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Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot, Boh. Monte Cassino 43
tel.: (58) 551 22 89; 603 890 001

e-mail: modern@sda.pl

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 10 października w siedzibie SDA

poniedziałek – piątek od 11 do 18

sobota od 11 do 15

katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

licytacja online: live.sda.pl

PATRONAT HONOROWY 
PREZYDENTA MIASTA SOPOTU



Kupuj  dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasz dom aukcyjny przekazuje 
w ręce kolekcjonerów sztuki możliwość licytowania wyjątkowych 
obiektów online. Proces odbywa się poprzez darmową aplikację 

mobilną lub przeglądarkę internetową na naszej stronie: live.sda.pl
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Pobierz aplikację mobilną lub zarejestruj się na stronie
i korzystaj z udogodnień, które oferujemy:

Licytuj samodzielnie z dowolnego 
miejsca przez aplikację na urządzenia 
mobilne lub stronę internetową

Bądź na bieżąco! Obserwuj 
ulubionych artystów i śledź 
dostępność ich dzieł

Otrzymuj powiadomienia o nowych 
aukcjach organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny

Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej 
licytacji organizowanej przez nas

Zarejestruj się szybko i bezpiecznie 
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną 
i licytuj w sposób, który preferujesz

live.sda.pl
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1
Artur Nacht-Samborski
(1898 Kraków – 1974 Warszawa)

Akt stojący kobiety na 
czerwonym tle, ok. 1960

olej, płótno, 75 × 60 cm 
niesygnowany

cena wywoławcza: 64 000 zł
estymacja: 70 000 – 90 000 zł

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

POCHODZENIE:
– własność rodziny artysty – depozyt w Muzeum Narodowym w Poznaniu
– własność prywatna

WYSTAWIANY:
Artur Nacht-Samborski. Akty i portrety, ‘Space Gallery’, Kraków 2007
Nacht ekspresjonista, Galeria Malarstwa ASP w Krakowie 2008, Biuro Wystaw Arty-
stycznych w Jeleniej Górze 2008, Galeria Sztuki w Legnicy 2008, Miejska Galeria Stuki 
w Częstochowie 2009
Artur Nacht-Samborski. Pamięć motywu, Galeria Miejska ‘Arsenał’ w Poznaniu 2009, 
Galeria Sztuki ‘Wozownia’ w Toruniu 2010, Galeria Sztuki w Legnicy 2010, Miejskie 
Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie 2010, Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA ‘Zamek 
Książ’ 2010
Artur Nacht-Samborski. Malarstwo, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 2010
Artur Nacht-Samborski. Malarstwo z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu: zbiorów 
własnych oraz depozytu rodziny Artysty, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 2013
Artur Nacht-Samborski 1898–1974. Twórcy i założyciele Szkoły Sopockiej, Muzeum 
Sopotu w Sopocie 2013–2014

LITERATURA:
Artur Nacht-Samborski. Akty i portrety, ‘Space Gallery’, Kraków 2007, spis prac poz. 2, 
s. 15 (il.)
Nacht ekspresjonista, Galeria Malarstwa ASP w Krakowie 2008, Biuro Wystaw Arty-
stycznych w Jeleniej Górze 2008, Galeria Sztuki w Legnicy 2008, Miejska Galeria Stuki 
w Częstochowie 2009, spis prac poz. 55, s. 73 (il.)
Artur Nacht-Samborski. Pamięć motywu, Galeria Miejska ‘Arsenał’ w Poznaniu 2009, 
Galeria Sztuki ‘Wozownia’ w Toruniu 2010, Galeria Sztuki w Legnicy 2010, Miejskie 
Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie 2010, Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA ‘Zamek 
Książ’ 2010, s. 97 (spis prac); s. 67 (il.)
Artur Nacht-Samborski. Malarstwo, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 2010, spis 
prac poz. nlb. (9)
Artur Nacht-Samborski. Malarstwo z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu: zbiorów 
własnych oraz depozytu rodziny Artysty, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 2013, 
spis prac poz. nlb. (30)
Artur Nacht-Samborski 1898–1974. Twórcy i założyciele Szkoły Sopockiej, Muzeum 
Sopotu w Sopocie 2013–2014, spis prac poz. nlb. (11)



(…) od końca lat pięćdziesiątych ugruntowana zostaje pozycja Nachta-Sam-
borskiego jako klasyka polskiego malarstwa nowoczesnego. Nie wchodząc 
nigdy w alianse z awangardowym myśleniem w sztuce, pozostawał Nacht 
w kręgu malarstwa figuratywnego z nachyleniem ku ekspresji i metafizyce 
przedmiotu ujawniającego się w obrazie.

 Maria Gołąb, Artur Nacht-Samborski. Artystyczny życiorys,  
w: „Artur Nacht-Samborski. Portrety”, Galeria Fibak, 2002, s.16

Prawdziwe i wyimaginowane postacie same w sobie mogą reprezentować 
czystą banalność. Natomiast na obrazach Nachta-Samborskiego zamieniają 
się w osobowości intrygujące, osobliwe i aktywne w stosunku do nas. A dzieje 
się to przy pomocy kilku dosłownie elementów ujęcia.

Andrzej Kostołowski, Bez kropki nad ‘i’. Kilka uwag o twórczości Artura Nachta-Samborskiego, 
w: „Artur Nacht-Samborski”, Katalog wystawy MNP, 1999, s.24
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2
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Okręt, 1949

gwasz, papier, płótno, 48 × 60 cm 
sygnowany na odwrociu: JERZY 
NOWOSIELSKI 1950 r. SYGNUJĘ 
NA DUBLAŻU 21. VIII. 1989.

cena wywoławcza: 48 000 zł •
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

do obrazu dołączony jest certyfikat 
z Fundacji Nowosielskich

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

Czasem odczuwam potrzebę namalowania, możliwie wiernego i dokładnego, przedmiotów 
i rzeczy, które mi się podobają. Kocham okręty. Podoba mi się plaża, morze z biegnącymi 
do brzegu białymi grzbietami fal i wyraźną, jakby zarysowaną linią horyzontu. Na takim 
morzu przestrzeń czujemy zupełnie inaczej niż na lądzie. Kiedy maluję statek, staram się, 
by sugerował w proporcjach obrazu proporcje rzeczywiste, by wszystko jak najwierniej 
przypominało statek prawdziwy. 

Jerzy Nowosielski, Moje malarstwo. Wypisy z katalogów. 1948, cyt. za: Jerzy Nowosielski, Zgubiona bazylika. 
Refleksje o sztuce i wierze, [wstęp i red.:] Krystyna Czerni, Kraków 2013, s. 406

LITERATURA:
Jerzy Nowosielski, Galeria Starmach, Fundacja Nowosielskich, Zachęta Państwowa 
Galeria Sztuki, Kraków 2003, s. 72 (il.), spis prac s. 708, poz. 97

WYSTAWIANY:
Jerzy Nowosielski, wystawa indywidualna, Zachęta Państwowa Galeria Sztuki, 
Warszawa 2003
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3
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Pejzaż z rzeką, 1952

olej, deska, 42,5 × 52 cm, 
sygnowany na odwrociu:  
J. NOWOSIELSKI

cena wywoławcza: 54 000 zł •
estymacja: 65 000 – 85 000 zł

do obrazu dołączony jest certyfikat 
z Fundacji Nowosielskich

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

LITERATURA:
Jerzy Nowosielski, Galeria Starmach, Fundacja Nowosielskich, Zachęta Państwowa 
Galeria Sztuki, Kraków 2003, s. 94 (il.), spis prac s. 711, poz. 167

WYSTAWIANY:
Jerzy Nowosielski, wystawa indywidualna, Zachęta Państwowa Galeria Sztuki, 
Warszawa 2003

Styl Nowosielskiego jest stopem wschodniej i zachodniej tradycji malarskiej. Ze Wschodu 
artysta wziął technikę malowania, sposób komponowania kadrów i swoistą „teologię” 
obrazu. Z Zachodu wziął natomiast upodobanie do takich tematów jak: portret, akt 
kobiecy, krajobraz miejski, martwa natura, sceny rodzajowe (…). To malarstwo jest 
rodzajem „świeckiej” ikony, sublimuje grzeszną rzeczywistość w byty subtelne.

Magdalena Ujma [w:] 111 dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, red. Jacek Ojrzyński i in.,  
Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2004, s. 138
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4
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Kobieta we wnętrzu, 1964

olej, płótno, 80 × 59,5 cm 
sygnowany l.d.: J. Nowosielski oraz 
na odwrociu: JERZY NOWOSIELSKI 
1964

cena wywoławcza: 180 000 zł •
estymacja: 250 000 – 350 000 zł

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

LITERATURA:
Jerzy Nowosielski, Galeria Starmach, Fundacja Nowosielskich, Zachęta Państwowa 
Galeria Sztuki, Kraków 2003, s. 295 (il.), spis prac s. 718, poz. 374

Tworzy akty-idole, portrety ikony, martwe natury obdarzone tajemniczą mocą samodziel-
nego życia przedmiotów. Malując wnętrza często wprowadza podwójne tło; pierwszą 
strefę stanowi przestrzeń pokoju, drugą widok na zewnątrz przez otwarte okno. (…) 
Paleta Nowosielskiego składa się głównie z czerwieni, błękitów, oranży, zieleni i bieli. 
Kolory ostre, skontrastowane, tworzą często zgrzytliwe dysonanse – podobnie jak cała 
twórczość artysty oparta na kontraście prymitywu i wyrafinowania. 

Aleksander Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944–1974,  
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1983, s. 63
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5
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Akt (ostatnia praca artysty), 
1999

tusz, papier, 70 × 50 cm, sygnowa-
ny l.g: JERZY NOWOSIELSKI 1999

cena wywoławcza: 14 000 zł •
estymacja: 20 000 – 30 000 zł

do obrazu dołączony jest certyfikat 
z Fundacji Nowosielskich

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

LITERATURA:
Jerzy Nowosielski, Galeria Starmach, Fundacja Nowosielskich, Zachęta Państwowa 
Galeria Sztuki, Kraków 2003, s. 544 (il.), spis prac s. 731, poz. 750

WYSTAWIANY:
Jerzy Nowosielski, wystawa indywidualna, Zachęta Państwowa Galeria Sztuki, 
Warszawa 2003

Ostatnia rzecz, którą zrobił, to rysunek z 1999 roku – powstał w momencie, kiedy 
jeszcze nie trzeba go było do tego namawiać. W 2000 roku robiłem wystawę rysunków 
i bardzo chciałem, żeby pojawił się jakikolwiek rysunek z datą 2000. Wtedy wydawało 
się, że to będzie taki magiczny rok – nic się nie stało, ale data była ładna i równa. I Profesor 
dostał nagle jakiegoś zablokowania w swojej twórczości, moje kilkumiesięczne prośby nie 
sprawiły tego, żeby się zmusił do narysowania czegokolwiek. Przychodziłem, codziennie 
żeśmy na ten temat rozmawiali, najpierw mówił: - jutro, pojutrze, na pewno zrobię, 
a potem już w ogóle nie dopuszczał do dyskusji. Powiedział, że nie będzie rysował, nie 
będzie malował i koniec.

Andrzej Starmach, cyt. za: Krystyna Czerni, Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego,  
Kraków 2011, s. 404
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6
Tadeusz Kantor
(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Kompozycja, 1957

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

cena wywoławcza: 110 000 zł •
estymacja: 140 000 – 180 000 zł

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

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

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

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



1918 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

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

Tadeusz Kantor, notatki 1957/58, cyt. za: Tadeusz Kantor. Wędrówka, Kraków 2000, s. 51
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7
Tadeusz Kantor
(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Projekt scenografii  
do opery „Więzień” Luigiego 
Dallapiccoli, 1963

olej, tektura, 35 × 43 cm sygnowa-
ny l.d.: Kantor 63 oraz p.d.: Kantor, 
opisany odręcznym pismem z tyłu 
na oryginalnym passe-partout: cykl 
„Różne” Nr 1. Dekoracja do opery 
„Więzień” Dallapiccola 1963

cena wywoławcza: 24 000 zł •
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Komentarz autora zanotowany przy okazji premiery opery „Więzień” 16 lutego 
1963 w Teatrze Wielkim i współpracy z reżyserem Aleksandrem Bardinim: 

Fakt, że znalazłem się na marginesie teatru – dramat, że w tym samym czasie znalazłem 
w operze możliwości realizacji, fakt, że nie wybuchł konflikt między reżyserem Bardinim 
a scenografem, a wręcz przeciwnie. (…) W operze widzę rozrastające się pole, nie ambicji 
stylizacyjno – dekoracyjnych lecz pole naprawdę nowoczesnego eksperymentu żywej 
materii życia i spotęgowanej formy problemu współczesności. 

Tadeusz Kantor, cyt. za: Tadeusz Kantor. Wędrówka, Kraków 2000, s. 71
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8
Teresa Rudowicz
(1928 Toruń – 1994 Kraków)

Kompozycja 67/28, 1967

kolaż, olej, płótno, 80 × 80 cm 
na odwrociu papierowa nalepka 
autorska: Teresa Rudowicz |67/28

cena wywoławcza: 26 000 zł •
estymacja: 30 000 – 50 000 zł

W latach 1948–50 studiowała w PWSSP w Gdańsku (z siedzibą w Sopocie), następnie 
na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, który ukończyła w 1954 roku, uzyskując dyplom 
w pracowni Czesława Rzepińskiego. W listopadzie 1956 r. była w gronie współzałożycieli 
Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska. Brała udział w większości wystaw Grupy 
Krakowskiej w kraju i za granicą. W latach 50-tych malowała i tworzyła litograficzne 
kompozycje w duchu abstrakcji informel. Od początku lat 60-tych powstawały najbardziej 
dla niej charakterystyczne kolaże, porównywane niekiedy z równoległymi tendencjami 
malarstwa materii i asamblaży.

Oglądając obrazy Rudowicz dostrzegam w nich jeden główny wątek, na który warto 
zwrócić uwagę: są to wariacje na temat czasu (…) [Jej] Kompozycje, „zestawienia” (…) mają 
dla mnie w sobie coś z poezji: to w poezji nieważne są słowa, lecz interwały znaczeniowe 
pomiędzy nimi, owe wartości konstytuacyjne, które nie pozwalają wyszukanej poezji „od 
razu” zrozumieć, a które przemawiają właśnie przez swoją siłę pobudzającą (…). 

Bogusław Schäffer, ze wstępu do katalogu wystawy, cyt. za: Teresa Rudowicz, Galeria Starmach, Kraków 2004, s. 71



Te obrazy mają jedną, zaskakującą cechę: przy 
całej rozmaitości użytych materiałów, struktur, 
ruchliwości powierzchni – są w jakiś sposób 
jednolite, zamknięte jako estetyczna całość. Na 
dobrą sprawę, to co na nich widzimy, to klasycz-
ny śmietnik – ale śmietnik archeologiczny, gdzie 
każdy odnaleziony okruch jest bezcenny, każdy 
strzęp materii wyrwany nicości, pieczołowicie 
wydobyty, wyeksponowany. Dzięki malarskiej 
‚obróbce’, następuje znacząca unifikacja, rów-
noważność wszystkich elementów, pokrytych 
szlachetną patyną werniksu. (…) Może właśnie 
sentymentalny ładunek tej sztuki powodował, 
że Teresa nie lubiła tytułować obrazów, jakby 
nie chcąc dopowiadać, zagadywać wszystkiego. 
Warsztat Teresy – to były stosy papierzysk, 
szmat i złomu, znajdowane w dziwnych 
miejscach, na wysypiskach, targach staroci, 
znoszone przez przyjaciół, czasem przez nie-
znajomych wprost do galerii. Wizyty w słynnej 
pracowni na Widoku oznaczały przedzieranie 
się przez te stosy, były jakby ‚wchodzeniem 
w obraz’, do wnętrza sztuki.

Krystyna Czerni, Śmietnik metafizyczny,  
„Tygodnik Powszechny”, nr 35, 1998
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9
Aleksander Kobzdej
(1920 Olesko na Ukrainie – 
1972 Warszawa)

Der Stund, 1966

technika mieszana, płótno, 
65,5 × 44,5 cm sygn. p.d.: 
Kobzdej, opisany na odwrociu: 
Aleksander Kobzdej 1966 Der 
Stund 65 × 44

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

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

W sztuce polskiej niepowtarzalność zjawiska – które nazywać można przypadkiem 
Kobzdeja – wynika z jego agresywnej, niemal zachłannej adoracji życia. Był artystą 
impulsywnym, niespokojnym, o nieokiełznanym temperamencie. Malarstwo traktował 
jak wielką „przygodę, pełną niespodzianek, radości, dotkliwych porażek […]”. Ta przygoda 
– dodawał skromnie – „prowadzi do obrazów lepszych ode mnie”.

Aleksander Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944–1974, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1975, s. 89



28 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

10
Rajmund Ziemski
(1930 Radom – 2005 Warszawa)

Pejzaż 12/71, 1972

olej, płótno, 160 × 70 cm,  
sygn. l.d.: RAJMUND ZIEMSKI |72; 
na odwrocie nalepka z napisem: 
108. ZIEMSKI Rajmund – Pejzaż 
12/71 olej160 × 70 |wł. autora

cena wywoławcza: 40 000 zł •
estymacja: 55 000 – 70 000 zł

W latach 1949–1955 studiował w warszawskiej akademii pod kierunkiem A. Nachta-
-Samborskiego. Debiutował w roku 1955 w galerii Arsenał. Od 1958 r. prowadził pracownię 
malarstwa w macierzystej uczelni. Artysta należy do najwybitniejszych reprezentantów 
abstrakcji niegeometrycznej w polskim malarstwie powojennym. Obrazy jego, przypominające 
formy biologiczne, charakteryzują się bogactwem faktury i kolorystyki. Przez kilka dekad 
niemal wszystkie swoje prace tytułował Pejzaż, zmieniając tylko daty i numery. Począwszy od 
końca lat 50. uprawiał malarstwo w typie informel. Ziemski miał wiele wystaw indywidualnych 
w kraju i za granicą. Brał udział również w licznych wystawach zbiorowych. W 1979 roku 
otrzymał nagrodę im. Jana Cybisa. Prace jego znajdują się m.in. w zbiorach muzeów 
narodowych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i w Gdańsku, w Muzeum Sztuki 
w Łodzi oraz w wielu innych kolekcjach publicznych i prywatnych w kraju i za granicą.

POCHODZENIE:
kolekcja Marka Mielniczuka, Paryż
kolekcja prywatna, Wiedeń



31

Specjalnością Rajmunda Ziemskiego był pejzaż, zwłaszcza „pejzaż wewnętrzny”. 
Uformowany – jako uczeń Artura Nachta – Samborskiego – w polskiej szkole 
koloryzmu, początkowo malował pejzaże odnoszące się do zmysłowo i empirycznie 
postrzeganego obrazu natury, przetwarzanego z coraz mniejszą wiernością wobec 
potocznego i naocznego (malarz widzi więcej) doświadczenia. Z końcem lat 50. 
jego departamentem stał się „pejzaż wewnętrzny” (…). 

Obrazy Ziemskiego wynikały z niepokoju, z konieczności doświadczania lęku. 
Niepokój był dla niego pożywką. Świadczy o tym rodzaj drapieżnej, rozwibro-
wanej, ale i wnikliwie konstruowanej materii malarskiej – tak, jakby skalpelem 
otwierać ciągle tę samą ranę, delektując się ciągle podobnym doświadczeniem 
bólu. Świadczy o tym neurotyczna powtarzalność tematu i formy, narastająca 
w kolejnych cyklach „Pejzaży”. 

Malowanie było szukaniem nie utraconego spokoju, lecz niepokoju właśnie. 
W arcyciekawej rozmowie za Stajudą Ziemski mówił: 

Gdy się coś robi przez dłuższy czas, uczciwie, starając się upewnić co do wszystkich 
rozwiązań zagadnienia (tak malowałem ‘Pejzaże”), przychodzi moment, gdy można 
założyć białą koszulę, białe rękawiczki. To znaczy: malujesz dalej, ale skończył się niepokój. 
Zarazem jednak wiesz, że wcale nie namalowałeś tego, co miałeś zamiar malować. (…) 
Musiałem utracony niepokój odnaleźć na nowo. 

Anna Baranowa, Dziennik poufny Rajmunda Ziemskiego,  
cyt. za: Rajmund Ziemski. Malarstwo, Warszawa 2010, s. 6–8



32 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

11
Tadeusz Łodziana
(1920 Borowa – 2011 Grodzisk 
Mazowiecki)

Zwarta

brąz patynowany, podstawa 
drewniana, wys. 56 cm, sygnowany 
wiązanym monogramem TŁ oraz  
nr edycji V.

cena wywoławcza: 38 000 zł •
estymacja: 50 000 – 70 000 zł

W latach 1937–1939 oraz 1941–1942 Studiował w Instytucie Sztuk Pięknych we Lwowie. 
Następnie, w latach 1947–1950 uczęszczał do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz-
nych w Sopocie (dyplom w pracowni profesora Mariana Wnuka, Akademia Sztuk Pięknych, 
Warszawa, 1954). Wieloletni pedagog, profesor na Wydziale Rzeźby warszawskiej akademii. 
Pełnił funkcję dziekana, prodziekana, prorektora. Autor pomników, rzeźb monumentalnych, 
między innymi: opracowania rzeźbiarskiego mauzoleum na Pawiaku, Warszawa 1964 (wraz 
z Romualdem Guttem i Stanisławem Słoniną); pomnika Ofiar Obozu Radogoszcz, Łódź, 
1961. Laureat nagród: Ministerstwa Kultury i Sztuki, 1968; Grand Prix na Międzynarodowym 
Biennale Rzeźby, Monaco, 1981.

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Francja

… tworzę mimo albo obok swoich codziennych zajęć, inspirowany otaczającą mnie naturą 
– światem współczesnym, człowiekiem z jego złożonymi problemami. 

Podejmując temat, hasło, intuicyjnie kreuję formę rzeźbiarską tak, by w końcowym 
wyrazie była lapidarna, zrozumiała, humanistyczna. 

Tadeusz Łodziana, cyt. za: H. Kotkowska-Bareja, Polska rzeźba współczesna, Warszawa 1974, s. 76



Rzeźby Łodziany dają się również stosunkowo łatwo 
umiejscowić w panoramie rozwoju nowoczesnej 
skulptury. Ich syntetyczne uogólnienie, pomijanie 
zbędnego detalu – także elegancja oparta na struk-
turze łagodnych łuków i krzywizn, są lekcją płynącą 
z twórczości Brancuşiego. Skrajne uproszczenie 
formy eksponuje duchowy i mistyczny, bardziej niż 
materialny i cielesny aspekt tematu. Wykorzystanie 
naturalnego piękna materiału, jego gładkich, polero-
wanych powierzchni, wzmaga efekt estetyczny (…). 

Akty Łodziany sprawiają przyjemność oku. Są 
zmysłowe, intymne. Artysta świadomie wykorzy-
stuje walory haptyczne medium rzeźbiarskiego. Rytm 
wklęsłości i wypukłości, zróżnicowanie struktury 
materiałów i faktury powierzchni, płynność i kom-
binacja profili – wzmagają chęć fizycznego kontaktu, 
dotykania, głaskania, odczuwania. 

Katarzyna Chrudzimska – Uhera, Tadeusz Łodziana  
1920–2011. Rzeźba, katalog wystawy,  

Galeria Dyląg 28X – 26 XI 2016, s. 7



36 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

12
Zbysław Maciejewski
(1946 Pohulanka – 1999 Kraków)

Ekstaza Teresy II, 1975

tempera, akryl, olej, płótno, 
119 × 119 cm, sygnowany i opisa-
ny na odwrocie: ZBYSŁAW MAREK 
MACIEJEWSKI |KRAKÓW  
ul. Grodzka 10/4 |„EKSTAZA 
TERESY”

cena wywoławcza: 65 000 zł •
estymacja: 80 000 – 100 000 zł

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

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

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

POCHODZENIE:
kolekcja Krzysztofa Musiała
kolekcja prywatna, Polska

WYSTAWIANY:
Zbysław Marek Maciejewski. Autoportret, niecierpliwość, ekstaza. Twórczość z pierw-
szej połowy lat 70. XX wieku, Galeria aTak, Warszawa 2011

LITERATURA:
Zbysław Marek Maciejewski. Autoportret, niecierpliwość, ekstaza. Twórczość z pierw-
szej połowy lat 70. XX wieku, opracowanie Jerzego Wojciechowskiego, Warszawa 
2011, s. 206–208
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Prezentowany obraz, jeden z najznakomitszych 
w twórczości artysty, to druga wersja kompo-
zycji zatytułowanej Ekstaza Teresy z 1974 roku, 
nawiązujący do barokowej rzeźby Giovanniego 
Berniniego z kościoła Santa Maria della Vittoria 
w Rzymie. 

Tej siedemnastowiecznej ekstazie omdlewającej 
Świętej Maciejewski przeciwstawia świecką, 
groteskową wersję. Poddana erotycznym harcom 
Teresa omdlewa na naszych oczach w pozie bli-
skiej barokowemu pierwowzorowi. (…) W tytule 
obrazu nie ma mowy o żadnej świętej, może to być 
jakakolwiek Teresa, dzięki czemu aluzja staje się 
ironicznie wysmakowana. (…) W drugiej wersji 
Ekstazy Teresy proces animizacji postaci ludzkiej jest 
jeszcze bardziej widoczny, niż w wersji pierwszej. 
Również kompozycja, mniej barokowa, sprzyja 
bezpośredniemu odczytaniu intencji malarza. To 
tutaj spotykamy się z owym owadzio czy larwal-
nie rozczłonkowanym ciałem kobiety, którego 
odkształcenia mają niewątpliwie przekonywać 
o niebywałej wręcz rozkoszy przeżywanej przez 
bohaterkę. (…) W przeciwieństwie do wersji po-
przedniej, dość od strony działania enigmatycznej, 
ta wydaje się niemalże jawnie nieprzyzwoita, jeśli 
nie wręcz perwersyjna, co jest jednak złagodzone 
chłodem zgeometryzowanych form. Pokrywają one 
szczególnie ciała dwóch napastujących bohaterkę 
mężczyzn, zaangażowanych bardziej badawczo niż 
emocjonalnie. 

Z wyrafinowaniem kompozycji i gry geometrycz-
nymi formami harmonizuje koloryt płótna; nie ma 
tu poprzednich karminów, dalej obecna czerwień 
została przytłumiona, a delikatna niebieskość tła 
(skontrastowana z ostrzejszym błękitem pewnych 
partii ciała bohaterki) swym chłodem podsyca tylko 
fascynujące Teresę, a nam niedostępne, przeżycia. 
Ironia doskonale współgra tu z groteską, a rzekoma 
namiętność z dystansem oglądu. 

Jerzy Wojciechowski, Zbysław Marek Maciejewski. Autoportret, 
niecierpliwość, ekstaza. Twórczość z pierwszej połowy  

lat 70. XX wieku, Warszawa 2011, s. 202, 208
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13
Mieczysław Tadeusz 
Janikowski
(1912 Zaleszczyki na Ukrainie – 
1968 Kraków)

YAWOR, 1962

olej, deska, 8,5 × 36,5 cm, 
sygnowany, datowany i opisany na 
odwrocie: Janikowski M. (1962) 
|2 Passage de Dantzig Paris 15 e 
|„YAWOR” oraz nalepka z Muzeum 
Narodowego w Warszawie

cena wywoławcza: 4 500 zł •
estymacja: 5 000 – 8 000 zł

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Władysława Jarockiego, 
Kazimierza Sichulskiego i Stefana Filipkiewicza. Uczelnię ukończył w 1939 roku, tuż przed 
wybuchem II wojny światowej. Jako podporucznik 22 Pułku Ułanów Podkarpackich, 
walczył do 1 października 1939 r. Następnie, łamiąc porozumienie podpisane przez swoje 
dowództwo z wojskami sowieckimi o kapitulacji, przedostał się na Węgry. Większość jego 
towarzyszy broni zginęła w czasie likwidacji obozów w Starobielsku i Kozielsku. Cztery lata 
później, jako dowódca wozu pancernego I Dywizji gen. Maczka brał udział w wyzwalaniu 
Francji, Belgii i Holandii. Został ciężko ranny w bitwie o Alphen i następnych kilka lat 
spędził w Szkocji, gdzie skończy College of Art w Edynburgu. Otrzymał stypendium i we 
wrześniu 1947 r. wyjechał do Paryża, gdzie ostatecznie osiadł na stałe i zamieszkał w „La 
Ruche”, czyli słynnym „Ulu”, przy 2 Passage de Dantzig. Od 1962 r. kilkakrotnie odwiedził 
Kraków, gdzie też 14 grudnia 1968 r. niespodziewanie umarł. Zainteresowanie malarstwem 
abstrakcyjnym, w tym kompozycjami konstruktywistycznymi pojawiło się u Janikowskiego 
z końcem lat czterdziestych. Jednakże, obok abstrakcji geometrycznej, w której osiągnął 
znaczącą pozycję międzynarodową, Mieczysław Janikowski uprawiał równolegle malarstwo 
figuratywne, tworząc z wielkim powodzeniem pejzaże, zwłaszcza prowansalskie oraz dzieła 
typu informel, czego przykładem są małe formaty z cyklu „Stworzenie świata”, a także 
realizacje na papierze w technice frottage. Za życia Mieczysław Janikowski miał zaledwie 
trzy indywidualne wystawy, z czego jedną w krakowskich Krzysztoforach, natomiast po 
śmierci – kilkadziesiąt, w tym w Muzeum Narodowym w Warszawie w 2004 roku.

Zestawienie linii prostej z linią krzywą już jest dla mnie dramatem, więc po cóż iść dalej? 
Mieczysław Janikowski, cyt. za: Józef Czapski, Patrząc, Kraków 2016, s. 326

POCHODZENIE:
zbiory rodziny artysty
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Jan Ziemski
(1920 Kielce – 1988 Lublin)

Interferencje, 1966

technika własna, sklejka, 
60 × 70 cm sygnowany na odwro-
cie: JAN ZIEMSKI 1966 r.; naklejka 
z BWA Lublin z opisem pracy

cena wywoławcza: 40 000 zł •
estymacja: 50 000 – 80 000 zł

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

Od połowy lat 60. fascynowały artystę niezmiennie problemy wizualizacji prze-
strzeni, ruchu i światła. Umieszczając na płaszczyźnie sferycznie wygięte listewki, 
konstruował struktury wywołujące złudzenia, operował jednolitymi, nasyconymi 
barwami, często kontrastowo zestawianymi. Prezentowana praca zatytułowana 
Interferencje z 1966 roku jest jedną z wcześniejszych prac cyklu. Nowatorskość 
tego reliefu-obrazu polega na wzajemnym przenikaniu rytmicznych elementów 
w skomplikowanej przestrzeni dzieła. Daje nam wrażenie przezroczystości obiektu, 
potęguje czysto plastyczne doznania. Przeciwstawiając czerń i biel oraz akcentując 
przestrzeń precyzyjnie umieszczonymi kulami daje wrażenie napięcia i niezwykłej 
dynamiki kompozycji.  
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Jan Berdyszak
(1934 Zawory – 2014 Poznań)

Koło podwójne XXVIII 
C-Mistyczne, 1969

olej, płótno, każdy element 
225 × 86 cm, sygnowany na 
każdym elemencie na odwrociu: 
KOŁO |PODWÓJNE XXVIII C |JAN 
|BER |DYSZ |AK |1969 |olej 
|dwuczęściowy odwracalny; nalepki 
wystawowe: Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, BWA „Arsenał” 
w Poznaniu, Desa Works of Modern 
Art (Charlottenborg, Kopenhaga)

cena wywoławcza: 250 000 zł •
estymacja: 300 000 – 350 000 zł

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

POCHODZENIE:
kolekcja Waldemara Andzelma
kolekcja prywatna, Polska

WYSTAWIANY:
Jan Berdyszak, wystawa indywidualna, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1974
International Contemporary Art Exhibition, Charlottenborg, Kopenhaga 1978
BERDYSZAK – GIEROWSKI – KAŁUCKI – KAMOJI, Biblioteka im.H. Łopacińskiego, 
Lublin 2010, Muzeum Miasta Łodzi 2011, BWA Olsztyn 2012

LITERATURA:
BERDYSZAK – GIEROWSKI – KAŁUCKI – KAMOJI, Waldemar Andzelm, Lublin 2010, 
s. 54–56 (il.)

Od momentu stworzenia formatu integralnego w moich obrazach nie chodzi już tylko 
o konstruowanie płaszczyzny obrazu. Tym samym otoczenie (ściana) staje się częścią 
obrazu, przyporządkowaną i porządkującą. Obraz otwiera się na otoczenie i nowe moż-
liwości konstrukcyjne. Budować obraz znaczy teraz budować (porządkować) otoczenie, 
czyli to, co istnieje nierozdzielnie z obrazem i jego treścią. 

Jan Berdyszak, cyt. za: Jan Berdyszak. Prace 1960–2006, Poznań 2006, s. 281



Berdyszak rozbija czworokątną płaszczyznę obrazu, malowidło komponuje na złożonych wycinkach kół i półkoli. Wtedy jednak 
w przestrzeń obrazu interweniuje zmienny i zawsze aktywny wizualnie kontekst przestrzeni. Rozpoczyna się zmaganie między 
tym co określone, co scala rozdzielone płaszczyzny płótna, a tym co z zewnątrz. W zamknięty, skończony układ wnosi nigdy nie 
określone do końca, aleatoryczna wizualnie, możliwa przestrzeń. W gruncie rzeczy cała późniejsza twórczość artysty penetruje 
ten właśnie problem: dialektykę świadomie określonego, koniecznego wedle przyjętych reguł estetycznych – i nieokreślonego, 
przypadkowego, zewnętrznego wobec reguł. 

Krzysztof Kostyrko, Prace Jana Berdyszaka, Sztuka, 4/1/1974, s. 9–10 [obszerna recenzja wystawy Berdyszaka w Muzeum Narodowym w Poznaniu w 1974 roku] 

W cyklu „Koła podwójne”, zgodnie z tradycją, rzecz zaczyna się od typowego formatu prostokąta. Połączeniu podlegają kształty 
tradycyjne uznane za idealne, samowystarczalne, broniące się przed jakimkolwiek sąsiedztwem. W obrazach Berdyszaka ten 
sposób myślenia zostaje jednak przełamany, przezwyciężony za pomocą takiej aranżacji współwystępowania dwóch kół, by 
jednocześnie przyciągały i odpychały się wzajemnie. W kreowaniu poszczególnych sytuacji niezbywalną rolę odgrywa malarski 
pomysł na rozegranie styku obu form, traktowanego jako miejsce spojenia, rodzaj złącza, którego zadanie polega na integrowaniu 
obu obszarów i przełamywaniu poczucia ich osobności. Pośród wariantów pojawiają się rozwiązania, które za pomocą koloru 
i/lub formy wiążą koła w całość, ale występują również i takie, gdzie granice każdego z elementów zostają wyraziście zakreślone 
i podkreślone, akcentując ich osobność. Osobność ta jednak często zdaje się tracić na sile, gdy w grę wchodzi opisanie obydwu kół takim 
samym konturem, który niby autonomiczny wokół każdego z nich, łączy się w oglądzie w jedną figurę Niezwykle ambiwalentny 
okazuje się stosunek do obrazowego centrum – w przypadku kół podwójnych wpisanych w format prostokąta na przecięciu osi 
i przekątnych pola obrazowego wypada przeważnie spojenie między kołami. W tak uprzywilejowanym punkcie sytuuje się więc 
jakaś wartość, która z punktu widzenia hierarchizacji motywów w kadrze, nie jawi się jako najistotniejsza. Dodatkowo sytuację 
komplikuje fakt, iż każde z kół dysponuje własnym centrum, deprecjonując tym dobitniej centralny punkt prostokątnego formatu. 
Centra obu kół są jednak również przeważnie potraktowane po macoszemu, gdyż – jak to miało miejscu już w owalach wpisanych 
w prostokąt – obszar środkowy nie zostaje w żaden szczególny sposób wyróżniony czy podkreślony. Ogólnie rzecz ujmując, ranga 
centrum zostaje zakwestionowana, podważona; powstają obrazy „bez centrum”, których przestrzeń kształtowana jest tak, by obrys 
koła podwójnego dynamicznie ścierał się z otaczającym je tłem, tą resztą, która pozostaje pomiędzy ich kształtem a zajmowanym 
przez nie prostokątem. Dochodzi do takiego wzajemnego oddziaływania, które opiera się na wypychaniu i zasysaniu, wypieraniu 
i absorbowaniu, w zależności od miejsca, w którym zachodzi – w okolicach styku kół tło jest wchłaniane, wciągane czy wręcz 
zapraszane do zaanektowania tego obszaru, natomiast odwrotne siły działają w sąsiedztwie krągłości kół, które rozpychają 
się do tego stopnia, że zdają się emitować siły o wektorach napięć kierunkowych zorientowanych zdecydowanie na zewnątrz.  

Marta Smolińska Byczuk, Berdyszak, Gierowski, Kałucki, Kamoji. Waldemar Andzelm Collection, Lublin 2010, s. 28-29

źródło zdjęcia: relacja z wystawy Jana Berdyszaka w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu w 1974, Sztuka 4/1/74



48 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

16
Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Kompozycja z czarnym 
konturem, 1983

relief, akryl, płyta, 64 × 64 cm 
sygnowany na odwrociu: 1983 
|H. Stażewski

cena wywoławcza: 68 000 zł •
estymacja: 80 000 – 100 000 zł

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

Dzięki sztuce włamujemy się do prawdy rzeczywistości ukrywającej się w szarym pyle 
codzienności zawierającej dla artysty iluzję rzeczywistości lub rzeczywistość fałszywą.

Życie w stanie wrzenia niezrozumiałego dla nas ukrywa w sobie prawdę, artysta odkrywa 
ją swoim okiem wewnętrznym i znajduje coś głębszego niż piękno malarskie.

Henryk Stażewski, Rękopis, 1975, Archiwum Galerii Foksal, cyt. za: Henryk Stażewski,  
katalog wystawy, Spectra Art Space Masters, Warszawa 2016
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Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Kompozycja, 1982

relief, akryl, płyta, 58 × 58 cm 
sygnowany i datowany na odwrociu: 
1982 |H. Stażewski

cena wywoławcza: 40 000 zł •
estymacja: 60 000 – 80 000 zł

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

(…)

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

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

Kompozycja, 1977

akryl, płyta, 22 × 22 cm sygnowa-
ny i datowany na odwrociu: 1977 
|H. Stażewski

cena wywoławcza: 22 000 zł •
estymacja: 28 000 – 35 000 zł

Malarstwo jest sztuką wzroku, sztuką patrzenia. Poprzedza to spojrzenie w głąb samego 
siebie, uświadomienie sobie własnej osobowości. Bowiem już w spojrzeniu na otaczającą 
nas rzeczywistość wyraża się nasz stosunek emocjonalny do niej, postawa wobec niej. 
Dzięki malarstwu nadaje się rzeczywistości jedność wizualną, a jednocześnie odciska 
na rzeczach osobiste i indywidualne piętno. Ta czynna postawa człowieka: narzucanie 
własnej osobowości, odciskanie na rzeczach swojej postawy, wolnej w wyborze tematu 
czy poszukiwaniu stylu jest ważną cechą sztuki. 

Henryk Stażewski w rozmowie ze Zbigniewem Taranienko, Rozmowy o malarstwie, Warszawa 1987, s. 11 
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Stefan Krygier
(1923 Łódź -1997 tamże)

Okno I, 1993

olej, płótno, 60 × 81 cm sygnowa-
ny p.d. S. Krygier 93; na odwrocie 
nalepki wystawowe

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

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

WYSTAWIANY:
Stefan Krygier 1923–1997, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź 1999
„malarstwo, grafika, rzeźba”, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2001
Stefan Krygier, Jesus Rafael Soto, Fundacja Verrannemana, Belgia 2001 (w ramach 
festiwalu „EUROPALIA 2001”)

LITERATURA:
Stefan Krygier 1923–1997, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź 1999, s. 114



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

W ostatnim okresie opracowuję cykl malarstwa symultanicznego.

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

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

Stefan Krygier, listopad 1987 

fot. archiwum rodzinne
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Ryszard Winiarski
(1936 Lwów – 2006 Warszawa)

Obiekt przestrzenny, 1972

akryl, ołówek, drewno, wys. 85 cm 
sygnowany i datowany na dolnej 
części: Winiarski 1972

cena wywoławcza: 390 000 zł •
estymacja: 450 000 – 550 000 zł

do pracy dołączony jest certyfikat 
autentyczności Anny Winiarskiej – 
Wasilewskiej

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

Prezentowany obiekt przestrzenny autorstwa Ryszarda Winiarskiego to wielki 
rarytas na rynku aukcyjnym i niezwykle rzadka praca autora. Znakomicie wpisuje 
się w program artysty, który od połowy lat 60. badał relacje sztuki i nauki. Jego 
całkowicie nowatorska koncepcja, burząca zastane reguły i kryteria w sztuce, zo-
stała oparta na rachunku prawdopodobieństwa, dziale matematyki, poświęconym 
wyznaczaniu rozkładu prawdopodobieństwa zjawisk losowych. 

Przystępując do budowania obrazu czy obiektu (nazywam je zresztą częściej obszarami, 
gdyż nie jestem pewny czy nazwa „obraz” odpowiada ich charakterowi) ustalam przede 
wszystkim reguły postępowania, reguły gry, a potem zapraszam przypadek do udziału 
w realizacji. Źródłem losu może być moneta, kostka do gry, ruletka, tablica liczb przy-
padkowych czy wreszcie odpowiednio zaprogramowany komputer. Na powierzchni czy 
w przestrzeni odbywa się specyficzna rozgrywka poddana prawom logiki przypadku. 
Wraz z przybywaniem programów reguły gry komplikują się, zmienna losowa staje 
wobec coraz nowych zadań i tak obszary od najprostszych przechodzą do coraz bardziej 
złożonych. Nie sposób omówić tu wszystkich doświadczeń więc wymienię tylko kilka: 
skontrastowanie rozkładu statystycznego elementów z rozkładem równomiernym, 
pojawienie się trzeciego wymiaru a wraz z nim penetrowanie przestrzeni realnej, wycieczki 
w stronę przestrzeni iluzorycznej i próby stosowania perspektywy, wprowadzenie czynnika 
zmienności mechanicznej w zbiór elementów itd. (…)

Ryszard Winiarski, katalog wystawy Aspekty Nowoczesnej Sztuki Polskiej, Galeria Współczesna, Warszawa, 1975



Współczesnym widzom obrazy Winiarskiego nieodparcie kojarzą się ze wszechobecnym 
kodami QR. Niektórzy próbują nawet skanować je komórkami; to nie działa, a jednak w 
skojarzeniu z QR jest głęboki sens. (…) Winiarski, który nie tyle malował ile programował 
swoje obrazy, pojawia się tu jako twórca, który był artystą cyfrowym zanim cały świat 
uległ totalnej digitalizacji. Komputery nie były mu obce, ale nie używał ich do tworzenia. 
Interesowały go nie same maszyny, lecz ich język, kody programowania, zwłaszcza 
zero-jedynkowy kod binarny, ten sam, który stał się mową współczesnej rewolucji infor-
matycznej. Podobnie jak kody QR, jego prace są widzialnymi formami czystej informacji. 
O czym jednak „informują”? Cóż, wielkim tematem artysty jest sama struktura istnienia 
– i jej dwoista natura. Wszystko co się dzieje – funkcjonowanie ludzkiego organizmu, 
procesy fizyczne, koleje czyjegoś życia – przebiega w ramach pewnych stałych reguł, 
zgodnie z rodzajem programu, algorytmu – i na określonym obszarze. Z drugiej strony 
w te programy nieustannie wprowadzone są losowe zmienne – przypadkowe spotkania, 
wpływ innych ludzi, wypadki, choroby, szanse i przeszkody – to wszystko, co sprawia, że 
życie jest z jednej strony ściśle zaprogramowane od narodzin do śmierci, a jednocześnie 
absolutnie nieprzewidywalne. Zupełnie jak „obszary” Winiarskiego. To właśnie dlatego ta 
sztuka, pozornie nie-ludzka, matematyczna, wyprana z uczuć i abstrakcyjna – okazuje 
się tak konkretna i bliska odbiorcy, który ostatecznie w zero-jedynkowych kombinacjach 
czarnych i białych kwadratów odnajduje obraz samego siebie.

Stach Szabłowski, Artysta systemu, czyli Winiarski w Wenecji, strona internetowa kwartalnika  
Przekrój, dostęp: 25.09.2020

fot. archiwum rodzinne
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Ryszard Winiarski
(1936 Lwów – 2006 Warszawa)

Seria 12 prac Vertical game 
4x4, 1981

akryl, płyta pilśniowa, każdy ele-
ment o wymiarach 68 × 4 × 2 cm, 
prace oprawione wtórnie w ramę 
o wymiarach 92 × 123 cm; każdy 
element sygnowany, datowany, opi-
sany i ponumerowany na odwrociu: 
order vertical game Winiarski 81

cena wywoławcza: 250 000 zł •
estymacja: 300 000 – 400 000 zł

do pracy dołączony jest certyfikat 
autentyczności Anny Winiarskiej-
-Wasilewskiej

Konstrukcją każdej pracy rządzi przypadek, którego źródłem jest rzut monetą, rzut 
kostką do gry, seria liczb z tabeli giełdowej itp. Gavma kolorów ograniczona zazwyczaj do 
bieli i czerni pozwala na wyrażenie podstawowych przeciwieństw takich jak: „dobro-zło”, 
„plus-minus”, „tak-nie”.

Ryszard Winiarski 



Przyszedłem do sztuki z określonego miejsca, mając za sobą myślenie politechniczne, 
po zainteresowaniach automatyką czy informatyką. Zastanawiałem się, co mógł-
bym zrobić w sztuce, co by było ważne i dla niej i dla mnie jako moje dokonania, 
wiedziałem bowiem, że w obrębie techniki czy technologii istniało wiele spraw, które 
mogłyby do niej trafić. Myślałem, aby w obręb zdarzeń artystycznych wprowadzić 
świat odkryć technicznych: teorii gier czy teorii informacji. [...]

Podstawowym elementem mógł być jedynie kwadrat – tylko te figury geometryczne 
w pełni wyłączają się wzajemnie. Nie mają takich własności ani trójkąty ani koła 
– pozostawiające nieoznaczoną powierzchnię. A ja chciałem mieć powierzchnię 
obrazu opanowaną do końca i zbudować go przy użyciu zaledwie dwóch znaków. 
Z podobnych względów wybrałem czerń i biel – bardzo rzadko ośmielałem się 
stosować inny kolor. I nikt mi nie zadawał pytania, której czerni czy bieli, używam...

Ryszard Winiarski w rozmowie za Zbigniewem Taranienką, Dialogi o sztuce, Warszawa 2004

Ostatnio postanowiłem, że będę uprawiał tylko jedną grę i że będę przechodził z nią 
od obrazu do obrazu. Polegałaby ona na tym, by budować swój elementarny obraz, 
wędrując od jednego elementu do ich większej ilości – i ponawiać ją z każdą nową 
planszą. Po tych wszystkich latach wierzę bowiem, że moje obrazy mają w sobie 
ładunek, który można nazwać mistycyzmem matematycznym.

Za każdym razem różne skojarzenia elementów emanują z obrazów coś, co można 
poddać procesowi medytacji… Zatem po cóż komplikować grę, a nawet ją zmieniać? 
Zmieniły się czasy, ja też. Kiedy poczułem, że moje obrazy bardzo już wrosły w sztukę, 
zacząłem się zastanawiać, co w niej jest najważniejsze. Czemu warto służyć? Co 
mnie samemu przyniesie najwięcej satysfakcji, jeśli będę prawdziwy? 

Zdałem sobie nagle sprawę, że te same obrazy, o tym samym wizualnym kształcie, 
mogą służyć czemuś zupełnie innemu: mistycyzmowi matematycznemu, kontak-
towi z tym, co niemierzalne, nienazwane, nietransparentne.

Ryszard Winiarski w rozmowie za Zbigniewem Taranienką, Dialogi o sztuce, Warszawa 2004
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Ryszard Winiarski
(1936 Lwów – 2006 Warszawa)

Chance in game for one, 
1989

akryl, ołówek, płótno, 
100 × 100 cm sygnowany, datowa-
ny i opisany na odwrociu: chance 
in game for one winiarski’89

cena wywoławcza: 100 000 zł •
estymacja: 140 000 – 180 000 zł

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

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



70 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

23
Jerzy Kałucki
(ur. 1931, Lwów)

Przebiegi XXI, 2012

akryl, płótno, 160 × 115 cm 
sygnowany na blejtramie: Jerzy 
Kałucki 2012; oraz na płótnie: 
PRZEBIEGI XXI

cena wywoławcza: 32 000 zł •
estymacja: 40 000 – 60 000 zł

Malarz i scenograf, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom ze scenografii 
obronił w pracowni prof. Andrzeja Stopki. Przez ponad dwadzieścia lat pracował jako 
scenograf telewizyjny i teatralny. Jednocześnie tworzył prace malarskie, wystawiając je 
m.in. w krakowskiej Galerii Krzysztofory, a od 1976 r. został formalnym członkiem Grupy 
Krakowskiej. W latach 1981–2003 prowadził pracownię malarstwa na Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu. W 2005 roku uhonorowany Nagrodą im. Jana Cybisa. Jego malar-
stwo, będące na pograniczu sztuki dwuwymiarowej i instalacji, charakteryzuje ascetyczne 
podejście do abstrakcyjnej geometrycznej formy, skondensowany kolor na płaszczyźnie, 
częste wykorzystanie motywu łuku oraz prostej linii. Nurt, w którym tworzy Kałucki krytycy 
określają konstruktywizmem filozoficznym, a sam artysta powołuje się na tradycję Kazimierza 
Malewicza.

Jego malarstwo, będące na pograniczu sztuki dwuwymiarowej i instalacji, charakteryzuje 
ascetyczne podejście do abstrakcyjnej geometrycznej formy, skondensowany kolor na 
płaszczyźnie, częste wykorzystanie motywu łuku oraz prostej linii. Nurt, w którym tworzy 
Kałucki krytycy określają konstruktywizmem filozoficznym, a sam artysta powołuje się 
na tradycję Kazimierza Malewicza.

Nowe obrazy, od dotychczas powstałych, odróżnia zmiana spojrzenia na przestrzeń, a ściślej 
zmiana pozycji obserwatora. O ile wcześniejsze były próbami syntezy, nadania przestrzeni 
arbitralnej struktury, zawierającej całokształt doświadczonego świata we wszystkich jego 
punktach – to nowe obrazy są tymi punktami, jednostkowymi zdarzeniami, w ułamkach 
czasu, przemijającymi i one są tymi, co konstytuują wszechświat.

Jerzy Kałucki, [w:] Jerzy Kałucki. Przebiegi, katalog wystawy w Galerii Starmach, Kraków 2013.

WYSTAWIANY:
Jerzy Kałucki. Przebiegi, Galeria Starmach, Kraków, 5.03-30.04.2013

LITERATURA:
Jerzy Kałucki. Przebiegi, katalog wystawy, Galeria Starmach, Kraków 2013
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Koji Kamoji
(ur. 1935, Tokio)

Kompozycja 2013

olej, kamyki, płótno, deska, 
35 × 24,5 cm, sygnowany na 
odwrociu: Koji Kamoji |2013

cena wywoławcza: 19 000 zł •
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Japoński malarz, autor obiektów i instalacji artystycznych. Od końca lat 50. Na stałe 
związany z Polską. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych Musashino w Tokio, do 
której uczęszczał w latach 1953–1958. Do Polski przybył w 1959 roku, rozpoczął studia 
na warszawskiej ASP w pracowni Artura Nachta-Samborskiego. Od 1967 współpracuje 
z warszawską Galerią Foksal. Wybór Polski na nowe miejsce pobytu i do pracy wiązał się 
z wcześniejszymi, rodzinnymi doświadczeniami (stryj artysty zajmował się tłumaczeniem 
polskiej literatury na język japoński). Pierwsze prace artysty charakteryzowała silna ekspresja 
i mocny kolor, z czasem jednak jego formy ulegały uproszczeniu i wyciszeniu. Ponadto 
zaczęły być bardziej przestrzenne i artysty konsekwentnie zmierzał w kierunku tworzenia 
obrazów-obiektów. Zmieniały się one z czasem w przestrzenne instalacje, które widz mógł 
nie tylko oglądać, ale również w nie „wejść”. Twórczość Kamojiego i jego specyficzny sposób 
myślenia o sztuce wyróżnia go na tle innych artystów tworzących w Polsce po II wojnie 
światowej. Jego sztuka prezentowana była na wielu wystawach w Polsce i zagranicą. Swoją 
sztukę prezentował m.in. w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta (Warszawa); Galerii Foksal 
(Warszawa); Galeria Muzalewskiej (Poznań); Galerii AT (Poznań); Andzelm Gallery (Lublin); 
Galerii Sektor 1 (Katowice); Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (Warszawa); 
Muzeum Sztuki (Łódź).

Skupienie się na samej rzeczy jako otwarcie ścieżki ku duchowości nasyca prace Koji Kamoji 
niezwykłą energią i atmosferą. Koncentracja, której (p)oddaje się twórca, udziela się 
później widzowi w procesie percepcji, w trakcie spotkania z obrazem. Dochodzi do sytuacji, 
w której nawiązuje się intensywny kontakt z wykreowanym przez artystę światem, mimo 
iż ów świat zbudowany jest możliwie najprościej, bez opisywania, bez nadmiaru. (…)

Jeśli w ogóle można poszukiwać dla prac Koji Kamoji ekwiwalentu w rodzaju poezji, to 
chyba najbliżej im do haiku. Łączy je bowiem celność sformułowania, zwięzłość i metafo-
ryczność, broniąca swej własnej zwartości i lapidarności, uruchamiający lawinę asocjacji 
mimo braku przesytu struktury.   

Marta Smolińska Byczuk, Berdyszak, Gierowski, Kałucki, Kamoji. Waldemar Andzelm Collection,  
Lublin 2010, s. 20-21
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Tomasz Ciecierski
(ur. 1945, Kraków)

Bez tytułu, 2003

olej, płótno, sklejka, 165 × 165 cm 
sygnowany na odwrociu: T. Ciecier-
ski |2003

cena wywoławcza: 120 000 zł •
estymacja: 150 000 – 200 000 zł

do pracy dołączony jest autorski 
certyfikat

Artysta malarz, rysownik, fotograf. Mieszka i pracuje w Warszawie. Studiował na warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Krystyny Łady-Studnickiej (dyplom w 1971 roku). 
W latach 1972–1985 był pracownikiem dydaktycznym na macierzystej uczelni. W roku 
1999 zdobył prestiżową nagrodę im. Jana Cybisa (przyznawaną przez Okręg Warszawski 
ZPAP) za całokształt twórczości. Jego dorobek i myśl twórcza od zawsze koncentrowało się 
na istocie samego malarstwa – procesie myślenia o nim, warsztacie. Wczesne obrazy artysty 
często odnosiły się do sztuki dawnych mistrzów, jednak od lat 90. porzucił figuratywizm na 
rzecz syntetycznego, niemal abstrakcyjnego pejzażu. Zaczął też eksperymentować z formą 
wychodząc poza sztywne ramy obrazu. Tworzył skomplikowane kompozycje składające się 
z kilku, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu mniejszych płócien nakładających się na siebie. 
Tworzył w ten sposób swoisty kolaż składający się z malarskich „widokówek” z miejsc, które 
artysta miał okazję odwiedzić. Prace Ciecierskiego na pierwszy rzut oka wydają się chaotyczne, 
nieuporządkowane. Jednak przy dłuższym oglądzie widz może dostrzec jego kompozycyjną 
maestrię, gdzie każdy elementy jest starannie przemyślany i współgra z innymi. Ciecierski 
jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidulanych oraz szeregi wystawy zbiorowych 
w kraju i zagranicą. Jego twórczość prezentowana była m.in. w Galerii Foksal (Warszawa); 
Narodowej Galerii Sztuki Zachęta (Warszawa); Galerii Miejskiej Arsenał (Poznań); Bunkrze 
Sztuki (Kraków); Muzeum Narodowym w Poznaniu; Galerii Ego (Poznań); Galerii Sztuki 
im. Jana Tarasina (Kalisz).

 



76 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Obraz jest zapisem mojej podróży nad morzem śródziemnym. Podczas jazdy samo-
chodem stale zmieniające się widoki nakładają się na siebie, a w pamięci zostają 
tylko te najważniejsze. 

Tło obrazu, do którego przymocowane są syntetyczne, zapamiętane przeze mnie 
krajobrazy, inspirowane jest renesansowymi pejzażami; pojawiają się charakte-
rystyczne dla śródziemnomorskiego krajobrazu cyprysy, kręte piaszczyste ścieżki 
i nasycony błękit nieba. 

Tomasz Ciecierski o prezentowanym obrazie

Obrazy Ciecierskiego mają strukturę patchworku i są malarską wizualizacją 
filozofii patrzenia artysty. Brak jednego punktu widzenia, wielość kadrów, mnogość 
nakładających się na siebie przedstawień kojarzy się z wizją rozbitą na atomy, 
jest konsekwencją wewnętrznego patrzenia, wydobywa nia z pamięci artysty 
wspomnień miejsc i związanych z nimi emocji. Pejzaże Ciecierskiego, wchłonięte 
z rzeczywistości podczas licznych podróży, są pejzażami mentalnymi, malarskimi 
mapami nasyconymi uczuciem. Zawsze powstają w pracowni, artysta nie maluje 
w plenerze. Przystępując do malowania uruchamia pamięć, w której gromadzą się 
wspomnienia wysublimowane w barwne wrażenia. Z kalejdoskopu osadzonych na 
siatce pamięci barw wydobywa się czasami wyraźna dominanta, jak w przypadku 
obrazów namalowanych po pobycie w 1999 roku w Toskanii, w których przeważają 
wariacje na temat różu i fioletu. Dzięki filtrowi pamięci i malarskiej intuicji pejzaże 
Ciecierskiego stają się motywem intelektualnym, samodzielnym i odrębnym bytem 
artystycznym.

Ewa Gorządek, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, wrzesień 2004
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Eugeniusz Markowski
(1912 Warszawa – 2007 tamże)

Perpendicular, 1990

olej, płótno, 126 × 102 cm 
sygnowany na blejtramie: „PER-
PENDICULAR” Eug. MARKOWSKI

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

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

LITERATURA:
Eugeniusz Markowski. Malarstwo, katalog wystawy, Galeria DAP, OWZPAP, Warszawa 
2005, nlb.

Powodem twórczości Markowskiego są ludzkie emocje. Dla ich ukazania artysta stworzył 
swój groteskowy teatr zaludniony przez karykaturalne lub patetyczne ludzkie figurki, 
szlachetne lub złośliwe zwierzęta oraz grające także swoją rolę martwe, symboliczne 
akcesoria. Ten cały groteskowy sztafaż ujawnia nam świat małych ludzkich ambicyjek 
i wielkich pasji, świat erotycznych fobii i miłosnych uniesień. 

Jan Tarasin, cyt. za: Eugeniusz Markowski. Malarstwo / Eugeniusz Markowski. Rysunek.,  
pod red: M.Z. Szwajcewskiej, katalog wystawy BWA w Kaliszu (maj 1986),  

BWA w Sopocie (sierpień 1986), BWA w Zamościu (kwiecień 1986), Kalisz 1986
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Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Nokturn CXXVII, 2010

akryl, płótno, 65 × 81 cm 
sygnowany, datowany i opisany na 
odwrociu: Jan Dobkowski |„NOK-
TURN CXXVII” 2010 ROK |AKRYL 
|65 cm x 81 cm

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

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

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

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



82 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

28
Leon Tarasewicz
(ur. 1957 Waliły k. Białegostoku)

Bez tytułu, 2018

akryl, płótno, 
100 × 130 cm; sygnowany i opi-
sany na odwrocie: L. Tarasewicz 
2018 |100 × 130 cm |Acrylic on 
canvas

cena wywoławcza: 45 000 zł •
estymacja: 60 000 – 75 000 zł

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

Bez tytułu, 2018

akryl, płótno, 50 × 50 cm 
sygnowany i opisany na odwrociu: 
L. Tarasewicz 2018 |50 × 50 
|Acrylic on canvas

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

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

Thorsten Rodiek, Od malarstwa pejzażowego do pejzażu koloru, [w:] Leon Tarasewicz.  
Grenzenlose Malerei, Kunsthalle St. Annen, Lubeka 2006
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Włodzimierz Pawlak
(ur. 1957 Korytów)

Dziennik nr 58, 1995

olej, płótno, 150 × 110 cm 
sygnowany i opisany na odwrociu: 
WŁODZIMIERZ PAWLAK |DZIEN-
NIK NR 58 |150 X 110 |1995

cena wywoławcza: 48 000 zł •
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

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

Cykl Dzienniki to seria licząca ponad 150 obrazów, które artysta malował w latach 
1989-2004. Obrazy są jednorodne formalnie, w grubej warstwie świeżej, jasnej 
farby artysta „rył” krótkie kreski, które jednostajnymi rzędami zapełniają cały 
obraz. Pawlak szukał sposobu na dokumentowanie upływu czasu, ten sposób 
malowania przywołuje proste skojarzenie ze ścianą w celi i skazańcem zaznacza-
jącym kreskami w warstwach tynku kolejne kończące się tygodnie. 

Agnieszka Szewczyk w katalogu wystawy artysty w Zachęcie przywołuje jego 
wypowiedź: „Potrzebny mi był dziennik w ogóle, potrzebowałem jakiegoś systemu, 
chciałem znaleźć metodę na dzień”.
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Jarosław Modzelewski
(ur. 1955, Warszawa)

Nemesis na molo w Ustce, 
2014

tempera żółtkowa, płótno, 
135 × 160 cm, sygnowany, 
datowany i opisany na odwrociu: 
Jarosław |Modzelewski 2014 
|„Nemesis na |molo w Ustce“ 
|135 × 160 |tempera żółtkowa

cena wywoławcza: 38 000 zł •
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

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

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

Jarosław Modzelewski
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Józef Hałas
(1927 Nowy Sącz – 
2015 Wrocław)

Góra z białą kapliczką, 1958

kolaż, olej, sznurek, technika 
własna, płótno, 55 × 130 cm sy-
gnowany na blejtramie: Góra z białą 
kapliczką J. Hałas |195, datowany 
ołówkiem na blejtramie: 1958 r

cena wywoławcza: 30 000 zł •
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

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

Prezentowany obraz to jeden z pierwszych obrazów z cyklu Góra, rozwijanego przez 
artystę całe życie. 

Góra jest dla Hałasa tematem ponadczasowym, motywem wybranym celowo i świado-
mie, posiadającym status uniwersalnej wypowiedzi, różnicowanej w sensie plastycznym 
poprzez kolor i emocje aktualne w momencie tworzenia kolejnych odsłon cyklu.

fragment tekstu „Góra” Andrzeja Jarosza, zamieszczonego w katalogu Józef Hałas – mała 
retrospektyw/small retrospective, Galeria BWA Awangarda, Wrocław, październik-
-grudzień 2001

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

Józef Hałas, 1980 r., w: Józef Hałas, Notatki, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław, 2004, s. 13
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Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

Postać w żółtym  
ze szklankami, 1989

olej, płótno, 91 × 150 cm 
sygnowany i opisany l.d.: Postać 
w żółtym |ze szklankami |1989 
|Kbereźnicki

cena wywoławcza: 30 000 zł •
estymacja: 35 000 – 50 000 zł

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

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

Paweł Huelle, Kiejstut Bereźnicki: Malarstwo i rysunek, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2001
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34
Kazimierz Śramkiewicz
(1914 Poniec – 1998 Gdańsk)

Kwintet smyczkowy, 1977

akryl, płótno, 90 × 100 cm sy-
gnowany i datowany l.d.: K. Śram-
kiewicz 1977 oraz na odwrociu: 
KAZIMIERZ ŚRAMKIEWICZ [adres] 
|„KWINTET SMYCZKOWY” |90 X 
100 cm – AKRYL – 1977 r.

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

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

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

Paweł Huelle, Kiejstut Bereźnicki: Malarstwo i rysunek, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2001
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35
Henryk Cześnik
(ur. 1951, Sopot)

Sala 35, 1987

olej, płótno, 200 × 130 cm,  
sygnowany i datowany p. d.:  
H. Cześnik 87; na blejtramie napis: 
SALA 35./HENRYK CZEŚNIK/
SOPOT SIENKIEWICZA 23/17/
OLEJ/200 X 130 1987

cena wywoławcza: 29 000 zł •
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

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

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

Paweł Huelle, Kreska obrotowa, katalog Atlasu Sztuki, „Arteon” 2005, nr 4.
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36
Mariusz Kułakowski
(ur. 1961, Gdańsk)

Tytuł do uzgodnienia, 
z cyklu Lokomotywa, 2019

olej, płótno, 120 × 120 cm, 
sygnowany i opisany na blejtramie: 
MARIUSZ KUŁAKOWSKI, OLEJ, 
PŁÓTNO, TYTUŁ DO UZGODNIE-
NIA, CYKL LOKOMOTYWA 19r.

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

Studiował na Wydziale Malarstwa na ASP w Gdańsku; dyplom obronił w 1987 r. w pracowni 
prof. Włodzimierza Łajminga. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach: Muzeum Ziemi 
Lubuskiej, Muzeum Narodowego w Gdańsku (Oddział Sztuki Współczesnej), UM w Sopocie, 
Kolekcji ZPAP w Łodzi, kolekcjach prywatnych. Autor cykli malarskich: „Profile”, „Gradienty”, 
„Ikony”. Wypracował charakterystyczny styl malarstwa oparty na perfekcyjnie malowanych 
przejściach tonalnych. Artysta jest laureatem kilku międzynarodowych i ogólnopolskich 
konkursów malarskich. Wybrane wystawy: 1988 – „Arsenał 88”, Ogólnopolska Wystawa 
Młodej Plastyki, Warszawa; „Dyplom 87”, Zachęta, Warszawa; 2005 – „Pamięć i uczest-
nictwo”, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Pałac Opatów w Oliwie, Gdańsk; III Ogólnopolskie 
Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Trójmiasto – wyróżnienie; 2006 – „Kod kreskowy”, 
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska; XXI Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, 
Szczecin; 2007 – „Jesienne Konfrontacje”, Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego, 
BWA, Rzeszów; I Międzynarodowe Biennale Malarstwa, QUADRO-ART. 2007, Łódź, Muzeum 
Historyczne – nagroda Prezesa ZPAP; 2008 Galeria ZPAP, wystawa indywidualna, Gdańsk; 
2008 XXII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie – nominacja do nagrody; 
2009 – III Premio Internationale di Pittura e Grafica „Natale di Roma“ 2009, Cascina Farsetti, 
3 °Classificato ex aequo – Sezione Pittura, Rzym, Włochy; 2012 „W drodze...” Starogardzkie 
Centrum Kultury Galeria A, Starogard Gdański; 2018 – Sopocki Dom Aukcyjny „Mariusz 
Kułakowski. Prześwity”.

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

Mariusz Kułakowski
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37
Mariusz Kułakowski
(ur. 1961, Gdańsk)

Tytuł do uzgodnienia, 
z cyklu Lokomotywa, 2019

olej, płótno, 135 × 135 cm, 
sygnowany i opisany na blejtramie: 
MARIUSZ KUŁAKOWSKI, OLEJ, 
PŁÓTNO, 135 × 135 TYTUŁ DO 
UZGODNIENIA, CYKL LOKOMOTY-
WA 2019.

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

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

Prof. Mario Nicosia

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

Mariusz Kułakowski
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38
Apoloniusz Węgłowski
(ur. 1951)

Kompozycja nr 91, 1989

olej, płótno, 151 × 85 cm 
sygnowany, datowany i opisany 
na odwrociu: APOLONIUSZ |WĘ-
GŁOWSKI |1989 |KOMPOZYCJA 
91

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

W latach 1977–1982 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w pracowni malarstwa prof. Stefana Gierowskiego 
w 1982 roku (aneksy w opracowaniach: grafiki prof. Haliny Chrostowskiej, kompozycji 
prof. Romana Owidzkiego  i  tkaniny prof. Wojciecha Sadley’a). Zajmuje się malarstwem 
i rysunkiem. Profesor zwyczajny prowadzący pracownię malarstwa i rysunku na Wydziale 
Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Gdy oglądam obrazy Apoloniusza, znajduję w nich coraz to nowe wątki do dalszej rozmowy, 
która jest przecież tylko refleksją obok właściwego wydarzenia, jakim jest malowanie. 
Największa radość, gdy spotkam obraz, który rozszerza zasięg przygody intelektualnej 
o trudne do przyjęcia w słowach odczucia, wtedy znowu nabieram pewności, że malarstwa 
nie da się niczym zastąpić.

Stefan Gierowski
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39
Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Hucisko – 4, z cyklu 
„Obrazy Jurajskie”, 1983

olej, płyta, 50 × 70 cm  
sygnowany l. d.: DUDA GRACZ 
755/1983, na odwrocie nalepka 
autorska

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

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

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

Jerzy Duda-Gracz, cyt. za katalogiem Chopinowi Duda-Gracz
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40
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Asklepios

brąz patynowany, wys. 48 cm, 
sygnowany u dołu: MITORAJ,  
na odwrocie oznaczenie: 
B633/1000 H.C

cena wywoławcza: 26 000 zł •
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy sztuki współczesnej. Studiował malarstwo w ASP 
w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora, w latach 1967–1968. W 1968 wyjechał z Polski 
do Paryża, gdzie kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts. Porzucił malarstwo 
na rzecz rzeźby. Tworzył głównie w kamieniu i brązie. Głównym tematem prac rzeźbiarskich 
artysty stanowi ciało ludzkie. W swej twórczości artysta nawiązywał do kanonów sztuki 
antycznej, wykorzystując postaci mitologicznych herosów. W akademickich formach Mitoraj 
ukazywał wyidealizowane fragmenty męskich torsów i twarzy, często dodając motywy 
bandaży. Twórczość artysty to swoisty dialog między antykiem a współczesnością. Jego 
monumentalne kompozycje można spotkać w największych miastach w Europie i Stanach 
Zjednoczonych.
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41
Zdzisław Salaburski
(1922 Częstochowa – 
2006 Warszawa)

Bez tytułu, 1970

olej, płótno, 64,5 × 92 cm 
sygnowany i datowany l.d.: Z. Sa-
laburski 70; na odwrociu opisany: 
Z. Salaburski |1970 |Warszawa

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

 
Malarz i aktor. W latach 1941–1945 rozpoczął naukę rysunku i malarstwa w częstochowskiej 
pracowni Zdzisława Kałędkiewicza, a po wojnie przeniósł się do Krakowa, uczęszczając na 
lekcje u prof. Pautscha. W tym samym czasie, w roku 1946, zdał egzamin aktorski uzyskując 
uprawnienia do wykonywania zawodu. Pracował w teatrach w Toruniu, Łodzi i Warszawie, 
realizując tam również scenografię. W 1961 porzucił aktorstwo na rzecz malarstwa (choć 
również wcześniej aktywnie tworzył u wystawiał swoje prace). Był członkiem „Grupy 55” 
przy Galerii Sztuki Nowoczesnej „Krzywe Koło”. Odnajdywał się w stylistyce malarstwa 
abstrakcyjnego. W swoich pracach duży nacisk kładł na kolor, ekspresję i materię. Artysta 
zaliczany jest do twórców polskiego taszyzmu.

42
Zdzisław Salaburski
(1922 Częstochowa – 
2006 Warszawa)

Kompozycja, 1983

olej, płótno, 65 × 100 cm 
sygnowany l.d. Z. Salaburski 83, 
sygnowany i datowany na odwrocie: 
Z. Salaburski |1983 |Warszawa

cena wywoławcza: 8 000 zł •
estymacja: 10 000 – 14 000 zł
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43
Witold Kaczanowski /  
Witold – K
(ur. 1932, Warszawa)

Z cyklu People, 1972

olej, płótno, 122 × 80 cm  
sygnowany l.d.: Witold – K 1972

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

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

 

44
Witold Kaczanowski /  
Witold – K
(ur. 1932, Warszawa)

Z cyklu Samotność, 2020

olej, płótno, 81 × 65 cm  
sygnowany l.d.: Witold – K 20

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



112 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

 

45
Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 
2018 Warszawa)

Huta Katowice  
w budowie, 1976

olej, płótno, 54 × 65,5 cm 
opisany i datowany u dołu: 
HUTA KATOWICE W BUDOWIE 
13.V.1976 r; sygnowany p. d.: 
MALOWAŁ E. DWURNIK oraz na 
odwrociu: E. DWURNIK |1976 V

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 20 000 – 30 000 zł

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

WYSTAWIANY:
Werke polnischer Maler, Alten Schule, Kanzem/Saar, Niemcy 2006
Pałac Książąt Elektorów w Trewirze, Niemcy 2009
Dies Academicus, Uniwersytet w Trewirze, Niemcy 2011
Polscy Goście, Museum Schloss Fellenberg w Merzig/Saar, Niemcy 2015
Europejska Akademia Prawnicza, Trewir, Niemcy 2017
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46
Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 
2018 Warszawa)

Sopot, 2018

akryl, płótno, 46 × 55 cm 
sygnowany l.d.: 2018 |E. DWUR-
NIK oraz na odwrocie: 2018 
|E. DWURNIK |„SOPOT” 
|NR: IX-2529–7970

cena wywoławcza: 19 000 zł •
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Dwurnik wypracował swoją własną obrazową perspektywę, będącą specyficzną mieszan-
ką wielu spojrzeń. Najprościej można by powiedzieć, że to ujęcie z lotu ptaka, ale wcale 
tak nie jest. Owe ujęcia mieszają widok od góry i z boku, a do tego dochodzi jeszcze to, co 
jest w głowie malarza, który ma świadomość, co powinno się jeszcze znaleźć na danym 
obrazie, w danym mieście. W sumie to dopiero połączenie tych różnych spojrzeń tworzy 
tę odmienną i wyjątkową dla jego obrazów, niepodrabialną estetykę. 

Bogusław Deptuła, Dwurnik albo nieoczywiste, 75 x 75, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2018, s. 3
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Józef Jarema
(1900 Stary Sambor – 
1974 Monachium)

Bez tytułu

kolaż, gwasz, ołówek, papier, 
27 × 21 cm sygnowany p.d.: 
Jarema

cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

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

48
Henryk Płóciennik
(1933 Łódź – 2020)

Bez tytułu, 1975

olej, płótno, 56 × 65 cm, sygnowa-
ny p.g.: H. PŁÓCIENNIK 1975

cena wywoławcza: 4 600 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

Malarz i grafik samouk. Zdobył wysoką pozycję jako grafik, pracujący głównie w technikach 
linorytu i autocynkografii. Był autorem fantastycznych kompozycji o bogatym, ornamentalnym 
opracowaniu, obrazujących w zamyśle autora kosmiczne piękno i ład świata. Wielokrotnie 
wystawiał w kraju i za granicą, zdobywając liczne nagrody. Jego twórczość jest reprezentowana 
w czołowych zbiorach muzealnych, jak Muzeum Sztuki w Łodzi, liczne muzea narodowe 
i okręgowe, Biblioteka Jagiellońska i in. W 2004 w Łodzi powstała Fundacja „Arkadia” jego 
imienia, której celem jest zebranie, opracowanie i popularyzacja twórczości artysty. Artysta 
był miłośnikiem i kolekcjonerem nagrań muzyki jazzowej.
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Witold Frydrych 
(1916-1970)

Pierwsza orka na ziemiach 
odzyskanych, 1969

olej, płótno, 130 × 162 cm
sygnowany i datowany p. g.: 
WFrydrych 69; na odwrocie 
odręczny napis: Pierwsza orka/na 
Ziemiach Odzyskanych (1945 r.)/
olej, 114 × 162/Witold Frydrych/
Sopot, Bitwy pod Płowcami 15 a

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 18 000 – 9 000 zł

Profesor gdańskiej PWSSP. Ukończył studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
dyplom uzyskał w 1948 roku w pracowni prof. Hanny Rudzkiej-Cybisowej. Na Wybrzeżu 
mieszkał od 1949 roku. W 1951 roku podjął prace w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Gdańsku jako asystent Krystyny Łady-Studnickiej. Od roku 1963 prowadził 
na tej uczelni Studium Pedagogiczne. Do 1957 roku uprawiał sztukę przedstawieniową: 
martwą naturę, pejzaż, sceny rodzajowe. Związany z gdańską PWSSP tworzył w konwencji 
szkoły sopockiej. Przełom w twórczości nastąpił po 1957 roku, artysta skierował się ku 
czystej abstrakcji. Miał wystawy indywidualne w Sopocie (1956, 1964), Warszawie (1965), 
i Krakowie (1966). Po śmierci malarza w 1970 roku zorganizowano wystawę monograficzną 
w Muzeum Pomorskim (obecnie Muzeum Narodowe w Gdańsku).



I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa 
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolek-
cjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o. o. 
w celu ich sprzedaży.

II DEFINICJE
Dom Aukcyjny – Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43, zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców pod numerem 538348.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem 
sprzedaży.
Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży 
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy 
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warun-
kowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Sopocki Dom Aukcyjny do 
prowadzenia Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na 
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych 
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowią-
zany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający 
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu, 
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego 
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt 
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie, 
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla 
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie aktual-
nych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego. 
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej 
granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wiążącej 
umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. W ramach 
Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 18% doliczana do kwoty, na 
której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu 
Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny 
Obiektu. 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 (VAT marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem wraz 
z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit 
de suite).
Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt 
może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem 
Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona 
osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży 
warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana 
jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaofero-
wał najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję 
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku, 
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż 
gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej. 
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, 
a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
Legenda – poniższa legenda wyjaśnia symbole, które można znaleźć 
w Katalogu: 

○  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-
rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone,

 ◊  Obiekty z pozwoleniem na wywóz,
•  Obiekty, do których doliczana jest opłata wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł.

III SPRZEDAŻ AUKCYJNA

1. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO LICYTACJI
Wszystkie Obiekty zaprezentowane w Katalogu aukcyjnym przeznaczone 
są do sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez sto-
sowny aneks do Katalogu bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez 
Aukcjonera przed rozpoczęciem Aukcji na sali aukcyjnej.
 Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez 
Sprzedających (Dom Aukcyjny występuje tu jako zastępca pośredni 
działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnio-
nego do rozporządzenia Obiektem) lub stanowiące własność Domu 
Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego wystawione na 
Aukcję Obiekty stanowią jego własność, bądź też Sprzedający ma prawo 
do rozporządzania nimi. Ponadto Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek 
postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu 
oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich.
 Każdy Obiekt katalogowy objęty jest profesjonalną wyceną oraz szcze-
gółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom Aukcyjny. 
Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświad-
czenia i fachowej wiedzy jego pracowników oraz współpracujących 
ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie 
opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii 
przedstawione informacje mogą być niewyczerpujące, a w niektórych 
przypadkach pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspo-
zycji oraz publikacji, w ramach których Obiekt był prezentowany, mogą 
być nieujawnione. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub 
łączenia Obiektów oraz do ich wycofania z Aukcji bez podania przyczyn, 
także w trakcie jej trwania.
 Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem 
obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Aukcjonera 
wskazanego przez Dom Aukcyjny. Ceny na Aukcji są podawane w polskich 
złotych.

2. AUKCJA

A. Rejestracja na Aukcję

/// LICYTACJA OSOBISTA
Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego 
treści zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń.
 Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować się przed Aukcją, dostarczyć 
wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji (imię i na-
zwisko Licytującego, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń 
i korespondencji, numer dokumentu tożsamości), okazać dokument 
potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz odebrać 
tabliczkę z numerem licytacyjnym. W przypadku powzięcia uzasadnio-
nych wątpliwości co do tożsamości Licytującego lub możliwości zawarcia 
przez niego ważnej umowy sprzedaży, Dom Aukcyjny ma prawo poprosić 
Licytującego (np. w celu sprawdzenia jego wypłacalności, poświadczenia 
jego tożsamości lub w celu uniknięcia fałszerstwa) o przedstawienie 
dodatkowych dokumentów, pozyskać dane o Licytującym od osób 
trzecich lub określić sumę wadium, jaką powinien uiścić Licytujący celem 
zabezpieczenia. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi 
i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia niektórych osób do 
udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, jeżeli zachodzi niewyjaśniona 

wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej 
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu 
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać 
prawidłowy przebieg Aukcji.

/// ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM I LICYTACJA TELEFONICZNA
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji oso-
biście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz 
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący 
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć 
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać 
w galeriach Domu Aukcyjnego.
 W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licyto-
wane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez 
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat 
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne 
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli 
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia 
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom 
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
 Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący 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.
 W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być 
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu, 
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
 Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz 
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych 
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo 
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą 
nie być zrealizowane.
 Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicz-
nej. 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.
 Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej 
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowa-
nie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie 
po stronie Domu Aukcyjnego.

/// LICYTACJA ONLINE
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy 
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą 
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię 
i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespon-
dencji oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości 
i obsługi płatności). Po pozytywnej weryfikacji przez pracownika Domu 
Aukcyjnego Licytujący może uczestniczyć za pośrednictwem Internetu 
na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych na tych samych zasadach 
jak podczas licytacji osobistej.
 Po zarejestrowaniu się na Aukcję online Licytujący może także zostawić 
zlecenie licytacji z limitem, bez konieczności wypełniania pisemnego 
formularza „zlecenia licytacji”.

/// ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICYTUJĄCEGO
Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i po-
przez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą 
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed 
rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod 
rygorem nieważności) z Sopockim Domem Aukcyjnym, że oferent jest 
pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez 
Sopocki Dom Aukcyjny.

B. Przebieg Aukcji

/// PRZYJMOWANIE OFERT OD LICYTUJĄCYCH
Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wyczytuje on Obiekty, 
decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza 
zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Licytujący mają prawo 
podczas licytacji składać swoje oferty. Zakończenie Aukcji Obiektu 
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest 
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży 
warunkowej pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaofe-
rował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
 W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do wyniku 
Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży 
(również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji 
Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za 
racjonalne i stosowne do zaistniałych okoliczności. Jeżeli jakikolwiek 
spór dotyczący wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży 
w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.
 Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników Aukcji Obiektów. W takiej sytuacji nu-
mery Obiektów powinny być przed Aukcją zgłaszane obsłudze Domu 
Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może utrwalać przebieg Aukcji za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk.

/// CENY GWARANCYJNE
Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny 
gwarancyjnej. W celu osiągnięcia Ceny gwarancyjnej Obiektu Aukcjoner 
i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w trakcie 
licytacji oferty w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w jego 
imieniu. Może to następować przez składanie następujących po sobie 
ofert licytacyjnych, bądź też ofert w odpowiedzi na oferty składane 
przez innych Licytujących. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt 
Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.

/// LICYTACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Na specjalne życzenie Licytującego 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.

/// TABELA POSTĄPIEŃ
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według poniższej tabeli. 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

/// SPRZEDAŻ POAUKCYJNA
Niektóre Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży 
poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie 
zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura 
sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, 
stosowanym odpowiednio.

3. PŁATNOŚCI

A. Czas i formy płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł 
z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty 
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ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe 
za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Ww. obowiązek 
jest niezależny od uzyskania pozwolenia na eksport czy otrzymania innych 
pozwoleń. W sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin 
ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny 
o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
 Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych 
za opóźnienie w płatności.
 Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta 
płatnicza (Dom Aukcyjny akceptuje płatności kartami Master Card i VISA) 
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję).

B. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty 
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata au-
kcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 18%. Obowiązuje 
ona 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 lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu 
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut 
NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro opublikowa-
nego przez NBP przed dniem aukcji.

C. Przeniesienie prawa własności Obiektu
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom 
Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty 
aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posia-
dania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego 
własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest 
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani 
zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.

D. Płatność w innych walutach
Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu 
wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności 
w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej 
walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną 
w wysokości 1% Ceny zakupu.

4. ODBIÓR ZAKUPU

A. Odbiory w Galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego
Odbiór wylicytowanych Obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty 
pełnej Ceny zakupu oraz uregulowaniu innych płatności wobec Domu 
Aukcyjnego. Gdy tylko wszystkie wymagania zostaną spełnione, Nabywca 
powinien skontaktować się z galerią Domu Aukcyjnego organizującą 
Aukcję, aby umówić się na odbiór Obiektu.
 Przed przekazaniem Obiektu Nabywcy lub jego przedstawicielowi, 
Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu potwierdzającego 
tożsamość. Przedstawiciel dodatkowo powinien posiadać pisemne, pod 
rygorem nieważności, upoważnienie od Nabywcy.
 Nabywca powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 30 dni 
od daty Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny może przesłać wylicy-
towane Obiekty do magazynu zewnętrznego, a Nabywca obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat 
będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości 

Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest 
z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia 
usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.
 Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko 
utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane 
z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada 
względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu 
jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.

B. Transport
Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe 
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
 Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kon-
takcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność 
Nabywcy i 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 Domu Aukcyjnego 
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym 
odbiorem Obiektu.

C. Pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe
W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodat-
kowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje 
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 odpowied-
nich 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 uza-
sadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej 
Ceny zakupu za obiekt.

D. Zagrożone gatunki
Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość 
wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku, 
procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub 
certyfikatów przed wywozem. 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 opóź-
nienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu 
zostały oznaczone symbolem „•” opisanym w Legendzie. Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

5. BRAK PŁATNOŚCI
W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty Aukcji 
nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne 
Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich 
praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
–  przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu 

na ryzyko i koszt klienta;
–  odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty 

na poczet pokrycia szkód;
–  odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia wadium;
–  naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia 

zapłaty pełnej Ceny zakupu;
–  odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną 

minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej 
Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą 
Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie 
zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia 
dodatkowej Aukcji;

–  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania 
zaległości;

–  potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wie-
rzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;

–  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV INFORMACJE OGÓLNE

1. DANE OSOBOWE
Dom Aukcyjny, w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami 
prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji może wymagać od 
Licytujących podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach 
(np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta 
lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o Licytującym od osób 
trzecich. Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe 
dostarczone przez Licytującego, za jego zgodą, w celach marketingo-
wych, dostarczając materiały o Obiektach, usługach bądź wydarzeniach 
organizowanych przez Dom Aukcyjny.
 W zakresie przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują 
postanowienia klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: sda.pl. 
Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Licytujcy potwierdza, że 
zapoznał się z ww. klauzulą i nie wnosi do niej uwag.

2. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż zawarte w niniejszym 
Regulaminie w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
 Całkowita odpowiedzialność Domu Aukcyjnego jest ograniczona 
wyłącznie do Ceny zakupu zapłaconej przez Nabywcę. Dom Aukcyjny 
nie bierze odpowiedzialności wobec Nabywcy za szkody przewyższające 
Cenę zakupu, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako 
bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Dom 
Aukcyjny nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od Ceny zakupu.
 Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialny za przejęzyczenia lub pomyłki 
pisemne w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowie-
dzialności wobec żadnego Licytującego za błędy w trakcie prowadzonej 
Aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą Obiektu.
 Dom Aukcyjny nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Domu 
Aukcyjnego wobec Nabywcy, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.

3. WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI
Autentyczność Obiektu to w rozumieniu powyższego Regulaminu 
właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie. 
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezento-
wanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny 
z poniższymi zastrzeżeniami:
 Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie 
bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. 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 oddziały-
wania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone 
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z nastę-
pujących 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 Katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane 
za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego 
prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę 
wartości Obiektu.

4. REKLAMACJE
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami 
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową 
Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania Obiektu. Wobec 
osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne 
zakupionych Obiektów

5. PRAWA AUTORSKIE
Sprzedający nie przekazują wraz z Obiektem prawa autorskiego ani 
prawa do reprodukowania Obiektu.
 Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 
z Obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając 
zawartość Katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą 
być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej 
pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

6. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie 
interpretowany.
 Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą 
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem 
niniejszego Regulaminie.
 Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana 
przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, pod-
legającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą 
lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal 
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący 
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem 
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny 
sens pierwotnego zapisu.
 Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
–  ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

–  ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, 
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu 
zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną 
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe

–  ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem 
prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP

–  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegal-
nych 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 gotówkowych w kwocie powyżej 10 000 euro.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy 

stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.
2.  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres 

Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą 
przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.

3.  Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, 
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowie-
nia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wyko-
nywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się 
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności 
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.



18 LISTOPADA 2020
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56  

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 
SZTUKA WSPÓŁCZESNA 

28 LISTOPADA 2020
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

Stanisław Wyspiański (1869–1907), Akt chłopca, lata 1892–1894
olej, płótno naklejone na tekturę, 63 × 32,5 cm

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI



    28 LISTOPADA (SOBOTA) 2020
 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY | GALERIA MODERN

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

Wojtek Siudmak, Cathedrale organique, 1980, akryl, płótno, 55 x 38 cm

AUKCJA SZTUKI  
Fantastycznej

Z L E C E N I E  L I C Y TAC J I
AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Sopot, 24 października 2020 r., godz. 17

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

Imię i nazwisko  ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres  ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm)  ____________________________________________ PESEL  _______________________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Sprzedaży Aukcyjnej Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowany w katalogu aukcyjnym, 
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę 

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

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

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

_________________________________  ________________________ 
       Imię i nazwisko          data, podpis

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

_________________________________  ________________________ 
       Imię i nazwisko          data, podpis



 

opracowanie katalogu: Katarzyna Dąbrowska, Dorota Kulawczuk-Szostek, Dilan Abdulla 

 

przygotowanie aukcji: Katarzyna Dąbrowska, Dilan Abdulla 

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz, Robert Wancerz, archiwum artystów 

 

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

Indeks artystów

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

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

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

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

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