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

Katarzyna Dąbrowska 605 474 355, katarzyna.dabrowska@sda.pl
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WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 12 marca w siedzibie SDA

poniedziałek – piątek od 11 do 18

sobota od 11 do 15

Aukcja odbędzie się bez udziału publiczności. 

Zapraszamy do składania zleceń z limitem, licytacji telefonicznej  

lub on-line na stronie live.sda.pl 

oraz przez aplikację mobilną Sopockiego Domu Aukcyjnego. 

LICYTACJA LIVE: live.sda.pl



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
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Portret mężczyzny  
z gitarą, 1945

olej, płótno, 86 × 66 cm,  
niesygnowany; na odwrocie  
martwa natura

cena wywoławcza: 98 000 zł •
estymacja: 170 000 – 220 000 zł

W 1940 roku 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. 27 (il.), spis prac s. 706, poz. 42

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

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

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

(…) ciekawsze [od innych] i dojrzalsze jest malarstwo Jerzego Nowosielskiego, 
który przy znajomości nowoczesnych prądów, korzysta też z doświadczeń starych 
mistrzów. Wprowadza ciekawą fakturę, używa barw laserunkowych, obrazy mocno 
werniksuje, ale i w sposobie malowania ma coś z dawnego malarstwa.

Helena Blumówna, Wystawa młodych plastyków, „Tygodnik Powszechny”, nr 17, 15 VII 1945
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2
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Pejzaż z rzeką, 1952

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

cena wywoławcza: 50 000 zł •
estymacja: 65 000 – 85 000 zł

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 ro-
dzajowe (…). 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

do obrazu dołączony jest certyfikat z Fundacji Nowosielskich

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
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3
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Interwał, 1985

olej, akryl, płótno, 160 × 200 cm, 
sygnowany l.d.: ‚Szajna |85’ oraz 
na odwrociu: ‚J. SZAJNA |„INTER-
WAŁ 1985 |ol, acr, płótno; nalepki 
inwentarzowe z Szajna Galeria 
w Teatrze im. W. Siemaszkowej oraz 
Galeria Studio

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

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

WYSTAWIANY:
–  Kanon i remix przestrzeni polskiego teatru XX i XXI w. Józef Szajna, Centrum Sceno-

grafii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach, 2016–2017
– Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa, 2014
– Galeria Delfiny, Warszawa, 2014
– „Czy ktoś to słyszy? ”, Berlin, 2007
– „Józef Szajna”, Budapeszt, Bukareszt, 2007
–  „TEART”, Pałac Sztuki w Krakowie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdow-

ski w Warszawie, Związek Polskich Artystów Plastyków w Warszawie, 2002
–  „TEART”, Sankt Petersburg, Muzeum Narodowe w Warszawie (wraz z happeningiem 

Drabina do nieba), 2001
– Instytut Kultury Polskiej w Budapeszcie, 1999
– Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1998
–  Opole, Muzeum Weimar Buchenwald, Kalisz, Warszawa, Centrum Rzeźby Polskiej 

w Orońsku, 1996
– Oświęcim, Düsseldorf, Bochum, Warszawa, 1995
– Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach, 1993
– Warszawa, Poznań, Gdańsk, Gdynia, 1991–92



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

Jerzy Madeyski, O twórczości Józefa Szajny, Sztuka 3/1/74, s. 24
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4
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 
2014 Warszawa)

Pola, 1980

akryl, płótno, 97 × 125 cm,  
sygn. p.d.: ‚Dominik’, sygn., dat. 
i opisany na odwrocie: ‚DOMINIK 
1980/POLA 97 × 125/AKRYLE’

cena wywoławcza: 40 000 zł •
estymacja: 55 000 – 65 000 zł

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

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

Jerzy Hryniewiecki, ze wstępu do katalogu wystawy Tadeusza Dominika, Zachęta, Warszawa, 1969 r.
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5
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 
Warszawa)

Kompozycja

olej, płótno, 80 × 100 cm, 
sygnowany l.d.: ’Dominik’

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

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

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

POCHODZENIE: 
kolekcja prywatna, Warszawa
kolekcja prywatna, Monako
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6
Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Zapis, 1980

olej, płótno, 100 × 81 cm,  
sygn. p.d.: ‚J.Tarasin 80’ oraz  
na odwrocie: ’JAN TARASIN 1980 
|„ZAPIS”’

cena wywoławcza: 98 000 zł •
estymacja: 120 000 – 170 000 zł

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

WYSTAWIANY:
Jan Tarasin. Malarstwo i prace na papierze 2005–1959, Państwowa Galeria Sztuki 
w Sopocie 15.02–12.03 2006

LITERATURA:
Jan Tarasin. Malarstwo i prace na papierze 2005–1959, Państwowa Galeria Sztuki 
w Sopocie, Sopot 2006, s. 39
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Nie szukam w moim malarstwie uniwersalnej formuły, pozwalającej 
uporządkować i zrozumieć świat. Nie gonię też za niepowtarzalnym, efeme-
rycznym zjawiskiem, fascynującym nas swoją wyjątkowością. To, co robię, 
jest podporządkowane determinacji niekończącej się projekcji zmiennych 
zjawisk, niekończącemu się rejestrowi sytuacji i faktów poddanych w swym 
nieustannym biegu działaniom nieprzewidzianych przypadków i okoliczności. 
Ten niepojęty, dynamiczny i otwarty system jest przecież największą tajemnicą 
każdego zjawiska, któremu udało się zaistnieć. Malarstwo jest dla mnie tym 
wspaniałym narzędziem, dzięki któremu możemy się do niej maksymalnie 
zbliżyć, czuć niemal fizyczną jej obecność, poznawać ją poza kontrolą całego 
balastu racjonalnych barier. Malarstwo ze swoją konkretnością i jawnością 
sprawia, że nasza podświadomość, intuicja, wrażliwość, dociekliwość i wszystkie 
inne środki kontaktowania się ze światem muszą swoje odkrycia ujawnić również 
niezwykle konkretnie i czytelnie. Inaczej malarstwo ich nie przyjmie. Właśnie 
jego konkretność i rygor w połączeniu z nieomal nieograniczoną zdolnością do 
przenikania przez gęstą sieć naszych fizycznych i intelektualnych uwarunkowań 
i ograniczeń, decyduje o jego sile i możliwościach i dlatego maluje.

Jan Tarasin (1986), cyt. za: Jan Tarasin. Malarstwo i prace na papierze 2005–1959,
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2006. s. 4.”
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7
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

cena wywoławcza: 250 000 zł •
estymacja: 290 000 – 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
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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
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Stanisław Fijałkowski
(1922 Zdołbunów – 2020 Łódź)

Czternasta czarna szarfa, 
1986

olej, płótno, 100 × 80 cm, 
sygnowany, opisany i datowany na 
wewnętrznej krawędzi blejtramu: 
‘S. Fijałkowski – Czternasta czarna 
szarfa, 1986’

cena wywoławcza: 120 000 zł •
estymacja: 150 000 – 180 000 zł

Studia odbył w latach 1946–1951 w PWSSP w Łodzi pod kierunkiem W. Strzemińskiego 
i S. Wegnera. W latach 1947–1993 pracował na macierzystej uczelni jako pedagog. Sta-
nowisko profesora objął w 1983 r. reprezentował Polskę w 1972 r. na Biennale w Wenecji. 
W 1977 roku wyróżniono go nagroda krytyki artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, 
a w 1990 r. został uhonorowany prestiżową nagroda im. Jana Cybisa. Uzyskał również 
wiele nagród międzynarodowych, m.in. na wystawie „Bianco e Nero” w Lugano (1972), 
na Biennale Grafiki w Lublanie (1977). Jego prace znajdują się w wielu muzeach, między 
innymi w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie czy Tate Gallery w Londynie.

Cykl zatytułowany „Czarne szarfy” powstał w odpowiedzi na jedno z najtragicz-
niejszych wydarzeń najnowszej historii Polski – uprowadzenie i zamordowanie 
księdza Jerzego Popiełuszki w 1984 roku. 

Te na pozór bliskie abstrakcji przedstawieni\a odległe były od prac pokazywanych w tym 
czasie w ramach „kultury niezależnej”. Artysta ceniący swą prywatność, nie dał się ponieść 
zbiorowym emocjom tamtych lat. Wybrał zacisze pracowni, w niej czuł się najlepiej. Starał 
się jak najwięcej pracować, to przynosiło ukojenie. 

Włodzimierz Nowaczyk, O Stanisławie Fijałkowskim – zamiast tradycyjnego rysu biograficznego  
[w:] Stanisław Fijałkowski, Poznań 2003, s. 40

POCHODZENIE:
– zakup bezpośrednio od artysty
– kolekcja prywatna, Nowy Jork
– dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, 2015
– kolekcja prywatna, Warszawa
– kolekcja prywatna, Trójmiasto

WYSTAWIANY:
– Stanisław Fijałkowski, Muzeum Narodowe, Poznań, 22.06.2003
– Stanisław Fijałkowski, wystawa indywidualna, Zachęta Państwowa Galeria Sztuki, 
Warszawa, 16.07–24.08.2003
– Muzeum Narodowe, Wrocław, 11.09–2.11.2003

LITERATURA:
Stanisław Fijałkowski, katalog wystawy, [red.] Włodzimierz Nowaczyk, Muzeum 
Narodowe w Poznaniu, Poznań 2003, s. 253, poz. 208 (wykaz prac) ”

 



26 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Sztuka jest przesłaniem. By to osiągnąć, 
Stanisław Fijałkowski od początku swej 
artystycznej aktywności wypracował własną 
formułę, własny kod [struktura, rysunek, 
kolor, pojęcie], niezbędny do stworzenia 
właściwego nastroju odpowiadającego jego 
twórczym zamysłom, tak jak je rozumiał, 
niezależnie od wszelkich obowiązujących 
kierunków. (…) W  konsekwencji opisuje 
i  zarazem przekształca świat rzeczywisty 
i świat duchowy. Ukazuje ich znaczenie, ich 
sens, poprzez wymowę symbolu, gdyż wła-
śnie symbol jest dla Fijałkowskiego jedynym 
przekazicielem wszelkiej rzeczywistości. 

Teresa Tyszkiewicz, St. Fijałkowski malarstwo, słowo wstępne, 
Galeria T, Łódź 1991

Kompozycje Fijałkowskiego mówią bardzo 
mało o tym, co autor sądzi na dany temat, 
ale inspirują przemyślenie własnych, ana-
logicznych problemów. W tym więc sensie 
wszyscy są tu współtwórcami jego dzieł, 
każdy poszerza je o nowe doznania i wartości. 

Swoimi obrazami wyszedł Fijałkowski poza 
tradycyjną sferę malarstwa, a równocześnie 
nie zniszczył w nim tego, co najbardziej war-
tościowe – intymności kontaktu, subtelnych 
związków wrażeniowych oraz intelektual-
nych, które powstają między dziełem sztuki 
a odbiorcą. 

Mariusz Hermansdorfer, Między depresją a metaforą,  
Wrocław 1999, s. 95
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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

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 przypadkowych 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 prze-
strzeni 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

do pracy dołączony jest certyfikat autentyczności Anny Winiarskiej-Wasilewskiej



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 informatycznej. 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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Teresa Pągowska
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Mała butelka, z cyklu 
„Przedmioty”, 1996

olej, płótno, 38 × 38 cm,  
sygnowany z tyłu na płótnie: 
TERESA PĄGOWSKA |Z CYKLU 
PRZEDMIOTY |1996 MAŁA 
BUTELKA |38 × 38 cm

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

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

Prezentowany obraz pochodzi z cyklu, nad którym artystka zaczęła pracować 
w latach 90. Tak określił te dzieła Bogusław Deptuła: „kwadratowe malarskie 
haiku o wymiarach 50 × 50 lub 40 × 40, streszczają krótkie historie codziennych 
spotkań z przedmiotami najprostszymi”

Bogusław Deptuła, Tajemnicza szarość koloru płótna, [w:] Teresa Pągowska, Warszawa 2001, s. nlb.
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Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Nr 129, 1975

relief, akryl, płyta, 42 × 42 cm, 
sygnowany i opisany na odwrociu: 
‘nr. 129 |1975 |H. Stażewski’; 
pieczątki wywozowe

cena wywoławcza: 64 000 zł •
estymacja: 80 000 – 90 000 zł

Nieskończona wielość i wielorakość kształtów widzianych bezustannie i niezau-
ważonych – wielość różnych struktur materii itd., inspiruje artystę do szukania 
porządku w chaosie i uproszczenia przez sprowadzanie do kształtów geometrycz-
nych. (…) 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

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Polska
kolekcja prywatna, Szwecja
zakup w Desa, Warszawa w 1979
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Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Kompozycja, 1977

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

cena wywoławcza: 19 000 zł •
estymacja: 28 000 – 35 000 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.

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 



38 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

13
Richard Anuszkiewicz
(1930, Erie, Pensylwania – 2020, 
Englewood)

Triangulated Green, 1977

akryl, szablon, płyta, 
212 × 122 cm, sygnowany p.d.: 
‘ANUSZKIEWICZ 11/50 1977’ oraz 
numerowany na odwrociu: ‘24’

cena wywoławcza: 36 000 zł •
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

Amerykański malarz i grafik polskiego pochodzenia, jeden z prekursorów op-artu. W latach 
1948–1953 uczył się w Cleveland Institute of Art, w stanie Ohio. Ukończył studia na 
wydziale Sztuki i Architektury Uniwersytetu Yale’a (razem z Josefem Albersem), gdzie uzyskał 
tytuł magistra sztuk pięknych. Wyróżnikiem sztuki Richarda Anuszkiewicza od początku 
jego twórczości była linia – świadczy o tym napisana u Josefa Albersa praca studencka, 
zatytułowana „Kreacja przestrzeni poprzez rysunek linii”. Poprzez zróżnicowanie grubości 
pionowych linii jednej barwy, położonych na skontrastowanym, prawie monochromatycznym 
tle, Anuszkiewicz doprowadzał do przestrzennego promieniowania koloru. Artysta w swych 
kompozycjach najczęściej używał podstawowych figur geometrycznych, tworząc iluzję ruchu 
abstrakcyjnych obrazów. Zwieńczeniem pierwszego okresu twórczości Anuszkiewicza oraz 
potwierdzeniem pozycji w nowojorskim świecie sztuki był udział, obok m.in. Albersa. Franka 
Stelli czy Henryka Berlewiego, w słynnej wystawie „The Responsive Eye” w MoMA w 1965. Ta 
wystawa, która w oczach krytyków i historyków sztuki ukonstytuowała op-art, otworzyła jego 
przedstawicielom drzwi do najbardziej wpływowych amerykańskich galerii. Sam Anuszkiewicz 
nawiązał współpracę z Sidney Janis Gallery, z którą związane były tak wybitne osobowości, 
jak Albers, Gorky, de Koonig, Kline, Motherwell, Pollock czy Rothko. Wystawa podróżowała 
po Stanach Zjednoczonych przez kolejne dwa lata i ugruntowała pozycję artysty w kanonie 
najważniejszych amerykańskich twórców tego okresu. Prace Anuszkiewicza znajdują się 
w najważniejszych kolekcjach sztuki współczesnej, m.in. nowojorskiego MoMA, Art Institute 
of Chicago czy Museum of American Art – the Smithsonian Institute w Waszyngtonie.

Moje prace mają charakter eksperymentalny i skupiają się na badaniu zestawień 
intensywnych kolorów komplementarnych, a także na optycznych zmianach, jakie 
zachodzą w efekcie, oraz na badaniu osiągniętego dynamicznego efektu, kiedy ten 
jest poddawany działaniom promieni światła i oddziaływaniu światła na kolor.

Richard Anuszkiewicz, Americans 1963 Statements by the artists and others, [red.] Dorothy C. Miller, 1963
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Andrzej Gieraga
(ur. 1934 Śliwniki pod Kaliszem)

Obraz CXXV, 1989

akryl, płyta, 100 × 100 cm, 
datowany i opisany na odwrocie: 
‘ANDRZEJ/GIERAGA/OBRAZ CXXV/
WYM. 100 X 100/ROK 1989’

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 15 000 – 25 000 zł

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

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

Tamara Książek, cyt. za stroną internetową Uniwersytetu Radomskiego
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Jerzy Kałucki
(ur. 1931, Lwów)

Bez tytułu, 1994

akryl, płótno, 115 × 100 cm, 
sygnowany na blejtramie: ‘Jerzy 
Kałucki 1994’

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

Abstrakcja Jerzego Kałuckiego jest abstrakcją geometryczną. Jej geometryczność 
sprowadzona została do linii miękkich. linie proste i budowane z nich formy usta-
lają jedynie relacje napięć pomiędzy liniami wyciętymi z kół. Czasami zależność 
łuków interpretowana jest konturem lub rozbiciem kreski. Te wszystkie zabiegi 
wprowadzają elementy poetyckie i ekspresyjne metodami geometrycznymi. W ten 
sposób, podstawowa idea patrzenia panuje nad tym, co jest bardziej odległe, ale 
konieczne dla pełni osobowości. Panuje nad poezją i ekspresją, które wprowadzone 
pośrednio, drogą geometryczną, istnieją w dużym wyważeniu. Ten rodzaj strategii, 
dopuszczając wielość abstrakcji w ramach kompozycji geometrycznej, kontroluje 
cały czas krok za dużo.

Maria Anna Potocka, Jerzy Kałucki. Obrazy, katalog wystawy indywidualnej, Starmach Gallery, Kraków 1996, nlb.

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Warszawa
kolekcja prywatna, Monako
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Kajetan Sosnowski
(1913 Wilno – 1987 Warszawa)

Obraz „14–64”, 1964

olej, płótno, 65,5 × 50 cm, sygno-
wany p.d.: ‘Kajetan 64’; opisany na 
odwrociu: ‘KAJETAN |SOSNOWSKI 
|obraz olejny |“14–64” |format 
62 × 50,5 |1964 |(dane adreso-
we) ’

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 26 000 – 32 000 zł

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

Po eksperymentach niefiguratywnych w II połowie lat 50., zwracając się w stronę 
malarstwa nieprzedstawiającego, artysta stworzył serię „Obrazów pustych”, które 
powstawały bez użycia pędzla – Sosnowski malował je, nakładając farbę palcami, 
bezpośrednio na powierzchnię tkaniny rozpiętej na blejtramie. 

Sosnowski, poszukujący we wszystkim racjonalnego ziarna, z nauki czerpał 
inspiracje dla swojej sztuki i starał się ją oprzeć na tym, co najpewniejsze: fun-
damencie wiedzy. Nie znaczy to, by całkowicie negował rolę intuicji. Tym niemniej 
utrzymywał, że dzieło sztuki tylko wtedy jest prawdziwe, więc godne akceptacji, 
gdy da się jego sens, jego koncepcję, sposób budowy kompozycyjnej i zastosowanie 
w nim takiego a nie innego koloru uzasadnić logicznie, rozumowo.

Bożena Kowalska, Kajetan Sosnowski (1913–1987). W poszukiwaniu prawdy, Łódź 2013, s. 10
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Andrzej Nowacki
(ur. 1953, Rabka-Zdrój)

30.05.07, 2007

relief, akryl, płyta, 99 × 99 cm, 
sygnowany i opisany na odwrociu: 
‘30.05.07 |A. NOWACKI |2007’

cena wywoławcza: 36 000 zł •
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

Wczesną młodość spędził w Krakowie. Po wyjeździe z Polski w 1977 roku podjął studia 
języków skandynawskich na uniwersytecie w Göteborgu, a następnie germanistyki i i historii 
sztuki w Innsbrucku. Na początku lat 80. nawiązał wieloletnią znajomość z Henrykiem 
Stażewskim, którego twórczość wpłynęła zwłaszcza na jego wczesne prace. W połowie lat 
90. rozpoczął współpracę z Heinzem Teuflem, kolekcjonerem i właścicielem galerii sztuki 
z siedzibą m.in. w Kolonii, a następnie w Berlinie. Wielokrotnie uczestniczył w organizowanych 
przez Bożenę Kowalską plenerach „spod znaku geometrii” w Okunince i poplenerowych 
wystawach w Muzeum Okręgowym w Chełmie. W 2015 roku Nowacki otworzył nową, 
obszerną pracownię na dawnym terenie przemysłowym w Ostrawie, Dolnych Witkowicach. 
Artysta zaczął tworzyć tu reliefy wieloelementowe i wielkoformatowe.  

Na płaszczyźnie kwadratu narastają linie, pasma, przebiegi barw. Układają się 
wertykalnie w symetryczne rytmy, budują kolorystyczne pasaże lub rozbrzmiewają 
jak potężny akord. Pomalowane drewniane listewki tworzą wielowarstwową i wie-
lobarwną strukturę reliefu. Płaszczyzna nabiera głębi, rozrasta się w przestrzeń. (…) 

Dopiero spojrzenie z pewnej odległości budzi relief do życia. Wówczas nadchodzi 
najistotniejszy moment, czyli doświadczenie żywej, pulsującej całości. Może ono 
kojarzyć się z odbiorem muzyki, jest jak wsłuchanie się w natężenie głosu barw, ich 
harmonijnych współbrzmień, wielości dysonansowych akcentów, kontrapunktów, 
podążanie za linią melodyczną. Podobnie jak muzyka nie jest statyczna, lecz wiąze 
się z przebiegiem czasowym, tak i percepcja reliefu rozwija się w czasie, zaś jego 
zasadniczym czynnikiem staje się osoba patrzącego. 

Ewa Czerwiakowska, Ku nieskończoności. Spotkania z kwadratami Andrzeja Nowackiego  
[w:] Andrzej Nowacki. Reliefy, Sopot 2017, s. 7-8

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Warszawa
kolekcja prywatna, Monako
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Jan Pamuła
(ur. 1944, Spytkowo k. Wadowic)

W ELIPSIE, 1977

akryl, płótno, 134 × 95 cm, sygn. 
l. d.: J. PAMUŁA 77; na blejtramie: 
‘JAN PAMUŁA |W ELIPSIE |1977’

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Studiował malarstwo i grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 1961–1968, i w Ecole 
Nationale Superieure des Beaux Arts w Paryżu, 1967. Dyplom uzyskał w 1968 roku. Obecnie 
jest profesorem w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1980 roku był stypendystą 
Rządu Francuskiego, w 1982 roku stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. 
W 1993 otrzymał stypendium Fulbright’a i odbył staż naukowy oraz prowadził zajęcia na 
Wydziale Sztuki w New York Institute of Technology w Nowym Jorku. W 1992 prowadził 
zajęcia w Uniwersytecie Stanu Connecticut w Storrs. Jest wieloletnim członkiem ZPAP, oraz 
członkiem „Grupy Krakowskiej”. Profesor i dwukrotny Rektora Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie. Kluczowym okresem w twórczości Jana Pamuły były lata 
siedemdziesiąte, kiedy zwrócił się ku abstrakcji geometrycznej. Jego ówczesne poszukiwa-
nia miały na celu zbudowanie „jednolitej, uniwersalistycznej wizji rzeczywistości”, które 
oznaczało w praktyce wykorzystanie roli przypadku w tworzeniu układów geometrycznych. 
W 2003 roku otrzymał Nagrodę im. Witolda Wojtkiewicza za wystawę malarstwa „Obiekty 
geometryczne – retrospekcja” w Starmach Gallery.

Logika formy jest pięknem, esencją i siłą. Struktura powierzchni, zewnętrzność, 
to tylko przejawy. Sens jest ukryty pod powierzchnią. Przesunięcia sił pod po-
wierzchnią powodują trzęsienie ziemi. Wszelkie nagromadzenie elementów na 
powierzchni znika wtedy, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, ginie: słabe, 
nijakie, bezforemne. Maksymalne napięcie wizualnych sił zawarte jest w prawach 
logicznych, sięgających działań na poziomie mentalnym, tych które dokonują się 
w głębi naszego systemu percepcyjnego. Prawo fizyczne komunikuje tak samo jak 
każdy inny język, przeniesione na grunt sztuki to prawo optyki bądź geometrii. 
Prawo fizyczne jest zawsze obecne, język fizykalny jest ważnym czynnikiem bu-
dującym nową strukturę języka sztuki. (…) Przez prawie czterdzieści lat włączony 
byłem w nurt sztuki abstrakcyjnej realizując obrazy, grafiki, obiekty i instalacje 
o charakterze geometrycznym. Głównym moim celem było zawsze poszukiwanie 
systemu, który mógłby być, jako forma, wizualnym odzwierciedleniem uniwer-
salnych praw.

Jan Pamuła, Jan Pamuła. Grafika, Galeria Oko dla sztuki, Kraków 16.01–19.02.2014



50 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

19
Tomasz Ciecierski
(ur. 1945, Kraków)

Bez tytułu, 2003

olej, płótno, sklejka, 165 × 165 cm 
sygnowany na odwrociu:  
T. Ciecierski |2003

cena wywoławcza: 98 000 zł •
estymacja: 150 000 – 180 000 zł

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).

Obraz jest zapisem mojej podróży nad morzem śródziemnym. Podczas jazdy 
samochodem stale zmieniające się widoki nakładają się na siebie, a w pamięci 
zostają tylko te najważniejsze. Tło obrazu, do którego przymocowane są synte-
tyczne, zapamiętane przeze mnie krajobrazy, inspirowane jest renesansowymi 
pejzażami; pojawiają się charakterystyczne 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 filo-
zofii 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, wydobywania 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

do pracy dołączony jest autorski certyfikat
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Leon Tarasewicz
(ur. 1957 Waliły k. Białegostoku)

Tryptyk, 1998

olej, płótno, 50 × 50 cm (każda 
cześć)

cena wywoławcza: 90 000 zł •
estymacja: 120 000 – 140 000 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.

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 zaczerpniętych z konkretnej natury, lecz w pro-
cesie 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

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Warszawa
kolekcja prywatna, Monako
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Mariusz Kułakowski
(ur. 1961, Gdańsk)

Tytuł do uzgodnienia, 
z cyklu „Lokomotywa”

olej, płótno, 125 × 125 cm, 
sygnowany z tyłu na blejtramie: 
‘MARIUSZ KUŁAKOWSKI, OLEJ, 
PŁÓTNO, 125 X 125 |TYTUŁ DO 
UZGODNIENIA |CYKL LOKOMO-
TYWA

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 22 000 – 28 000 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”.

Prezentowane na aukcji obrazy Mariusza Kułakowskiego pochodzą ze znakomi-
tego cyklu ,,Tytuł do uzgodnienia”, na który składają się kompozycje fakturowe, 
barwne pasy i koła. Ideą Artysty jest zachęcenie widza do współudziału w procesie 
twórczym.  

Przedstawiony na zdjęciu obraz jest częścią dyptyku, punktem wyjścia do tej pracy 
był obraz fakturalny, którego ekspresyjna forma jest zapisem osobistych przeżyć, 
zdarzeń, obserwacji i odczuć. Wynikająca z niego kompozycja w kole, oparta jest na 
ruchu wirowym. Tutaj „Zdarzenia” nakładają się na siebie i wzajemnie przenikają, 
coś się kończy i zaczyna na nowo. 

Artyzm i niepowtarzalna technika malarska Mariusza Kułakowskiego zostały 
dostrzeżone i nagrodzone we Włoszech w postaci „Premio Internationale di Pittura 
e Grafica Natale di Roma – Sezione Pittura”.  Prof. Mario Nicosia w 2009 r. napisał: 

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.
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Mariusz Kułakowski
(ur. 1961, Gdańsk)

Tytuł do uzgodnienia, 
z cyklu „Lokomotywa”

olej, płótno, 82 × 82 cm,  
sygnowany z tyłu na blejtramie: 
‘MARIUSZ KUŁAKOWSKI, OLEJ, 
PŁÓTNO, 82 X 82 |CYKL LOKO-
MOTYWA

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

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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Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, koniec lat 
80. XX wieku

olej, płyta, 86 × 72,5 cm,  
sygnowany na odwrociu:  
‘BEKSIŃSKI |FE’

cena wywoławcza: 260 000 zł •
estymacja: 450 000 – 600 000 zł

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

W obrazach staram się być pseudo-rzeźbiarzem w pseudo-przestrzeni (bo nie 
jest to próba oddania faktycznej przestrzeni – oświetlenia i perspektywy, co już 
łatwo daje się zauważyć). W tym wszystkim istnieje tez odniesienie do tradycji 
i w dziedzinie budowy formy, największy wpływ na to co robię w sensie formy, 
mieli chyba Picasso i Moore.

Fragment listu Zdzisława Beksińskiego do Piotra Dmochowskiego, sobota 19 września 2004, godz. 9.50

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Kanada



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

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

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

Bez tytułu, 1983

olej, płyta, 72 × 86 cm,  
sygnowany i datowany na odwrociu: 
‘BEKSIŃSKI |1983’

cena wywoławcza: 200 000 zł •
estymacja: 300 000 – 400 000 zł

Tak,  ludzie  różne  rzeczy  znajdowali  w  moich  obrazach.  Zasadniczą  role  odgrywa  
tu  psychika  interpretatora.  Bywa,  że  ci,  co  mają  duszę  cokolwiek  poetycką  
dochodzą  do  takich  skojarzeń,  że  ich  nie  rozumiem.  Niestety wszyscy przywykli 
do tego, ze obrazy się koniecznie interpretuje. A chyba powinno być tak, że albo 
mi się coś podoba, albo nie. Tego rodzaju percepcja pozwala mi zachować własną 
interpretację i nie naruszyć jej.

Zdzisław Beksiński, cytat za: „Świat Zdzisława Beksińskiego”, Panorama Północy, nr 6, 1981.
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Władysław Hasior
(1928 Nowy Sącz – 1999 Kraków)

Portret Srebrnej Pani, 1985

technika własna, assamblage, de-
ska, 60,5 × 47,5 cm, sygnowany 
i opisany na odwrocie: Portret 
Srebrnej Pani/Hasior Wł./1985

cena wywoławcza: 68 000 zł •
estymacja: 90 000 – 120 000 zł

Malarz, scenograf, pedagog i przede wszystkim rzeźbiarz. Artysta studiował w latach 1952–58 
w warszawskim ASP na Wydziale Rzeźby, pod kierunkiem Mariana Wnuka. W 1959 roku, 
po otrzymaniu stypendium francuskiego Ministerstwa Kultury, wjechał do Paryża, gdzie 
swoje rzeźbiarskie studia uzupełniał w pracowni francuskiego rzeźbiarza Ossipa Zadkine. 
W latach 1957–68 był nauczycielem w Szkole Kenara w Zakopanem. Pracował również 
jako scenograf we wrocławskim Teatrze Polskim w latach 1970–1971. Był członkiem 
artystycznego ugrupowania Phases. Hasior na artystycznej arenie międzynarodowej zasły-
nął jako twórca metaforycznych assamblaży. Swoje rzeźbiarskie kompozycje konstruował 
z przedmiotów gotowych, często znajdowanych na jarmarkach, odpustach. Nadając im 
wtedy nowe znaczenie, odgrywały one w jego pracach rolę znaków i symboli. Hasior był 
również autorem pomników. Związany był z Zakopanem, gdzie mieszkał i tworzył. Tam też 
mieściła się jego autorska galeria. Artysta uczestniczył w Biennale w Sao Paulo w 1965 
i 1971 roku oraz w Biennale w Wenecji w 1970 roku. Poza tym swoje prace pokazywał 
również w Paryżu, Sztokholmie, Rzymie, Brukseli, Moskwie.

W sztuce Hasiora z końca lat 70. i początku 80. pojawiają sie postacie dygnitarzy, 
panów kierowników, gwiazd kurortów. W oferowanym dziele twarz osoby sportre-
towanej nasuwa skojarzenia z maską pośmiertną, zaś jej zacięte usta i wydatny 
nos kojarzy się z Peggy Guggenheim. Czy to ona jest tą Srebrną Panią? 
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Około 1961 roku Hasior zarzucił klasycznie rozumianą 
rzeźbę i rozpoczął proces budowania swoich prac poprzez 
montaż gotowych przedmiotów. Właściwie od tej chwili 
jego twórczość stała sie niezwykle konsekwentna i choć 
w ramach niej wyodrębnić można różne kategorie, wydaje 
sie, ze podążają tym samym torem, gdzie jeden element 
wynika z drugiego, uzupełnia go i jednocześnie stanowi 
jego kontynuację. Jedne prace wyrastają z drugich. Łączy 
je wspólna geneza. Przedmiot, surrealizm i ludowość. Hasior 
tak mówił o swoich działaniach w tym obrębie:

Przecież ten rodzaj działań istnieje od początku świata, [...] 
a wynika z potrzeby, by nadawać przedmiotom i rzeczom 
inne niż ich codzienne, utylitarne znaczenie. [...] Tak jak 
w ludowych opowieściach funkcjonują latające dywany, 
siedmiomilowe buty i czapki-niewidki, tak jest i szansa 
wśród milczących, czekających przedmiotów, że ktoś – ar-
tysta – zechce ten przedmiot wziąć do ręki i uruchomić sferę 
zawartych w nim poetyckich znaczeń.

Julita Deluga, Vexillum [w;] Władysław Hasior. Prace z Galerii Starmach,  
Sopot 2020, s. 71

Używam materiałów, które coś znaczą. Każdy przedmiot 
ma swój sens, a złożone dają aforyzm. Aforyzm jest bardzo 
podobny do prawdy, ale nie jest samą prawdą. Działalność 
artystyczną uważam za prowokację: intelektualną, twórczą.

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

Bez tytułu, 1988

gwasz, olej, karton, naklejony 
na płótno, 171 × 91 cm,  
sygnowany p.d. monogramem 
wiązanym ‘F.S. 1688 |P’

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

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

Jego styl rysunkowy jest przeciwny manierze realizmu. Jest cały zaprzeczeniem 
idei nowoczesności. I od czasu debiutu dzięki mistrzostwu warsztatowemu, jawi 
się jako bohater rzucający wyzwanie nowoczesnym i międzynarodowym trendom 
w sztuce i plakacie, idącym w kierunku uproszczenia i skuteczności przekazu. 
Tymczasem Starowieyski oddala się od tematu, porzuca ilustracyjność i tworzy 
coś, co mogłoby uchodzić za reakcyjne, gdyby nie było warsztatowo doskonałe. 
Starowieyski dotyka ducha polskości, ducha baroku w swojej duszy, zarazem 
zmuszany przez komunizm do zanegowania tej skłonności.

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

POCHODZENIE:
kolekcja Avila, Paryż

WYSTAWIANY:
Franciszek Starowieyski (1930–2009). Przyjaźnie paryskie 1683–1693. Kolekcja A. 
i N. Avila, Państwowa Galeria Sztuki, 16.04–15.06.2014, BWA Rzeszów 25.06 – 
09.08.2015, Bałtycka
Galeria Sztuki w Koszalinie 21.05 – 12.06.2016

LITERATURA:
Franciszek Starowieyski (1930–2009). Przyjaźnie paryskie 1683–1693. Kolekcja A. 
i N. Avila, Państwowa Galeria Sztuki 2014, s. 169
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27
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Bez tytyułu, 1988

olej, płyta, 135 × 137 cm, sygno-
wany p.śr. monogramem wiązanym 
‘F.S. 1688’

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

POCHODZENIE:
kolekcja Avila, Paryż

WYSTAWIANY:
Franciszek Starowieyski (1930–2009). Przyjaźnie paryskie 1683–1693. Kolekcja A. 
i N. Avila, Państwowa Galeria Sztuki, 16.04–15.06.2014, BWA Rzeszów 25.06 – 
09.08.2015, Bałtycka
Galeria Sztuki w Koszalinie 21.05 – 12.06.2016

LITERATURA:
Franciszek Starowieyski (1930–2009). Przyjaźnie paryskie 1683–1693. Kolekcja A. 
i N. Avila, Państwowa Galeria Sztuki 2014, s. 146
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28
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Bez tytułu, 1985

pastel, papier, 80 × 60 cm, 
sygnowany l.śr.: ‘FrStarowieyski 
|MANUS SATANIS |CRACOVIAE 
FECIT |1685’

cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Starowieyski dokonał tego, co najtrudniejsze: za pomocą rysunku, będącego wszak 
instrumentem logiki i racjonalistycznego poznania, stworzył świat wyobraźni. 
Paradoks? Jeśli tak, to pozorny, gdyż właśnie wyobraźnia musi być poddana 
najsilniejszym, bo tylko przez nią sprawdzalnym, rygorom logiki. (...) rysunek ma 
moc dyscyplinowania myśli i ręki twórcy. I więcej nawet: rozjaśnia umysł i narzuca 
dziełu klarowność.

Jerzy Madeyski, Theatrum Vitae et Mortis, cytat za: Starowieyski. Rok 1699, Kraków 1999, s. 7
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29
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Perseusz

brąz patynowany, wysokość 38 cm 
(48 cm z podstwą), sygn. p.d. 
MITORAJ edycja: 976/1000HC

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

Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy sztuki współczesnej. Studiował malarstwo w ASP 
w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora, w latach 1967–1968. W 1968 wyjechał z Polski 
do Paryża, gdzie kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts. Porzucił malarstwo 
na rzecz rzeźby. Tworzył głównie w kamieniu i brązie. Głównym tematem prac rzeźbiarskich 
artysty stanowi ciało ludzkie. W swej twórczości artysta nawiązywał do kanonów sztuki 
antycznej, wykorzystując postaci mitologicznych herosów. W akademickich formach Mitoraj 
ukazywał wyidealizowane fragmenty męskich torsów i twarzy, często dodając motywy 
bandaży. Twórczość artysty to swoisty dialog między antykiem a współczesnością. Jego 
monumentalne kompozycje można spotkać w największych miastach w Europie i Stanach 
Zjednoczonych.
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30
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Centurion II

brąz patynowany, wys. 18 cm, 
sygnowany u dołu: ‘MITORAJ’, 
opisany na podstawie: ‘H.C. 
1402/1500’

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 30 000 – 40 000 zł
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31
Henryk Musiałowicz
(1914 Gniezno – 2015 Warszawa)

z cyklu „Oczekiwanie”, 1986

technika własna, płyta, 
85 × 134 cm, sygnowany l.d.: 
‘MUSIAŁOWICZ’

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 13 000 – 18 000 zł

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

Dzieło Henryka Musiałowicza jest autentyczną rewelacją. Oto artysta, 
którego świadectwo jest oryginalne i który umie dać kształt swojej 
percepcji. Musiałowicz to Dubuffet bardziej figuratywny i bardziej ludzki. 
(…) Operując światłem i cieniem odziedziczonym po Rembrandcie i iko-
nografią natchnioną przez tradycję bizantyjską, pozwala nam dostrzec 
tajemnice sumienia i bytu…

Jean-Luc Daval, „Le Courier”, Wystawa w Muzeum Rath, Genewa 1963

WYSTAWIANY:
1995 – 1112 Gallery the Society for Arts, Chicago
1999 – Galeria Sztuki, Legnica
2000 – Galeria Zapiecek, Warszawa
2002 – Muzeum Narodowe, Poznań
2002 – Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
2013 – Galeria Miejska we Wrocławiu
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32
Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

Arkadia, 1975

olej, płótno, 110 × 135 cm,  
sygnowany w środku kompozycji: 
‘Arkadia 1975 |KBereźnicki |Sopot’

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 60 000 – 80 000 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.

WYSTAWIANY:
Kiejstut Bereźnicki. Pięćdziesiąt lat pracy twórczej, Muzeum Narodowe w Gdańsku 
lipiec – wrzesień 2008, BWA Galeria Zamojska październik – listopad 2008, TPSP 
W Krakowie Pałac Sztuki styczeń – luty 2009, BWA Rzeszów luty – marzec 2009

LITERATURA:
Kiejstut Bereźnicki. Pięćdziesiąt lat pracy twórczej, Gdańsk 2008, s. 86 (il.) 
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33
Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

Wnętrze z postaciami – 
Reszel, 1991–1992

olej, płótno, 201 × 135 cm, 
sygnowany w środku kompozycji: 
’Reszel – Wnętrze z postaciami 
1991 – 1992 |KBereźnicki’ oraz 
z tyłu na blejtramie: ‘KBereźnicki 
|Wnętrze z postaciami’

cena wywoławcza: 68 000 zł
estymacja: 90 000 – 130 000 zł

WYSTAWIANY:
Kiejstut Bereźnicki. Malarstwo, ABC Gallery, Poznań 1997
Kiejstut Bereźnicki. Malarstwo i rysunek, Galeria Sztuki Wirydarz, Lublin 2007
Kiejstut Bereźnicki. Pięćdziesiąt lat pracy twórczej, Muzeum Narodowe w Gdańsku 
lipiec – wrzesień 2008, BWA Galeria Zamojska październik – listopad 2008, TPSP 
W Krakowie Pałac Sztuki styczeń – luty 2009, BWA Rzeszów luty – marzec 2009

LITERATURA:
Kiejstut Bereźnicki. Malarstwo, ABC Gallery, Poznań 1997, s. 30 (il.)
Kiejstut Bereźnicki. Malarstwo i rysunek, Galeria Sztuki Wirydarz, Lublin 2007, 
reprodukcja na okładce broszury
Kiejstut Bereźnicki. Pięćdziesiąt lat pracy twórczej, Gdańsk 2008, s. 131 (il.) ”
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33 - dodatkowe_ tekst 

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 egzysten-
cji, 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
Władysław Jackiewicz
(1924 Podbrodzie – 2016 Gdańsk)

Sytuacja X, 1984

olej, płótno, 120 × 150 cm,  
sygnowany p. d.: ‘Jackiewicz’, oraz 
z tyłu na blejtramie: ‘W. JACKIE-
WICZ |SYTUACJA X |84’

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

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

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

Danuta i Jan Dettlaff, Władysław Jackiewicz, „Sztuka”, 4/87
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35
Józef Czerniawski
(ur. 1954 r.)

Bez tytułu, 2006

technika własna, płótno, 
110 × 190 cm, sygn. p.d.: JÓZEF 
CZERNIAWSKI 2006

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 16 000 – 22 000 zł

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

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

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

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

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

Józef Czerniawski
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36
Marek Okrassa
(ur. 1975)

Ogród, 2021

olej, płótno, 180 × 160 cm, 
sygnowany p. bok: ‘M/OKRASSA’21 
StaiLau’

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

W 1999 ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni malarskiej 
profesora Macieja Świeszewskiego oraz pracowni rysunku profesor Marii Targońskiej. Zajmuje 
się malarstwem, rysunkiem, ilustracją, plakatem, projektowaniem graficznym i serigrafią. 
Był dwukrotnym stypendystą Ministra Kultury i Sztuki oraz Prezydenta Miasta Sopotu. 
Współpracował jako ilustrator z wieloma wydawnictwami, między innymi z Newsweekiem, 
Twoim Stylem, Art Crowd Magazine z Nowego Jorku i wieloma innymi. Laureat Srebrnej 
Ostrogi w 2000 roku. W 2004 roku odebrał Wyróżnienie Honorowe Fundacji im. Franciszki 
Eibisch w Muzeum Narodowym w Warszawie. Mieszka i tworzy w Sopocie. Jest autorem 
wystaw indywidualnych między innymi: 2002 – Sopot, Galeria Triada; 2003 – Sopot, 
PGS Malarstwo; 2011 – Sopot, PGS „Notowania nudy”; 2018 – Lwów, Lwowska Galeria 
Narodowa; 2019 – Bruksela, Galerie Katarzyna Napiórkowska. Prace Okrassy zdobią ściany 
polskich oraz zagranicznych kolekcjonerów.
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Marek Okrassa jest malarskim iluzjo-
nistą. Malarska śmiałość i determina-
cja pozwalają mu grać z konwencją, 
igrać z  dosłownością, prowokować, 
a potem prowokację zmieniać w żart. 
Korzysta ze swobody warsztatowej, 
dzięki której jak tłumacz symulta-
niczny potrafi każdą myśl przełożyć 
na inny język malarski. Nie czyni tego 
jednak automatycznie, lecz twórczo. 
Na płótnach prowadzi dialog 
z malarską tradycją, sięga do swoich 
mistrzów, nawiązuje do malarskiego 
dziedzictwa. W ogrodzie skojarzeń 
szuka swojej drogi, z  dystansem 
i dyscypliną wędrowcy idącego z da-
leka- i  wiedzącego dokąd zmierza. 
Chociaż w miejscu, do którego dąży 
jeszcze nigdy nie był.   

Justyna Napiórkowska, Marek Okrassa, czyli pasja 
malowania [w:] Notowania nudy. Malarstwo Marka 
Okrassy, katalog wystawy w PGS w Sopocie 2011, 

s. 86 
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Stanisław Baj
(ur. 1953, Dołhobrody)

Rzeka Bug, 2021

olej, płótno, 150 × 80 cm, 
sygnowany na odwrociu: ‘Stanisław 
Baj |Rzeka Bug |2021’

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 20 000 – 40 000 zł

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

Jego pejzaże są przykładem syntezy malarskiej, chciałoby się powiedzieć, to czysta 
malarskość, w której elementy realistyczne podporządkowane są malarskiemu 
uniwersum. Rzeka jest wodą, światłami wody promieniującymi ze wszystkich 
poziomów jej głębokości, cieniami tej wody, ruchem wody, zwłaszcza w obrazach 
z ostatniego okresu. To są już metafizyczne pejzaże ziemi. (...) Zawsze uważałem, 
podobnie jak on, że sztuka musi czerpać z konkretnej, lecz własnej przestrzeni, 
z losów znanych nam ludzi, z ich często banalnego czy wręcz pospolitego doświad-
czenia. I zmierzać ku uniwersum. Nie ma sztuki jako takiej, która rodziłaby się 
z niczego. Nawet najbardziej abstrakcyjna sztuka ma swoje zakorzenienie i swoje 
źródło w konkretnej rzeczywistości, w dotkliwości naszego bytu.

Wiesław Myśliwski
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38
Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 
2018 Warszawa)

Łańcuch protestu, 1990

olej, płótno, 82 × 99,5 cm, 
datowany i sygnowany p.d.: 
‘1990. E. DWURNIK.’ oraz na 
odwrociu: ‘E. DWURNIK |1990. 
|NR: IX.558.1575.|ŁAŃCUCH 
PROTESTU

cena wywoławcza: 45 000 zł •
estymacja: 70 000 – 90 000 zł

Studiował w warszawskiej ASP w latach 1963–70. W czasie studiów, począwszy od 
1965 roku rozpoczął cykl Podróże autostopem, w którym portretował miasta i miasteczka 
z perspektywy „ptasiego lotu”, w polu zainteresowania artysty, poza architekturą, znalazło 
się życie i obyczaje mieszkańców. W latach 1972–78 powstaje cykl Sportowcy, w którym 
przedstawia ludzi marginesu, cwaniaków, palaczy najtańszych wówczas papierosów marki 
„Sport”. Obrazy z cyklu Warszawa (1981 r), proroczo antycypowały wprowadzenie stanu 
wojennego w Polsce. W cyklu Droga na Wschód (1989–1991) upamiętnił ofiary stalinow-
skiego komunizmu, w cyklu Od Grudnia do Czerwca (1990–1994) oddał pamięć ofiarom 
stanu wojennego w Polsce. W cyklu Niech żyje wojna! powstałym pod wrażeniem wojen na 
Kaukazie i Bałkanach artysta śle przesłanie – ostrzeżenie. Autor ponad 3 tysięcy obrazów 
towarzyszących naszemu życiu od kilkudziesięciu lat, stanowiących swoistą, niepowtarzalną, 
artystycznie ujętą kronikę życia, obyczaju, materialnego i duchowego zapisu naszej kultury.
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Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 
2018 Warszawa)

Plac Zamkowy, 2018

akryl, płótno, 46 × 55 cm, 
sygnowany p.d.: E. DWURNIK 
2018 oraz na odwrocie: ‘2018 
|E. DWURNIK |“PLAC ZAMKOWY” 
|NR: XI – 934–7775’

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

Dwurnik wypracował swoją własną obrazową perspektywę, będącą specyficzną 
mieszanką 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 × 75, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2018, s. 3
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Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 
2018 Warszawa)

Poznań, 2016

olej, płótno, 61 × 50 cm,  
sygnowany u dołu: ‘E. Dwurnik 
2016’ oraz na odwrociu

cena wywoławcza: 38 000 zł •
estymacja: 50 000 – 60 000 zł
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41
Witold Kaczanowski/ 
Witold – K
(ur. 1932, Warszawa)

z cyklu People, 1975

olej, płótno, 60 × 45 cm,  
sygnowany l.d.: ‘Witold – K. 75’

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 20 000 – 26 000 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.

Dużo w Twojej sztuce smutku i samotności, jak również sprzeciwu przeciwko 
temu. Twój mały człowiek jest jednocześnie smutny i śmieszny…. kochasz go 
i wykpiwasz. Mam absurdalne wrażenie, że w Twoich obrazach przeciwstawiasz 
się temu, co malujesz – to bardzo odważne, a może podświadome. Dostrzegam 
dziecięcą wrażliwość i jednocześnie niszczenie jej.

Krzysztof Kieślowski, reżyser, 1994
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Jako syn psychiatry, dyrektora szpitala w Tworkach, zetknąłem się 
ze straszną ludzką samotnością. Bo nie ma większej samotności niż 
ta, w którą człowieka spycha choroba psychiczna. Człowiek zostaje 
w niej sam i nikt nie jest w stanie w pełni go zrozumieć. Zresztą 
samotność ma tyle znaczeń. Jest przecież samotność ludzkości 
wobec przestrzeni międzyplanetarnej i samotność jednostki, która 
nawet żyjąc w tłumie, czuje się nieprzystająca do nikogo, egzystuje 
w emocjonalnym oddaleniu. Jak dwie takie sytuacje porównać? 
Samotność to bardzo różne emocjonalne i fizyczne przestrzenie. 
Czasem się zdarza, że można z drugim człowiekiem – jak ja to 
mówię – zagrać w ping-ponga na tym samym stole. Ale wbrew 
temu, co się ludziom łatwe wydaje, to się bardzo rzadko zdarza. 
Na ogół to się rozumie dopiero w pewnym momencie długiego 
życia. Dopiero po czasie rozumie się, że większość interesujących 
dialogów na tym świecie to dialogi z samym sobą. I to też ludzi 
skazuje na samotność, bo strach przed wypowiedzeniem całej 
prawdy przed drugim człowiekiem, wyspowiadaniem się ze swoich 
emocji, uczuć, lęków, zdrad, również pozwala nas ujarzmić przez 
samotność. Ze wszystkim zostajemy sami.

Witold – K

Witold-K, 1972, fot. archiwum artysty
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Witold Kaczanowski/ 
Witold – K
(ur. 1932, Warszawa)

z cyklu Samotność, 2020

olej, płótno, 70 × 70 cm,  
sygnowany l.d.: ‘Witold – K. 20’, 
opisany na blejtramie: ‘Z CYKLU 
SAMOTNOŚĆ’

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 – 24 000 zł
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Zbysław Maciejewski
(1946 Pohulanka – 1999 Kraków)

Winogrona, 1977

olej, płótno, 77 × 77 cm, na 
odwrocie nalepka z odręcznym 
napisem: ‘Zbysław Marek Macie-
jewski |Winogrona 1977 |73x73’

cena wywoławcza: 35 000 zł •
estymacja: 40 000 – 50 000 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

WYSTAWIANY: 
2012 – Muzeum ASP w Krakowie, Galeria ZPAP Pryzmat w Krakowie
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44
Danuta Leszczyńska-Kluza
(1926–2019)

Ogrody, 1964

olej, płótno, 75 × 90 cm,  
sygn. i dat. l. d.: ‘D. LESZCZYŃ-
SKA-KLUZA 1964’ opisana na 
odwrociu: ‘OGRODY vi 1964 
DANUTA LESZCZYŃSKA – KLUZA’

cena wywoławcza: 10 000 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w 1952 roku w pracowni 
prof. Zbigniewa Pronaszki). Była wybitną postacią krakowskiego środowiska plastycznego. 
Od samego początku jej twórczość była wyjątkowo autonomiczna i niezwiązana z modnymi 
kierunkami i trendami, wypracowała niepowtarzalny malarski styl. Jej prace są w większości 
ocierającymi się o abstrakcję pejzażami, zazwyczaj wyłącznie białoczarnymi, bądź o bardzo 
ograniczonej palecie kolorystycznej. W 1955 roku uczestniczyła w głośnej pokoleniowej 
wystawie ARSENAŁ w Warszawie. Reprezentowała Polskę na Biennale Sztuki w São Paulo 
w 1969 i na Biennale Sztuki w Wenecji w 1984 roku.
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45
Maciej Świeszewski
(ur. 1950)

Zabawy I, 1999

tusz, papier, 70 × 100 cm, 
niesygnowany

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

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

LITERATURA:
Maciej Świeszewski. Rysunek/Drawing (t.3), Gdańsk 2019, s. 16
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46
Eugeniusz Geppert
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Pegaz, 1974

olej, płótno, 65 × 90 cm,  
sygnowany p.d.: ‘Eugeniusz 
Geppert 1974’

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

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Malczewskiego i S. Dębickiego. W latach 20. 
przebywał jako stypendysta w Paryżu. Tam prezentował swoje prace na Salonie Jesiennym 
(w latach 1925, 1927, 1928) oraz galeriach Au Sacre du Printemps i Carmine. Po powrocie 
do Krakowa wystawiał w TPSP, warszawskim Salonie Garlińskiego, IPS oraz we Lwowie. 
Należał do ugrupowania Nowa Generacja i Zwornik. Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu, 
gdzie wykładał w PWSSP. W 1962 r. założył Grupę Wrocławską. Stworzył dojrzały styl 
malarski, zbliżony do abstrakcji aluzyjnej. Gamę barwną płócien wyznaczały tony zieleni, 
błękitów i brązów, a materię malarską tworzyły smugi farby.

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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47
Andrzej Fogtt
(ur. 1950)

Genesis,  
z cyklu Żywioły, 1985

olej, płótno, 92 × 65 cm,  
sygnowany i datowany na odwrociu: 
‘Andrzej Fogtt |z cyklu żywioły |ge-
nesis |olej |1985 |65 × 92 cm’

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

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu pod kierunkiem 
prof. Zdzisława Kępińskiego i Magdaleny Abakanowicz. Dyplom uzyskał w 1974. Uczestniczył 
w wystawach od połowy lat 70. W 1984 zdobył Grand Prix na Festiwalu Polskiego Malarstwa 
Współczesnego w Szczecinie. W tymże roku reprezentował Polskę na XLI Biennale w We-
necji. Pokazał tam dzieło współsygnowane z Bożenną Biskupską – environment „Misterium 
czasu”, złożone z jego 14 monumentalnych kompozycji malarskich i 30 równie potężnych 
rzeźb Biskupskiej. Styl obrazów Fogtta w tym szczytowym momencie jego kariery bazował 
na kontraście centralnie usytuowanych, hieratycznych sylwetek i budującej je drobnej, 
migotliwej „łuski” pociągnięć pędzla. Podobny styl utrzymuje się w późniejszych pracach 
artysty. W roku 2009 został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
medalem Gloria Artis.
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48
Andrzej Fogtt
(ur. 1950)

Brda, 2020

akryl, płótno, 70 × 100 cm, 
sygnowany p.d.: ‘Fogtt 2020’  
oraz na odwrociu: ‘Fogtt |BRDA 
|28.XII.2020 |akryl.’

cena wywoławcza: 19 000 zł •
estymacja: 22 000 – 26 000 zł

W procesie tworzenia jest tak, że powołuję do życia coś, co się tworzy, a efektu 
końcowego nie jestem w stanie wywołać. Mam tylko i wyłącznie tak zwane 
przeczucie. (…) Powołuję do życia byt, który żyje swoimi prawami. Bez kontaktu 
z naturą nie jesteśmy w stanie doznać takiego olśnienia, czy zjawienia się czegoś, 
co nazywamy inspiracją. A inspiracja to jest coś, co nasz umysł już wie, ale my 
jeszcze nie. Bo to, co odczuwamy, to jest tajemnica umysłu. My nie mamy dostępu 
w pełni do tej tajemnicy, dostajemy od czasu do czasu stan ‚łaski’.

Andrzej Fogtt



120 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

49
Zdzisław Nitka
(ur. 1962, Oborniki Śląskie)

Adam, 1996

olej, płótno, płyta, drewno, 
135 × 71 cm, sygnowany u dołu: 
‘Z. NITKA 96’ oraz na odwrociu: 
‘Z.NITKA |96’

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

Studia w PWSSP we Wrocławiu (1982 -1987). Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Jó-
zefa Hałasa. Od 1988 r. asystent w jego pracowni. Od 2001 w pracowni prof. Aleksandra 
Dymitrowicza w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Debiutował na słynnej wystawie 
„Ekspresja lat 80.” w sopockim BWA w 1986 r. W latach 80. korespondował z Georgiem 
Baselitzem, wybitnym artystą niemieckim, który dedykował mu prace na papierze pt. 
„Maler Nitka”. W 1997 wraz z zoną malarką Jolantą Nitką, utworzył w Obornikach Śląskich 
prywatne Muzeum Ekspresjonistów.

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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50
Monika Weiss
(ur. 1964, Warszawa)

Bez tytułu, 1993

olej, płotno, 90 × 100 cm,  
sygnowany p.d.: ‘M.WEISS |934’ 
oraz na odwrociu: ‘M. WEISS 1993’

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

Artystka sztuk wizualnych, autorka instalacji, rysunków, filmów wideo, kompozycji muzycz-
nych i rzeźb. W latach 1984–1989 studiowała malarstwo w warszawskiej ASP, uzyskując 
dyplom w pracowni prof. Ryszarda Winiarskiego, prof. Stefana Gierowskiego i prof. Mariana 
Czapli. Obecnie jest profesorem w Sam Fox School of Design and Visual Arts, Washington 
University. Należy do nowojorskiej organizacji kuratorów i artystów Nomads + Residents. 
W 2009 otrzymała nagrodę The New York Foundation for the Arts w dziedzinie sztuki 
interdyscyplinarnej. Reprezentują ją Galerie Samuel Lallouz w Montrealu oraz Remy Toledo 
Projects w Nowym Jorku. Prace artystki znajdują się m.in. w kolekcji Albertina Museum 
w Wiedniu i Hudson Valley Center for Contemporary Art. Wczesne prace Moniki Weiss - obrazy 
i rysunki z przełomu lat 80. i 90. – przedstawiały ludzkie sylwetki o zróżnicowanej wielkości 
i sile wyrazu. Ekspresyjne rysunki artystka wykonywała tuszem połączonym z farbą. Postacie 
pozbawione z reguły cech portretowych, kłębiły się na neutralnych tłach niczym litery 
tajemniczego pisma. W późniejszym okresie realizowała przede wszystkim instalacje, prace 
wideo i projekty z użyciem dźwięku. Jej sztuka jest oryginalnym połączeniem nowoczesnych 
technologii z archaicznym aktem rysowania. W rysunkach nadal pojawia się anonimowa, 
odseparowana sylwetka zatrzymana w nieokreślonych stanach oczekiwania lub reakcji 
na nieznane. Artystka określa swój sposób rysowania jako próbę „naszkicowania świata”. 
W ostatnich latach Weiss zrealizowała wiele projektów na dużą skalę, dla których punktem 
wyjścia były kolektywne sesje rysunkowe artystki i widzów galerii lub przechodniów.
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Adam Myjak
(ur. 1947)

Portret

terakota szkliwiona, wys. 47 cm 
(z podstawą 52 cm), sygnowana  
‘A. Myjak’

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

W 1971 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1971–1979 był 
kierownikiem artystycznym pisma „Nowy Wyraz”, prezentującego na swoich łamach najwy-
bitniejszych artystów młodego pokolenia, obecnych „klasyków” współczesnej sztuki polskiej. 
W latach 1979- 1983 przebywał na stypendium Lembrucka w Duisburgu (Niemcy), gdzie 
wykładał również rzeźbę na tamtejszym uniwersytecie. Obecnie jest profesorem zwyczajnym 
na ASP w Warszawie, prowadzi również pracownię dyplomującą na wydziale rzeźby i pra-
cownię rzeźby na wydziale grafiki. Pracuje również na stanowisku profesora zwyczajnego na 
Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie prowadząc Zakład Rzeźby. W latach 1990–1996, 
1999–2005, 2012–2016 pełnił przez pięć kadencje funkcje rektora warszawskiej Akademii, 
a od 2012 pełni tę funkcję po raz piąty. Posiada na swoim koncie ponad 70 wystaw 
indywidualnych w kraju i za granicą. M.in.: Galeria Narodowa Zachęta (1993 i 2005), 
Muzeum im W. Lembrucka, Duisburg (1981), Muzeum w Bochum (1989), CRP w Orońsku 
(1993). Brał udział w kilkuset wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest wielokrotnym 
laureatem międzynarodowych i krajowych wystaw i konkursów. Prace rzeźbiarza znajdują się 
w zbiorach wielu muzeów i kolekcjach prywatnych. W 2005 za zasługi dla kultury polskiej, 
otrzymał złoty medal Gloria Artis.

Najbardziej lubię rzeźbić stare twarze. Wtedy są one najciekawsze, czas naniósł na 
nie swoje sprawy, pomarszczył je i wyszlachetnił. Rozmaitość losów odbiła już na 
nich swoje piętno. Kiedy robię nacięcia na moich głowach, nie próbuję dodawać im 
ładunku dramatycznego, ale oddać dramatyzm istnienia. Jesteśmy przecież wydani 
na pastwę przedziwnego eksperymentu i każdy z nas został stworzony po to, żeby 
przeżyć największą z możliwych tragedii. Umrzeć. A równocześnie tłumaczymy 
swe istnienie, tworzymy rzeczy piękne, budujemy ludzką godność i szlachetność.

S. Banachowska, Adam Myjak: niecierpliwie czekam na rzeźbę, „Sztandar Młodych” nr 202, 25.VIII.1977.
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Bronisław Chromy
(1925 Leńcze – 2017 Kraków)

Kolarze

brąz patynowany, wys. 55 cm, 
szerokość 95 cm

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

Rzeźbiarz, medalier, rysownik, malarz, profesor ASP w Krakowie. Od 1994 roku członek 
Polskiej Akademii Umiejętności, uczeń Xawerego Dunikowskiego. Po ukończeniu Liceum 
Sztuk Pięknych rozpoczął studia na krakowskiej ASP. Dyplom uzyskał w 1956 roku. Tworzył 
urzekające, kameralne rzeźby łącząc w jedną, fantastyczną formę brąz i kamień. Jego 
inspiracją była zawsze natura ze swoją niezwykłą pomysłowością kształtów i kolorów. Był 
również autorem licznych realizacji monumentalnych, pomników: Pieta Oświęcimska (1963), 
rzeźba Smoka Wawelskiego (1969), Pomnik Piwnicy pod Baranami (2000).
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Tomasz Kawiak
(ur. 1943 r. Lublin)

Communication

brąz, wys. 48 cm (z podstawą 
2 cm), sygnowany: ‘TOMEK 
KAWIAK’

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

Artysta jest jednym z najbardziej charakterystycznych twórców swego pokolenia. Ukończył 
malarstwo oraz architekturę wnętrz na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom 
uzyskał w 1968. Związany z macierzystą uczelnią, w latach 1968–70 pracował jako asystent 
w pracowni ceramiki na Wydziale Malarstwa. W 1970 roku zaprezentował akcję „Ból Tomka 
Kawiaka”, podczas której zabandażował okaleczone przez służby miejskie drzewa przy jednej 
z lubelskich ulic. Tego samego roku wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował artystyczną 
edukację w Ecole des Beaux-Arts. Znany z oryginalnych działań artystycznych m.in. akcji 
„cegłowania” (briquetage), polegającej na pozostawianiu przez artystę w miejscach, które 
odwiedzał podczas swych licznych podróży, jednakowych cegieł wypalanych w czerwonej 
glinie, o wymiarach 20 × 10 × 3 cm.
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Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Projekt rzeźby, 1979

węgiel, kreda, karton,  
60,5 × 46 cm, sygnowany l.d.: 
‘MITORAJ |NY. 79’

cena wywoławcza: 16 000 zł •
estymacja: 22 000 – 28 000 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.



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 20% 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 
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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 



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 20%. 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 
opublikowanego 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.



Marlena Lenart, Lumiance XIV, akryl, 
płótno, 100 × 140 cm, 2020
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Jerzy Duda Gracz (1941–2004), Głuchołazy 2, akwarela, gwasz, papier, 36 × 25 cm, sygn. p. d.: Pinxit/Jerzy Duda-Gracz
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Z L E C E N I E  L I C Y TAC J I
AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Sopot, 27 marca 2021 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
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