Aukcja prac na papierze
sztuka współczesna
Warszawa, 20 kwietnia 2022

Teodor Axentowicz (1859–1938), Portret Sarah Bernhardt w trzecim akcie „Toski”, 1888 r, pastel, płótno, 118 × 88 cm
sygn., dat., opisany wraz z dedykacją p. d.: „a madame Sarah Bernhardt/axento MDCCCLXXXVIII/Paris”

Kobiety w sztuce

Artystki, kolekcjonerki, muzy
18 m a ja 2022
W Galerii SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
WarszawA, ul. Nowy Świat 54/56
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w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego
w Warszawie, ul. Nowy Świat 54/56

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:
od 6 kwietnia 2022 r.
Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56
poniedziałek – piątek 11–18, sobota 11–15
tel. 22 828 96 98; 603 280 940
e-mail: warszawa@sda.pl, iwona.kozicka@sda.pl

katalog dostępny na stronie: www.sda.pl
licytacja online: live.sda.pl

Kupuj dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

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
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Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej
licytacji organizowanej przez nas
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Zarejestruj się szybko i bezpiecznie
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną
i licytuj w sposób, który preferujesz

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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Franciszek Starowieyski

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w warszawskiej ASP.

Franciszek Starowieyski

(1930 Bratkówka k. Krosna –

Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę i scenografię.

(1930 Bratkówka k. Krosna –

2009 Warszawa)

Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, Francji, Kanadzie

2009 Warszawa)

Bez tytułu,

1985

ołówek, papier, 29,5 × 21 cm,
sygn. i dat: monogramem | 1685

i USA. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Do najważniejszych należy zaliczyć Grand Prix
na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo (1973 r.) i Grand Prix za plakat filmowy na
festiwalu w Cannes (1974 r.). Jego malarstwo jest pełne fascynacji ciałem kobiecym, erotyką,
zmysłowością oraz refleksją nad przemijaniem i śmiercią. W twórczości Starowieyskiego
świat realny łączy się z tworami niepohamowanej wyobraźni, a charakterystyczna groteska

Bez tytułu,

1985

ołówek, papier, 29,5 × 21 cm,
sygn. i dat: monogramem | 1685

cena wywoławcza: 3 000 zł •

nawiązuje do malarstwa XVII-wiecznych mistrzów. Począwszy od 1970 r. artysta datował

cena wywoławcza: 3 000 zł •

estymacja: 4 000 – 4 500 zł

swe prace o 300 lat wstecz.

estymacja: 4 000 – 4 500 zł
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3
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Bez tytułu,

1959

akwarela, papier, 33 × 41 cm,
sygn. i dat. p.d.: T. Dominik Paryż 59
cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 – 14 000 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 oddziaływały 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 r., gdzie zdobył nagrodę. W drugiej połowie lat 50. zaczął malować obrazy
abstrakcyjne, początkowo utrzymane w ekspresyjnej i spontanicznej stylistyce malarstwa
informel. W latach 60. wzbogacił swe prace o efekty fakturowe. Niezmienną inspiracją była
dla malarza natura, bogactwo i kolorystyka jej form. Stopniowo rozjaśniał i wygładzał swe
kompozycje, wprowadzając efekty dekoracyjne, jak rytmiczne powtórzenia form czy rodzaj
malowanych „rastrów”, regularnie znaczących fragmenty kompozycji. Wśród wielu nagród
otrzymał m.in. laur „Złotego Grona” w Zielonej Górze w 1963, Grand Prix Festiwalu Polskiego
Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w 1968, nagrodę im. George’a Rowney’a w Londynie
w 1973 i Nagrodę im. Jana Cybisa w Warszawie w 1973. Równolegle z malarstwem
zajmował się gobelinem, ceramiką, a później również grafiką komputerową.
6
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Pablo Picasso

Malarz, rzeźbiarz, grafik i ceramik, ikona sztuki współczesnej, współtwórca kubizmu,

(1881 Malaga – 1973 Mougins)

uznawany za najwybitniejszego artystę XX wieku. Jego sztuka wywarła niezatarte piętno

Venus et L’amour voleur ole miel,
ok. 1960

(1881 Malaga – 1973 Mougins)

Pommes, veres et coteau,

Pablo Picasso

litografia kolorowa, papier Arches (znak

1947

wodny), 64,5 × 50 cm (zadruk), dat. na

na sztuce XX wieku, będąc wielokrotnie cytowana i pastiszowana zarówno przez popkulturę,
jak i kulturę wysoką. Urodzony w Hiszpani, stawiał tam pierwsze kroki artystyczne pod
czujnym okiem ojca-rysownika. Wyjazd do Paryża i zapoznanie się ze postimpresjonistami
wywarło ogromny wpływ na jego twórczość. Początkowo realistyczne prace z okresu błękitnego
i różowego, ewoluowały przez lata w stronę geometryzacji i uproszczenia formy, w pełni
widocznego w dojrzałych pracach kubistycznych. Jego prace poza innowacyjną formą,

litografia oryginalna, papier Arches,

płycie: 12.6.57, edycja nieznanej wiel-

17 × 28 cm (wymiar pracy), Atelier

kości, na odwrocie: 12.6.57 | 13.6.57

Mourlot, Paris 1957, nr 76, nakład 275

| Cranach l’Ancien | Venus e et L’amour

egzemplarzy, datowana na kamieniu p.d.:

voleur ole miel | Collection Lehman

11.3.47

Litografia na podstawie gwaszu z 1957 r.

cena wywoławcza: 6 000 zł •

cena wywoławcza: 6 000 zł •

ceramikami prace w glinie. Powojenne prace Picassa są zróżnicowane w formie i technice,

estymacja: 8 000 – 9 000 zł

estymacja: 8 000 – 9 000 zł

jednak zawsze operujące giętką linią i syntetyczną formą.

8
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były zawsze zaangażowane politycznie i pacyfistyczne. Artysta wspierał ruchy lewicowe,
a w 1948 r. odwiedził Polskę podczas Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie
Pokoju we Wrocławiu i podarował kolekcję swoich ceramik, rysunków i druków barwnych
Muzeum Narodowemu w Warszawie. Po II wojnie światowej osiadł na Lazurowym Wybrzeżu
w Vallauris gdzie miał swoją pracownię i gdzie tworzył także wraz z innymi francuskimi

9
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Kazimierz Mikulski
(1918 Kraków – 1998 tamże)

B,

1973

collage, papier, 32 × 50 cm
w świetle passe-partout
Wystawiany:
– Kazimierz Mikulski, Malarstwo, grafika,
collage, BWA w Łodzi, 1987
– Kazimierz Mikulski, Rysunki i collage,
Galeria Artemis, Kraków, 1998
– Kazimierz Mikulski, z cyklu „Mistrzowie
polskiego malarstwa współczesnego”,
ABC Gallery i Galeria Miejska Arsenał,
Poznań, 1999
Reprodukowany:
– Kazimierz Mikulski, Malarstwo, Desa
Unicum, Warszawa 2000, str. 18;
– Kazimierz Mikulski, z cyklu „Mistrzowie
polskiego malarstwa współczesnego”,
ABC Gallery, Poznań 1999, str. 41
cena wywoławcza: 16 000 zł •
estymacja: 18 000 – 20 000 zł
Rozpoczął studia malarskie przed II wojną światową w ASP w Krakowie, kontynuował je w latach 1939–1940 pod kierunkiem prof. Fryderyka
Pautscha w Kunstgewerbeschule, powstałej za okupacji w miejsce Akademii. Po wojnie ukończył dwuletnie studia aktorskie w Studio
Dramatycznym przy Starym Teatrze w Krakowie i do 1948 pracował jako aktor. Jednocześnie w 1945 ukończył Warsztat Filmowy Młodych.
W latach 1948–1979 był kierownikiem plastycznym i scenografem Teatru Groteska w Krakowie, dla którego projektował lalki, kostiumy,
dekoracje itp. Równolegle cały czas zajmował się malarstwem i działalnością w kręgu Tadeusza Kantora, zrazu jako członek Gru-py Młodych
Plastyków, a od 1957 w Grupie Krakowskiej, której był współzałożycielem i prezesem w latach 1965–1967. Był też członkiem zespołu
teatru Cricot 2, grał m.in. w spektaklach Kurka wodna, Nadobnisie i koczkodany, Umarła klasa oraz we własnej sztuce Cyrk. W swych
obrazach z drugiej poł. lat 40. artysta przedstawiał lekkie, linearne formy unoszące się w pustych przestrzeniach. Było to malarstwo zarazem
surrealistyczne i abstrakcyjne. Lecz już ok. 1950 zaczął malować w charakterystyczny dlań sposób – odrzucając abstrakcję, prezentował
niezliczone warianty i układy kilku ulubionych motywów (głowa lub postać kobiety-lalki, koty, motyle).
10
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Ja wcale nie uważam, że sztuka jest jakąś świątynią ponad, wznoszącą się w obłokach
ponad masami. Sztuka jest śladem człowieka, przynajmniej w naszej aktualnej cywilizacji,
to jest tylko ślad człowieka. Człowieka, który nie jest anonimem, który chce być sobą.
Być sobą – to wymaga dużego wysiłku.
JAN LEBENSTEIN

7
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Bez tytułu
tusz, papier, 30 × 13 cm
w świetle passe-partout,
sygn. l.d.: Lebenstein

Studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem A. Nachta-Samborskiego. Debiutował na
wystawie „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. Od
1959 r. mieszkał w Paryżu. Tematy swoich prac Lebenstein czerpał z literatury starożytnej,
mitologii i Biblii. Stworzył też cykl poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych zwierząt.
Związany ze środowiskiem paryskiej „kultury”, ilustrował wydawane tam opowiadania
G. Herlinga-Grudzińskiego i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. uhonorowany wieloma nagro-

cena wywoławcza: 8 000 zł •

dami, w tym: Grand Prix de la Ville de Paris (1959 r.), nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego

estymacja: 12 000 – 18 000 zł

(Nowy Jork, 1976 r.), nagrodą im. J. Cybisa (1987 r.).
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Roman Opałka
(1931 Abbeville-Saint-Lucien –
2011 Rzym)

Szkic ilustracji,

lata 50 XX w.

tusz, papier, 29 × 20 cm,
sygn. p.d.: R. OPAŁKA
cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 200 – 3 800 zł

9
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Roman Opałka

Roman Opałka

(1931 Abbeville-Saint-Lucien –

(1931 Abbeville-Saint-Lucien –

2011 Rzym)

2011 Rzym)

Szkic do ilustracji,

14

Bez tytułu

1957

Polski malarz i grafik, brat Henryka Opałki. Tworzył w nurcie konceptualizmu. Od 1977 r.
tworzył i mieszkał we Francji. W 1956 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie.

tusz, papier, 29 × 20 cm,

tusz, papier, 41 × 29,5 cm,

sygn. p.d.: R. OPAŁKA

sygn. na odwrocie: R. OPAŁKA

cena wywoławcza: 2 200 zł

cena wywoławcza: 3 500 zł

Programem. Zajmował się również grafiką. W 2009 został odznaczony Złotym Medalem l

estymacja: 3 000 – 3 500 zł

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

„Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, a w 2011 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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W 1968 stworzył cykl Opisanie świata, nawiązujący do motywów biblijnych. Jego najbardziej
rozpoznawalnym dziełem jest cykl OPALKA 1965/1 – ∞, nazywany przez artystę i krytyków

15

11
Jerzy Tchórzewski
(1928–1999)

Wiry,

1988

akryl, tempera, papier, 48,5 × 61 cm,
p.d.: J.Tchórzewski 88 oraz na odwrocie:
J.Tchórzewski 88|Wiry|akryl-tempera
cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 25 000 – 30 000 zł
Studiował malarstwo w latach 1946–1951 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
W okresie studiów związał się ze środowiskiem Grupy Krakowskiej II. Uczestniczył
w I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie (1948/1949). Na Ogólnopolskiej
Wystawie Młodej Plastyki w Arsenale (1955) otrzymał nagrodę równorzędną. Do
czasu „Arsenału” malował figuratywnie pod wpływem surrealizmu, potem zajął się
ekspresyjnym malarstwem abstrakcyjnym. Po ukończeniu studiów przeniósł się do
Warszawy, gdzie w 1954 rozpoczął pracę pedagogiczną w Akademii Sztuk Pięknych.
Prowadził pracownię malarstwa na Wydziale Grafiki. W roku 1987 uzyskał tytuł profesora, w 1998 przeszedł na emeryturę. W 1984 otrzymał Nagrodę im. Jana Cybisa.
16
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Od 1936 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w latach 1940–1942

Tadeusz Brzozowski
(1918 Lwów – 1987 Rzym)

Ahoj załogo,

1940

tusz, akwarela, papier, 20 × 15 cm,
sygn. i dat. na odwrocie: 30.IV.1940 T.,
opisany Tade Brzozowski, ahoj | załogo |
30.IV. 1940

kontynuując naukę w Kunstgewerbeschule, powstałej w miejsce Akademii. W czasie okupacji
związany był z Teatrem Podziemnym Tadeusza Kantora – grał w Balladynie (1943) i główną
rolę w Powrocie Odysa (1944). W tym okresie zajmował się też konserwacją dzieł sztuki, co

13

okazało się owocne dla jego własnej techniki malarskiej w przyszłości. W 1945 ostatecznie

Tadeusz Brzozowski

ukończył studia w krakowskiej ASP. Do 1948 wystawiał z Grupą Młodych Plastyków,

(1918 Lwów – 1987 Rzym)

uczestnicząc w najważniejszych wystawach młodego ruchu artystycznego, aż do narzucenia
przez władze socrealizmu jako obowiązującego stylu obrazowania. W latach 1950–1955
nie uczestniczył w oficjalnym życiu artystycznym, zajmując się w tym czasie malowaniem
polichromii kościelnych, konserwacją i nauczaniem rysunku na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej (do 1954). W 1954 przeniósł się do Zakopanego, gdzie podjął

Postać męska,

1950

tusz, papier, 34 × 24,5 cm,
sygn. i dat. p.g.: Brzozowski T. 50

cena wywoławcza: 3 800 zł •

pracę pedagogiczną w Szkole Kenara. Pracował w niej do 1969, w latach 1959–1961 jako

cena wywoławcza: 3 400 zł •

estymacja: 4 500 – 5 500 zł

dyrektor; w Zakopanem mieszkał do końca życia.

estymacja: 4 500 – 5 500 zł

18
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15
Henryk Musiałowicz

14

(1914 Gniezno – 2015 Warszawa)

Jacek Sienicki

Reminiscense,

(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Kompozycja,

1950

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

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

1970

litografia – unikat, papier,
52,5 × 38,5 cm, sygn. i dat. pod pracą
ołówkiem p.d.: MUSIAŁOWICZ | 1970,
opisana ołówkiem l.d.: 1/1 Litographia
„REMINISCENCsE” UNIKAT

W 1939 ukończył warszawską 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,

cena wywoławcza: 3 800 zł •

Krytyki Artystycznej im. C. K. Norwida w1975 r. czy Nagrody im. J. Cybisa otrzymanej

cena wywoławcza: 5 500 zł •

zajmował się też malarstwem ściennym i witrażownictwem (projekt witraża do Mauzoleum

estymacja: 4 500 – 5 500 zł

w 1983 roku.

estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Walki i Męczeństwa w Alei Szucha w Warszawie).”
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Pobierała pierwsze nauki pod okiem ojca, Stanisława Ostoja-Chrostowskiego, wybitnego

16

grafika okresu międzywojennego i pierwszego rektora warszawskiej ASP po wojnie. Stu-

Halina Chrostowska-Piotrowicz
(1929–1990)

Dziady- część I,

diowała malarstwo i grafikę w latach 1946–1950 w tej uczelni. W 1950 rozpoczęła pracę

Ryszard Dudzicki

pedagogiczną na Wydziale Grafiki, którą kontynuowała do 1989. Od 1962 prowadziła własną

(ur. 1930)

pracownię grafiki warsztatowej, w której wykształciła wielu wybitnych artystów. Równolegle
1956

akwaforta, papier, 33 × 43 cm,
sygn. i dat. p.d.: Chrostowska 56,
opisany l.d.: Dziady część I

17

działała w Związku Polskich Artystów Plastyków. Debiutowała w pierwszej połowie lat 50.
cyklami akwafort, m. in. „W walce”, „Powstanie Kościuszkowskie”, „Z PGR-u”, nagradzanych
na Ogólnopolskich Wystawach Plastyki (1952–1954). W 1955 zdobyła II nagrodę i srebrny
medal na Międzynarodowym konkursie i wystawie towarzyszącym V Światowemu Festiwalowi
Młodzieży i Studentów w Warszawie. Mimo dominacji doktryny socrealizmu, artystka potrafiła
wypracować formułę realizmu dalekiego od polityki, refleksyjnego i wiernego nieupiększonym

Melancholia,

1960

drzeworyt, papier, 43 × 31 cm,
syg. i dat. p.d.: R. Dudzicki 1960,
opisany l.d.: Melanchoila drzeworyt,
opisany śr.d.: 1/20

Studiował w warszawskiej ASP w latach 1951-1957, uzyskując dyplom w specjalności
grafika książkowa. Po 1977 roku rozpoczął pracę rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury
i Sztuki w zakresie grafiki. Od ukończenia studiów eksponował swoje prace na wystawach
indywidualnych, m.in. w Warszawie w 1958, 1962, 1972 roku. Uczestniczył też w licznych
wystawach zbiorowych, m.in. w Biennale Grafiki Polskiej w Krakowie (1960-1964), dwóch
edycjach wystawy Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL w Warszawie (1961, 1962),

cena wywoławcza: 1 000 zł •

realiom tych lat. Od około 1956 w jej twórczości górę wzięło zainteresowanie eksperymentami

cena wywoławcza: 800 zł •

Ogólnopolskiej Wystawie Młodego Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Sopocie (1963). W latach

estymacja: 1 500 – 1 800 zł

formalnymi i technicznymi.

estymacja: 1 200 – 1 500 zł

następnych brał udział głównie w wystawach i konkursach grafiki użytkowej.
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18

19

Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Las,

2004

olówek, papier, 41,5 × 21,5 cm,
sygn. i dat. p.d.: 2004 | Szajna,
opisany l.d.: las

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

Józef Szajna

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

(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

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

Bez tytułu,

2004

ołówek, papier, 37 × 27 cm,
sygn. i dat. l.d.: Szajna | 2004

cena wywoławcza: 3 000 zł

pedagog w macierzystej uczelni. Od roku 1972 był profesorem w ASP w Warszawie, gdzie

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 3 800 – 4 500 zł

między innymi kierował studium scenografii.

estymacja: 3 800 – 4 500 zł
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Studiował malarstwo w latach 1949–1955 pod kierunkiem Artura Nachta-Samborskiego

20

w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku dyplomowym wziął udział w Ogólnopolskiej
Wystawie Młodej Plastyki w warszawskim Arsenale. Od 1958 wykładał w macierzystej

Rajmund Ziemski

uczelni, prowadząc w niej pracownię malarstwa, jedną z najchętniej wybieranych przez

(1930 Radom – 2005 Warszawa)

studentów jako pracownia dyplomowa. Prowadzący ją profesor jest również autorytetem

Kompozycja,

1970

akwarela, papier, 49 × 63 cm
w świetle passe-partout,
sygn. l.d.: RAJMUND ZIEMSKI,
dat. p.d.: 28 XII 70

artystycznym, jednym z najwybitniejszych przedstawicieli nurtu abstrakcji niegeometrycznej
w polskim malarstwie powojennym. Od początku lat 60. obrazy Ziemskiego przybrały charakterystyczny kształt wydłużonego prostokąta, w którego polu, niczym rozpięte, dramatyczne
płachty, rozpościerały się aluzyjne pola koloru i faktury. Nosiły tytuły sugerujące związki
z naturą, jednak górę w nich bierze zainteresowanie malarza kolorem i materią, traktowanymi
autonomicznie, w oderwaniu od jakichkolwiek sugestii przedmiotowych. Potem zarzucił ten
proceder na rzecz dalszego rozwijania prób kolorystycznych, idących w kierunku ostrych

cena wywoławcza: 12 000 zł •

kontrastów i niekiedy kakofonicznych zestawień. Pozostaje przy tym przy ustalonym jeszcze

estymacja: 15 000 – 18 000 zł

w latach 60. sposobie tytułowania i oznaczania prac.
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21
Teresa Tyszkiewicz
(1906–1992)

24
Jan Tarasin

Bez tytułu

(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

autooffset, papier, 29 × 41 cm,
syg. ołówkiem p.d.: Teresa
Tyszkiewicz

Bez tytułu
autooffset, papier, 29 × 41 cm,

cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 000 – 1 200 zł

sygn. p.d.: Jtarasin
cena wywoławcza: 1 000 zł •
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

22

23

25

Andrzej Łobodziński

Antoni Starczewski

Andrzej M. Bartczak

(ur. 1931 r.)

(1924–2000)

(ur. 1945)

Bez tytułu

Bez tytułu

Bez tytułu

autooffset, papier, 29 × 41 cm,

autooffset, papier, 29 × 41 cm,

autooffset, papier, 29 × 41 cm,

syg. ołówkiem p.d.: A. Łobodziński

syg. ołówkiem p.d.: ANTONI STARCZEWSKI

syg. ołówkiem p.d.: ABartczak

cena wywoławcza: 800 zł •

cena wywoławcza: 1 000 zł •

cena wywoławcza: 800 zł •

estymacja: 1 000 – 1 200 zł

estymacja: 1 200 – 1 500 zł

estymacja: 1 000 – 1 200 zł
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Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W la-

26
Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu (szkic do obrazu)
ołówek, papier, 29,7 × 21 cm
w świetle passe-partout, u dołu notatki
kolorystyczne i liczby

tach 1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Twórczość
Beksińskiego 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,

27

tworzył m. in. kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne reliefy i figury z metalu. Na

Jerzy Tchórzewski

Studiował malarstwo w latach 1946–1951 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W okresie

początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu,

(1928–1999)

studiów związał się ze środowiskiem Grupy Krakowskiej II. Uczestniczył w I Wystawie Sztuki

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. Wystawiał we Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych
ośrodkach w Polsce. W 1999 r. Muzeum Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku

Bez tytułu,

1992

tusz, papier, 23 × 32 cm,
sygn. i dat. p.d.: JTch 92

Nowoczesnej w Krakowie (1948/1949). Na Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki
w Arsenale (1955) otrzymał nagrodę równorzędną. Do czasu „Arsenału” malował figuratywnie
pod wpływem surrealizmu, potem zajął się ekspresyjnym malarstwem abstrakcyjnym. Po
ukończeniu studiów przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1954 rozpoczął pracę pedagogiczną
w Akademii Sztuk Pięknych. Prowadził pracownię malarstwa na Wydziale Grafiki. W roku

cena wywoławcza: 12 000 zł •

największą retrospektywną wystawę artysty. Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również

cena wywoławcza: 2 200 zł •

1987 uzyskał tytuł profesora, w 1998 przeszedł na emeryturę. W 1984 otrzymał Nagrodę

estymacja: 18 000 – 25 000 zł

najbogatszą kolekcję dzieł artysty.

estymacja: 3 000 – 3 500 zł

im. Jana Cybisa.
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W sztuce jak i w życiu, sumujące się zjawiska nie są mechanicznym ich dodawaniem do siebie. Ich połączenie
stwarza zupełnie nową jakość, w której często z trudem
tylko możemy doszukać się składających się na nią
pierwotnych elementów. Często po zetknięciu się ze sobą
niszczą się one nawzajem lub tworzą nierozerwalną,
monolityczną całość. Złudzeniem jest wiara w możliwość
zobiektywizowania czy usystematyzowania za pomocą
matematyki chaosu lawinowego potoku zjawisk. Przecież to właśnie matematyka ma dla każdej ze swoich
abstrakcyjnych, liczbowych wartości niekończące się
sposoby uzewnętrzniania ich poprzez proste cyfrowe
symbole lub piętrowe konstrukcje spekulacji.
Jan Tarasin, cyt. za: Jan Tarasin. Malarstwo i prace
na papierze 2005–1959, Państwowa Galeria Sztuki
w Sopocie, Sopot 2006. s. 4

28
Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Kolekcja,

1976

akwarela, papier, 30 × 40 cm,
sygn. i dat.p.d.: J. Tarasin 76
cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 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.
32
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30
Joan Miro
(1893 Barcelona – 1983 Palma
de Mallorca)
Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Twórczość
Beksińskiego można podzielić na dwa okresy: awangardowy, który trwał zaledwie przez

29

kilka pierwszych lat, i drugi, podczas którego artysta wypracowuje właściwy dla swojej

Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu,

1958

tusz, papier, 29 × 20 cm,
dat. p.g.: 19.4.58

sztuki, rozpoznawalny przez odbiorców wizerunek. Początkowo zajmował się fotografią,
tworzył m. in. kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne reliefy i figury z metalu. 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. Wystawiał we Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych
ośrodkach w Polsce. W 1999 r. Muzeum Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku

L’Aigrette 1956
oryginalna akwaforta, papier welinowy,
12 × 9 cm, z jubileuszowej edycji
Derriere le Miroir, 10 Ans d’edition
1946–1956, Maeght Editeur, nakład
ok. 1000 egzemplarzy
Literatura:
Jacques Dupin, Miro graveur Tom I,
1984 r., s. 98–99, n. 105

Hiszpański malarz i rzeźbiarz. Był najwybitniejszym twórcą współczesnym. W 1914 r.
studiował w Barcelonie. Początkowo pod wpływem dzieł V. von Gogha i fowistów malował
portrety i pejzaże. W 1919 r. był w Paryżu, gdzie malował kubistyczne martwe natury
i pejzaże. Od 1924 r. związany był z ruchem dadaistycznym, a następnie z surrealizmem.
Na jego twórczość wywarły wpływ obrazy P. Klee. Indywidualny styl artysty stojący na
pograniczu surrealizmu i romantycznej abstrakcji, przepełniony jest atmosferą poetyckiej
metamorfozy i fantazji. Operuje znakami symbolicznymi, odznacza się czystym, nasyconym

cena wywoławcza: 8 000 zł •

największą retrospektywną wystawę artysty. Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również

cena wywoławcza: 2 000 zł •

kolorytem. Oprócz malowania obrazów zajmował się też malarstwem ściennym, ceramiką,

estymacja: 15 000 – 18 000 zł

najbogatszą kolekcję dzieł artysty.

estymacja: 3 000 – 3 500 zł

grafiką i rzeźbą.
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31
Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Kobiety rozkoszują się sobą,
1972

ołówek, papier, 48 × 60,5 cm,
sygn., opisany i dat. u góry: Jan Dobkowski „Kobiety rozkoszują sie sobą” 1972
cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
W roku 1962 rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczeń prof. Juliusza
Studnickiego i prof. Jana Cybisa, w którego pracowni otrzymał
dyplom w 1968 r. W 1966, utworzył duet artystyczny, w którym
jego partnerem był Jerzy (Jurry) Zieliński. Ich pierwsza wspólna
wystawa pt. Neo-Neo-Neo odbyła się w Warszawie w 1967 r.
Wystawiali wspólnie do 1970 r. W 1968 r. powstały pierwsze
zielono-czerwone obrazy Dobkowskiego. Złoty medal na Sym
– pozjum Złotego Grona w Zielonej Górze w 1971 r. i blisko
roczny pobyt w USA na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej
w 1972 r. to kolejne etapy pełnej sukcesów kariery malarza.
Wyraźną zmianę nastroju i wymowy jego prac przyniosły
wydarzenia 1980–1981 roku, zwłaszcza wprowadzenie stanu
wojennego. Monochromatyczne, ciemne płótna znaczył wtedy
nikłymi, wiotkimi liniami rysunku.
36
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33
Jan Lebenstein

32

(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Grzegorz Moryciński
(1936 Augustów – 2015 Warszawa)

Zaduma
pastel, papier, 24,5 × 16,5 cm
w świetle passe-partout,
sygn. p.d.: G. MORYCIŃSKI

Ukończył studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, dyplom z wyróżnieniem rektorskim
otrzymał w 1962 roku w pracowni prof. Artura Nacht-Samborskiego. W 1969 roku został
stypendystą rządu włoskiego. Miał wystawy indywidualne w głównych ośrodkach kulturalnych
w kraju i za granicą. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień m.in.: w Ogólnopolskim
Konkursie im. Jana Spychalskiego (1973, 1977), nagrody za całokształt twórczości Komitetu
Kultury Niezależnej N.S.Z.Z. „Solidarność” (1988), stypendium artystycznego Amerykańskiej
Fundacji Pollock-Krasner (1993), nagrody specjalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Scena,

1966 r.

z teki Carnet Incomplet
litografia, papier, 28,5 × 36,5 cm
w świetle passe-partout, sygn. i dat. ołówkiem pod płytą: Lebenstain 66, opisana
ołówkiem l.d.: Egzemplee d’artiste

Studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem A. Nachta-Samborskiego. Debiutował na
wystawie „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. Od
1959 r. mieszkał w Paryżu. Tematy swoich prac Lebenstein czerpał z literatury starożytnej,
mitologii i Biblii. Stworzył też cykl poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych zwierząt.
Związany ze środowiskiem paryskiej „kultury”, ilustrował wydawane tam opowiadania
G. Herlinga-Grudzińskiego i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. uhonorowany wieloma nagro-

cena wywoławcza: 1 000 zł •

Narodowego (2006). Prace artysty znajdują się w licznych kolekcjach muzealnych, a także

cena wywoławcza: 3 500 zł •

dami, w tym: Grand Prix de la Ville de Paris (1959 r.), nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego

estymacja: 1 500 – 1 800 zł

w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

estymacja: 4 200 – 5 000 zł

(Nowy Jork, 1976 r.), nagrodą im. J. Cybisa (1987 r.).
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34
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Lew salonowy,

1967

pastel, papier, 20 × 26 cm
w świetle passe-partout

Studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem A. Nachta-Samborskiego. Debiutował na
wystawie „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. Od
1959 r. mieszkał w Paryżu. Tematy swoich prac Lebenstein czerpał z literatury starożytnej,
mitologii i Biblii. Stworzył też cykl poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych zwierząt.
Związany ze środowiskiem paryskiej „kultury”, ilustrował wydawane tam opowiadania
G. Herlinga-Grudzińskiego i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. uhonorowany wieloma nagro-

cena wywoławcza: 8 000 zł •

dami, w tym: Grand Prix de la Ville de Paris (1959 r.), nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

(Nowy Jork, 1976 r.), nagrodą im. J. Cybisa (1987 r.).
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36

Günther Grass

Günther Grass

(1927 Gdańsk – 2015 Lubeka)

Sign in the sky,

(1927 Gdańsk – 2015 Lubeka)

1983

akwaforta, papier, 20 × 24,5 cm
(zadruk), sygn. i dat. p.d.: Gunther Grass
83, opisany l.d.: 114/150

Fischkopf,
Niemiecki pisarz, rzeźbiarz, grafik. W l. 1948–1952 studiował grafikę i rzeźbę w Akademii
Sztuk Pięknych w Düsseldorfie. Następnie, w l. 1953–1956, w Wyższej Szkole Sztuk
Pięknych w Berlinie. Roz – poznawalność na świecie zyskał dzięki powieści „Blaszany

1973

akwaforta, papier, 19 × 21 cm,
sygn. i dat. p.d.: Gunter Grass 73

cena wywoławcza: 1 800 zł •

bębenek” z 1959 roku. Grass często zabierał głoś w sprawach społecznych i politycznych.

cena wywoławcza: 1 800 zł •

estymacja: 2 200 – 2 800 zł

W 1999 r. za całokształt twórczości otrzymał Literacką Nagrodę Nobla.

estymacja: 2 200 – 2 800 zł
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37
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Bez tytułu,

1959

akwarela, papier, 33 × 41 cm,
sygn. i dat. p.d.: T. Dominik Paryż 59
cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 11 000 – 13 000 zł
W roku 1962 rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczeń prof. Juliusza
Studnickiego i prof. Jana Cybisa, w którego pracowni otrzymał
dyplom w 1968 r. W 1966, utworzył duet artystyczny, w którym
jego partnerem był Jerzy (Jurry) Zieliński. Ich pierwsza wspólna
wystawa pt. Neo-Neo-Neo odbyła się w Warszawie w 1967 r.
Wystawiali wspólnie do 1970 r. W 1968 r. powstały pierwsze
zielono-czerwone obrazy Dobkowskiego. Złoty medal na Sym
– pozjum Złotego Grona w Zielonej Górze w 1971 r. i blisko
roczny pobyt w USA na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej
w 1972 r. to kolejne etapy pełnej sukcesów kariery malarza.
Wyraźną zmianę nastroju i wymowy jego prac przyniosły
wydarzenia 1980–1981 roku, zwłaszcza wprowadzenie stanu
wojennego. Monochromatyczne, ciemne płótna znaczył wtedy
nikłymi, wiotkimi liniami rysunku.
44
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39

Jacek Sempoliński

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

(1927 Warszawa – 2012 tamże)

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

Tomasz Tatarczyk

Wydziale Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej Akademii. Był również eseistą, krytykiem

(1947 Katowice – 2010 Warszawa)

Głowa Ukrzyżowanego,

1995

akryl, karton, 100 × 70 cm, sygn., dat.
i opisany na odwrocie: Sempoliński | 1 IV
95 | Głowa Ukrzyżowanego

sztuki, scenografem. Był współautorem polichromii na kamieniczkach Rynku Starego Miasta
w Warszawie. Laureat jednej z głównych nagród Podczas legendarnej wystawy w Arsenale
(1955). W 1977 otrzymał Nagrodę im. J. Cybisa. Prace w kolekcjach muzealnych, m.in.:
Muzeum Narodowe w Warszawie, Kielcach, ASP w Warszawie. Monograficzną wystawę
artysty zaprezentowała warszawska Zachęta w 2002 r. Od lat 60. łączył motywy zaczerpnięte

Bez tytułu,

lata 90. XX w.

tempera, kredka, papier, 17 × 26,5 cm
w świetle passe-partout, sygn. p.d.: T. T.

Studiował początkowo w Politechnice Warszawskiej (1966–1972), a następnie w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (1976–1981), gdzie uzyskał dyplom w pracowni
Jana Tarasina. W latach 1980–1988 był asystentem na Wydziale Malarstwa w tamtejszej
Akademii. W czasach, kiedy tradycyjne malarstwo pejzażowe pozostaje na dalekim planie

cena wywoławcza: 5 550 zł

ze studiów pejzażu i architektury z rozwiązaniami kolorystycznymi i fakturowymi bliskimi

cena wywoławcza: 13 000 zł

zainteresowań artystów, stworzył własną, niezmiernie ciekawą formułę obrazu skupionego

estymacja: 6 500 – 7 500 zł

abstrakcji aluzyjnej (cykle Łysica, Wiązy w Mąchocicach).

estymacja: 15 000 – 18 000 zł

przede wszystkim na doświadczeniu bliskiego obcowania, intymnego wręcz kontaktu z naturą.

46

s op oc k i d om au kcy j n y

AUKCJA p r a c n a pa p i e r z e

47

Malarz, rzeźbiarz, grafik i ceramik, ikona sztuki współczesnej, współtwórca kubizmu,
uznawany za najwybitniejszego artystę XX wieku. Jego sztuka wywarła niezatarte piętno
na sztuce XX wieku, będąc wielokrotnie cytowana i pastiszowana zarówno przez popkulturę,
jak i kulturę wysoką. Urodzony w Hiszpani, stawiał tam pierwsze kroki artystyczne pod

40
Pablo Picasso
(1881 Malaga – 1973 Mougins)

Sowa śmierci
litografia, papier, 30 × 24 cm (zadruk),
dat. p.g.: 29.3.52

czujnym okiem ojca-rysownika. Wyjazd do Paryża i zapoznanie się ze postimpresjonistami

41

wywarło ogromny wpływ na jego twórczość. Początkowo realistyczne prace z okresu błękitnego

Pablo Picasso

i różowego, ewoluowały przez lata w stronę geometryzacji i uproszczenia formy, w pełni

(1881 Malaga – 1973 Mougins)

widocznego w dojrzałych pracach kubistycznych. Jego prace poza innowacyjną formą,
były zawsze zaangażowane politycznie i pacyfistyczne. Artysta wspierał ruchy lewicowe,
a w 1948 r. odwiedził Polskę podczas Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie
Pokoju we Wrocławiu i podarował kolekcję swoich ceramik, rysunków i druków barwnych
Muzeum Narodowemu w Warszawie. Po II wojnie światowej osiadł na Lazurowym Wybrzeżu
w Vallauris gdzie miał swoją pracownię i gdzie tworzył także wraz z innymi francuskimi
ceramikami prace w glinie. Powojenne prace Picassa są zróżnicowane w formie i technice,

La petite colombe,

1950

litografia oryginalna, papier, 26 × 21 cm,
frontispiece tom I Picasso litografie
1919–1947, Fernand Mourlot, egzemplarz 1625/2500, Moulot no 174

cena wywoławcza: 1 500 zł •

jednak zawsze operujące giętką linią i syntetyczną formą. Najdroższa praca tego kanonicznego

cena wywoławcza: 2 000 zł •

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

twórcy sprzedała się w Nowym Yorku w 2015 r. za 160 milionów dolarów.

estymacja: 2 500 – 3 000 zł
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42
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1949 Mediniškiai/Litwa)

Wydawnictwo artystyczne:
Dziewięć wierszy Czesław
Miłosz/Stasys Eidrigevicius,

1988

9 grafik Stasysa Eidrigeviciusa do wierszy
Czesława Miłosza, w wyborze Zdzisława
Jaskuły, w języku polskim i w niemieckim
przekładzie Karla Dediciusa, Corsespondance des Arts II, Łódź 1988, edycja
100 egzemplarzy, egzemplarz nr 99
sygnowany przez Czesława Miłosza
8 grafik to akwaforty z akwatintą
1 grafika jest reprodukcją sitodrukową
format 25 × 32 cm
48 stron, tekst drukowany na papierze
„Achat”, grafiki na papierze „Schut”
przekładanym japońską bibułą, twarde
okładki oprawione białym lnem, pudełko
z reprodukcją grafiki Stasysa, 100 kopii
plus 10 kopii autorskich, wszystkie kopie
sygnowane przez artystę i tłumacza
50 kopii sygnowanych przez Czesława
Miłosza.

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

cena wywoławcza: 8 000 zł •

w Polsce, a także m.in. londyńskie British Museum, MoMA w Nowym Jorku, waszyngtońskie

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

National Library, Creation Gallery w Tokio i Muzea Watykańskie.
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W latach 1924-1930 uczył się w Liceum Krzemienieckim. W 1939 ukończył krakowską ASP,

Bogusław Szwacz
(1912–2009)

Bez tytułu,

1993

tusz pióro, akwarela, akryl, długopis,
papier, 29,5 × 37 cm
(w świetle passe-partout)
sygn. tuszem p.d.: SZWACZ – 1993 –

której został wykładowcą po wojnie. Od 1946 r. wykładał w krakowskiej ASP, a od 1948 r.

44

w warszawskiej ASP. W drugiej połowie lat 40. wystawiał z Grupą Młodych Plastyków.

Jerzy Stajuda

W 1947 r. wyjechał do Paryża. W Paryżu przystąpił do grupy „Le Surréalisme Révolutionnaire”.

(1936 Falenica – 1992 Warszawa)

W 1948 r. wrócił do Warszawy. Związał się z Klubem Młodych Artystów i Naukowców.
Jego prace prezentowane były na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej (1948/49). Uczestniczył
w niemal wszystkich oficjalnych wystawach okresu socrealizmu. Przystał do koncepcji tzw.
Ars-Horme (Sztuki Poruszania Wyobraźni), oryginalnej i jednej z nielicznych ogólnych teorii
sztuki zaistniałych współcześnie w Polsce. Od 1956 r. tworzył teorię Ars-Horme. Działał
aktywnie w środowiskach awangardowych; wystawiał m.in.: na II i III Wystawie Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie (1957 i 1959), w Galerii Krzywe Kolo w Warszawie (1962

Bez tytułu,

1986

akwarela, papier, 76,5 × 54,5 cm
wymiary: 76 × 54 cm w świetle passe-partout, sygn. l.d. tuszem: 2606,
p.d. oł.: Jerzy Stajuda

Malarz, rysownik, krytyk i pedagog. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, dyplom obronił w 1959 r. u prof. Bohdana Lacherta. W początkowym okresie swojej
twórczości był pod wpływem swego mistrza i przyjaciela Artura Nachta-Samborskiego,
szukał też inspiracji w twórczości Paula Klee. Z czasem wypracował własną i nie poddającą
się modom stylistykę. Prace artysty przedstawiały świat struktur, imaginacyjnych pejzaży,
wizji archaicznego świata przyrody. Artysta pozostawił bogatą spuściznę rysunkową, często
o charakterze osobistego notatnika. Drugą pasją artysty była krytyka artystyczna. W latach
1957–1968 publikował artykuły we „Współczesności”, „Przeglądzie Artystycznym”, „Przeglądzie Kulturalnym”, „Więzi”, „Ty i ja”. Aktywność krytyczna artysty została mocno ograniczona
po 1968 r. Często wystawiał za granicą, gdzie przez długi czas jego twórczość była bardziej

cena wywoławcza: 1 900 zł •

i 1963), na I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu (1965) oraz podczas Sympozjów

cena wywoławcza: 3 000 zł •

znana niż w kraju. W 1993 r miała miejsce retrospektywna wystawa w Centrum Sztuki

estymacja: 2 200 – 2 500 zł

„Złotego Grona” w Zielonej Górze (1973 i 1976).

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Współczesnej w Warszawie.
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46

Franciszek Maśluszczak

Nikifor Krynicki

(ur. 1948)

(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

Malarz,

2018 r.

akwarela, papier, 37,5 × 28,5 cm,
sygn. i dat. p.b.: 2018 Franciszek
Maśluszczak

Ukończył studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uzyskując dyplom w 1974 roku.
Jego domeną jest malarstwo, rysunek i grafika. Maśluszczak jest także wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jego malarstwo jest, z założenia metaforyczne;
maluje ludzi o zdeformowanych proporcjach, na tle odrealnionego pejzażu. Charakterystyczne
postacie z obrazów artysty to liryczne, zagubione, nieśmiałe osoby pełne smutku i swoistego

Widok z Krakowa,

Malarz samouk, przedstawiciel sztuki naiwnej, człowiek cierpiący na zaburzenia słuchu
i mowy. Pierwsze jego prace powstały około 1917 roku i nawiązywały do malarstwa iko –

lata 50 XX w.

akwarela, papier, 16,5 × 24 cm,
opisany na dole:
TAWSIKRAKOWSKIMIASTOWILLA

nowego. Malował w technice akwareli i rysował kredkami, wykorzystując każdy dostępny
kawałek papieru, okładki zeszytów, opakowania papierosów. Wykazywał ogromną wrażliwość
kolorystyczną. Tworzył całe serie obrazków przedstawiających architekturę, wnętrza, postacie
świętych, portrety i autoportrety. Swoje prace podpisywał niezrozumiałymi ciągami drukowa
– nych liter. Zauważony w 1932 roku w świecie artystycznym, doczekał się I indywidualnej
wystawy w galerii Dieny Vierny w Paryżu (1959 r.) i Stedelijk Museum w Amsterdamie.
Jego prace były wystawiane w Hajfie, Jerozolimie, Frankfurcie, Baden-Baden, Hanowerze,

cena wywoławcza: 3 400 zł

komizmu. Jego prace wystawiane były na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych

cena wywoławcza: 9 000 zł •

Bazylei, Rzymie, Chicago, Londynie. W 1967 roku warszawska Zachęta zaprezentowała

estymacja: 4 000 – 4 500 zł

w kraju i za granicą.

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

retrospektywną wystawę Nikifora. W 1994 roku otwarto jego muzeum w Krynicy.
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48
Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

Tytania i osioł,

1995

ołówek, papier, 50,3 × 70 cm, sygn., opisany i dat. p.d.:
Tytania i osioł II | K. Bereźnicki 1995
Wystawiany:
– Kiejstut Bereźnicki, Malarstwo i rysunek, Państwowa Galeria Sztuki,
Sopot, 1995
– Kiejstut Bereźnicki (wystawa retrospektywna) z cyklu „Mistrzowie
polskiego malarstwa współczesnego”, ABC Gallery, Poznań, 1997

47

– Kiejstut Bereźnicki, Malarstwo i rysunek, Państwowa Galeria sztuki,

Franciszek Starowieyski

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w warszawskiej ASP.

(1930 Bratkówka k. Krosna –

Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę i scenografię.

2009 Warszawa)

Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, Francji, Kanadzie

Szkic „Żaba”,

1996

pastel, papier, 21 × 29,5 cm,
sygn. monogramem i dat. 1696

i USA. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Do najważniejszych należy zaliczyć Grand Prix
na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo (1973 r.) i Grand Prix za plakat filmowy na
festiwalu w Cannes (1974 r.). Jego malarstwo jest pełne fascynacji ciałem kobiecym, erotyką,
zmysłowością oraz refleksją nad przemijaniem i śmiercią. W twórczości Starowieyskiego
świat realny łączy się z tworami niepohamowanej wyobraźni, a charakterystyczna groteska

Sopot, 2001
– Kiejstut Bereźnicki, Malarstwo i rysunek, ABC Gallery, Poznań, 2002
Reprodukowany:
– Kiejstut Bereźnicki, Malarstwo i rysunek (katalog wystawy), Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 1995, str. 18
– Kiejstut Bereźnicki (katalog wystawy) z cyklu „Mistrzowie polskiego
malarstwa współczesnego”, ABC Gallery, Poznań 1997, str. 47

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,

cena wywoławcza: 3 800 zł •

nawiązuje do malarstwa XVII-wiecznych mistrzów. Począwszy od 1970 r. artysta datował

cena wywoławcza: 3 200 zł •

jak i za granicą. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody

estymacja: 4 500 – 5 500 zł

swe prace o 300 lat wstecz.

estymacja: 4 000 – 4 500 zł

im. Piotra Potworowskiego oraz nagrody Ministra Kultury.
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Magdalena Abakanowicz

Polska artystka światowej sławy, wielokrotnie odznaczana i nagradzana. Absolwentka

(1930 Falenty pod Warszawą –

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1965–1990 wykładowca Uniwersytetu

2017 Warszawa)

Artystycznego w Poznaniu. Profesor wizytująca na University of California. Prekursorka

Z cyklu obcy,

1998

tusz, ołówek, papier, 42 × 30 cm,
opisany, dat. i sygn. u dołu: Z cyklu obcy
1998 M Abakanowicz

w dziedzinie tkaniny artystycznej. W latach 60. wywołała burzę w świecie sztuki po zaprezentowaniu publiczności swoich miękkich form rzeźbiarskich – okrzykniętych później
na jej cześć abakanami. Głównym przedmiotem artystycznych zainteresowań Magdaleny
Abakanowicz jest człowiek w całej swojej skomplikowanej naturze, jego pozycja i rola
w świecie, a także poczucie odosobnienia i zagubienia. Charakterystyczne dla jej twórczości
są kompozycje wielopostaciowe – powielone postaci usytuowane jedna obok drugiej. Jako

cena wywoławcza: 18 000 zł •

rzeźbiarskie medium obrała sobie tkaninę, lniane worki, drewno czy brąz. Dzieła artystki

estymacja: 25 000 – 35 000 zł

znajdują się w kolekcjach prywatnych i publicznych na całym świecie.
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Stanisław Fijałkowski
(1922 Zdołbunów – 2020 Łódź)

Talmud Polski I,

1988

linoryt na bibułce japońskiej,

Magdalena Abakanowicz

Polska artystka światowej sławy, wielokrotnie odznaczana i nagradzana. Absolwentka

(1930 Falenty pod Warszawą –

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1965–1990 wykładowca Uniwersytetu

2017 Warszawa)

Artystycznego w Poznaniu. Profesor wizytująca na University of California. Prekursorka

Z cyklu Katharsis,

56,5 × 44 cm w świetle passe-partout,

1985

w dziedzinie tkaniny artystycznej. W latach 60. wywołała burzę w świecie sztuki po zaprezentowaniu publiczności swoich miękkich form rzeźbiarskich – okrzykniętych później
na jej cześć abakanami. Głównym przedmiotem artystycznych zainteresowań Magdaleny

sygn. i dat. ołówkiem p.d.: S.Fijałkowski

miękki werniks, akwaforta, papier,

88, opisana ołówkiem l.d.: Talmud

49 × 64 cm, sygn. i dat. p.d.: M.Abaka-

polski I

nowicz 85, opisany l.d.: 26/100

cena wywoławcza: 3 000 zł •

cena wywoławcza: 7 000 zł •

rzeźbiarskie medium obrała sobie tkaninę, lniane worki, drewno czy brąz. Dzieła artystki

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

znajdują się w kolekcjach prywatnych i publicznych na całym świecie.
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Abakanowicz jest człowiek w całej swojej skomplikowanej naturze, jego pozycja i rola
w świecie, a także poczucie odosobnienia i zagubienia. Charakterystyczne dla jej twórczości
są kompozycje wielopostaciowe – powielone postaci usytuowane jedna obok drugiej. Jako

63

Spacer we mgle
Morze kamieni
Niezapomniane wspomnienie,
Morze, słońce i serce gorące
ANDRZEJ FOGTT

52
Andrzej Fogtt
(ur. 1950 r.)

Spacer we mgle,

1994

tempera, papier, 129,5 × 129,5
w świetle oprawy, sygn. i dat. p.d.: Fogtt
1994 r, sygn. i opisany na odwrocie:
andrzej Fogtt | spacer we mgle | morze
Kamieni p. | D.A.I. | niezapmniane
wspomnienie | morze, słońce i serce
gorące

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

cena wywoławcza: 8 000 zł •

artysty. W roku 2009 został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

medalem Gloria Artis.
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Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Samotna wyspa II,

2008

akwarela, papier, 52 × 73 cm,
sygn. i dat. l.d.: Jan Tarasin | 20008
cena wywoławcza: 19 000 zł •
estymacja: 30 000 – 40 000 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.
66
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W linearyzmie żyję. Wokół siebie widzę wielką sieć, w niej tkwię. To, co rzeczywiste –
poprzez fakt, że złożone jest z linii – staje się abstrakcyjne. Linia jest najważniejsza.
Linia to myśl.
Jan Dobkowski

54

W roku 1962 rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Jan Dobkowski

Uczeń prof. Juliusza Studnickiego i prof. Jana Cybisa, w którego pracowni otrzymał dyplom

(ur. 1942 Łomża)

Genesis XLCCVI,

w 1968 r. W 1966, utworzył duet artystyczny, w którym jego partnerem był Jerzy (Jurry)
1996

ołówek, papier, 76 × 56 cm
w świetle passe-partout

Zieliński. Ich pierwsza wspólna wystawa pt. Neo-Neo-Neo odbyła się w Warszawie w 1967 r.
Wystawiali wspólnie do 1970 r. W 1968 r. powstały pierwsze zielono-czerwone obrazy
Dobkowskiego. Złoty medal na Sympozjum Złotego Grona w Zielonej Górze w 1971 r. i blisko
roczny pobyt w USA na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w 1972 r. to kolejne etapy
pełnej sukcesów kariery malarza. Wyraźną zmianę nastroju i wymowy jego prac przyniosły

cena wywoławcza: 7 000 zł •

wydarzenia 1980–1981 roku, zwłaszcza wprowadzenie stanu wojennego. Monochroma-

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

tyczne, ciemne płótna znaczył wtedy nikłymi, wiotkimi liniami rysunku.
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56
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1949 Mediniškiai/Litwa)

Adagio,

2000

pastel, papier, 28 × 20 cm
w świetle passe-partout,
sygn. p.d.: Stasys

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

cena wywoławcza: 5 000 zł •

m.in. londyńskie British Museum, MoMA w Nowym Jorku, waszyngtońskie National Library,

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Creation Gallery w Tokio i Muzea Watykańskie.
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57

58

Bożena Wahl

Bożena Wahl

(ur. 1932 r.)

(ur. 1932 r.)

Kwiaty,

Klauny

1999

Bożena Wahl i jej siostra bliźniaczka Alicja studiowały w latach 1952–1957 na Wydziale
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem Eugeniusza Eibischa.
W latach 60. siostry wystawiały razem, pokazywały prace rysunkowe i graficzne m.in.
w Galerii Krzywe Koło w Warszawie (1961), Galerii Sztuki Nowoczesnej tamże (1965,
1966), Galerie Le Ranelagh w Paryżu (1968). W latach 70. współpracowały z tygodnikiem
„Kultura” i z wydawnictwami jako rysowniczki i ilustratorki. Projektowały też scenografie do
spektakli Teatru TV. W 1979 wspólnie założyły Galerię Alicji i Bożeny Wahl w Warszawie,

pastel, papier, 60 × 42 cm,

pastel, papier, 39 × 49 cm,

sygn. i dat. śr.d: B Wahl 1999

sygn. p.d.: BWahl

cena wywoławcza: 2 500 zł •

cena wywoławcza: 2 500 zł •

i metaforycznej figuracji – co odzwierciedla również zainteresowania artystyczne założycielek

estymacja: 3 500 – 4 000 zł

estymacja: 3 000 – 3 500 zł

galerii.
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jedną z pierwszych polskich galerii prywatnych. Specjalizowała się ona w prezentowaniu
artystów hołdujących szeroko pojmowanej stylistyce i poetyce surrealizmu oraz ekspresyjnej

75

60
Henryk Opałka
(1929–2018)

Ziemia-planeta,

1980

litografia, papier, 67 × 83, sygn. i dat.
p.d.: H. Opałka 80, opisana l.d.: Ziemia-planeta, śr.d: Litografia
cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 500 – 1 800 zł
Uczył się w szkole litograficznej Eryka
Wunderlicha w Wałbrzychu pod okiem
Hoffmana i Petzolta. Po przeprowadzce do
Warszawy związał się na stałe z Doświadczalną Pracownia Litografii na Saskiej
Kępie. Współpracował z wieloma wybitnym
artystami m.in. Tadeuszem Jodłowskim,
Janem Lenicą, Erykiem Lipińskim, Janem
Młodożeńcem, Julianem Pałką oraz ze
swoim bratem Romanem Opałką.

59

W latach 1945-50 studiował w ASP w Warszawie w pracowni prof. Jana Cybisa. Dyplom

Henryk Opałka

61

(1929–2018)

Quo vadis via,

otrzymał w 1951r. Zajmował się grafiką warsztatową, rysunkiem oraz malarstwem. Był
profesorem w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja

Edmund Piotrowicz

1988

(1915 Chersoń/Rosja – 1991 Warszawa)

litografia barwna, 42 × 32 cm,

Wielki wóz,

sygn. i dat. p.d.: H. Opałka 88,

1988

Kopernika w Toruniu. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
Wystawy indywidualne: Warszawa (1960, 1967), Wiedeń (1961), Budapeszt i Praga (1966),
Łódź i Wrocław (1968), Toruń (1969). W 1995 r. w toruńskim Ratuszu Saromiejskim
odbyła się pośmiertna wystawa artysty zatytułowana „Edmund Piotrowicz i jego uczniowie”.
Wystawie towarzyszył katalog z obszerną biografią artysty. Nagrody: na Ogólnopolskich
Wystawach Plastyki (1952, 1954), Warszawa; nagroda na I Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki

opisana l.d.: Quo vadis via, śr. d.:

akwaforta, papier, 40 × 57 cm,

litografia barwna 1/20

sygn. na odwrocie: Wielki wóz 88

cena wywoławcza: 1 000 zł •

cena wywoławcza: 1 200 zł •

w 20-lecie PRL” (1965), Warszawa. Zgodnie z ostatnia wolą artysty znaczna część jego

estymacja: 1 200 – 1 500 zł

estymacja: 1 500 – 1 800 zł

prac trafiła do Muzeum Okręgowego w Toruniu.

76

s op oc k i d om au kcy j n y

AUKCJA p r a c n a pa p i e r z e

Artystycznej i Rysunku (1956), Warszawa; nagroda Ministra Kultury i Sztuki na wystawie
„Grafiki i rysunek w 15-lecie PRL” (1961), Warszawa; nagroda na wystawie „Grafika i rzeźba

77

64

62

Władysław Rząb

Władysław Rząb

(1910 Zgierz – 1992 Łódź)

(1910 Zgierz – 1992 Łódź)

Gra w karty,

Zabawa pod dębem,

1977

1976

linoryt, bibuła, 32 × 22 cm w świetle
passe-partout, sygn. i dat. na passe-

linoryt, papier, 30 × 23 cm,

-partout p.d.: WłRząb 1976, opisany l.d.:

sygn. i dat. na passe-partout p.d.:

Zabawa pod dębem, śr.d.: linoryt

WłRząb 1977, opisany śr.d.: linoryt

cena wywoławcza: 1 200 zł •

cena wywoławcza: 1 200 zł •

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

estymacja: 1 500 – 2 000 zł
Trudne warunki, w jakich się wychowywał, nie pozwoliły mu
na rozwijanie zainteresowań artystycznych. Po wojnie przez
trzy lata uczył się, dzięki otrzymanemu stypendium, w łódzkiej
pracowni malarskiej prof. Adama Rychtarskiego. Pracował w wielu
zawodach. Przez wiele lat starał się o przyjęcie do Związku
Polskich Artystów Plastyków, co osiągnął dopiero w 1986. Do
tego czasu uzyskał renomę w Polsce i za granicą jako artysta
nieprofesjonalny. Uczestniczył w wielu wystawach, jego prace
weszły do liczących się kolekcji. Obok malarstwa zajmował się
grafiką (głównie linorytem) i rzeźbą.

65
Władysław Rząb

63

(1910 Zgierz – 1992 Łódź)

Władysław Rząb

Zgierz, kościół Św. Katarzyny
(studnia), 1977

(1910 Zgierz – 1992 Łódź)

Bez tytułu,

1979

linoryt, papier, 30,5 × 23 cm w świetle
passe-partout, sygn. i dat. na passe-

linoryt, bibuła, 32 × 22 cm w świetle

-partout p.d.: WłRząb 1977, opisany l.d.:

passe-partout, sygn. i dat. p.d.: WRząb

Zgierz, kościół Św. Katarzyny (studnia)

1979, opisany l.d.:, śr.d.: linoryt

cena wywoławcza: 1 200 zł •

cena wywoławcza: 1 200 zł •

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

estymacja: 1 500 – 2 000 zł
78
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66

W latach 1949–1954 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskując absolu-

Andrzej Kurkowski
(ur. 1927 Częstochowa)

Getto,

1972

linoryt, papier, 80 × 55,5 cm,
sygn. i dat. p.d.: a.Kurkowski 1972,
opisany l.d.: Getto linoryt

torium ze scenografii. Trzy kolejne lata kontynuował naukę na warszawskiej ASP, gdzie obronił

67

dyplom w pracowni grafiki książkowej w 1958 r. u prof. Jana Marcina Szancera. Najczęściej

Stanisław Szukalski

posługiwał się tuszem, ołówkiem, olejem, temperą, akwarelą, a także technikami graficznymi:

(1893 Warta – 1987 Burbank)

akwafortą, linorytem oraz suchą igłą. Wystawiał swoje prace zarówno indywidualnie, jak
i zbiorowo, głównie w Warszawie, ale także w Krakowie, Wrocławiu i Radomiu. Uczestniczył
w imprezach artystycznych takich jak: Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie (1964)
czy I Triennale Rysunku w Muzeum Śląskim we Wrocławiu (1965). W 1966 r. otrzymał
wyróżnienie w konkursie Związku Polskich Artystów Plastyków za ilustracje do dzieł Bertolda
Brechta. Prace te wzięły również udział w wydarzeniu „B. Brecht – Malerei, Graphik,

Dziedzic,

1953

serigrafia, papier, 60 × 44 cm,
sygn. i dat. l.d. na płycie: 1953 | XI |
projekt na | rzeźbę Dziedzic | StSzukalski

W 1903 roku wraz z rodzicami wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Jako 13-letni chłopiec
uczęszczał do Institute of Art w Chicago, gdzie zwrócił uwagę nauczycieli na swój nieprzeciętny
talent rzeźbiarski. W 1909 roku, za namową przebywającego w USA rzeźbiarza Antoniego
Popiela – ojciec decyduje się wysłać 15-letniego Stacha do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był niezwykle barwną postacią środowiska artystycznego międzywojennej Polski
– wielbiony przez grupę młodych artystów, skupionych w założonym przez siebie Szczepie
Rogate Serce, ostro krytykowany przez grono starszych twórców. Fanatyk prasłowiańszczyzny

cena wywoławcza: 1 200 zł •

Plastik zu seinem Werk”, odbywającym się w Deutsche Akademie der Künste w Berlinie

cena wywoławcza: 1 200 zł •

i mitu polskiej potęgi, skłaniał się ku tematom historycznym i alegorycznym, wykorzystując

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

tego samego roku.

estymacja: 1 500 – 2 500 zł

od strony formalnej elementy geometrycznej stylizacji.
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68
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Portret kobiety
długopis, papier, 12,5 × 8 cm
w świetle passe-partout,
sygn. u dołu: R. STRYJEC
cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 500 – 1 800 zł

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk
Pięknych) w Gdańsku – malarstwo w pracowniach profesora Stanisława Teisseyre’a

69

70

Ryszard Stryjec

laka. Dyplom uzyskał w roku 1958. Po studiach uprawiał malarstwo i ceramikę – ale

Ryszard Stryjec

(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Bez tytułu

Bez tytułu,

ołówek, papier, 10 × 9 cm

1991

tusz, papier, 16,5 × 13 cm,

w świetle passe-partout,

sygn. l.b.: Ryszard Stryjec | 1991

sygn. p.d.: Ryszard Stryjec

82

i profesor Krystyny Łady-Studnickiej oraz grafikę w pracowni profesora Zygmunta Karoprzede wszystkim grafikę. Był w tej dziedzinie mistrzem. Do śmierci (w 1997r.) mieszkał
i tworzył w Gdańsku, zafascynowany jego Starym Miastem. Ślady tej fascynacji dostrzec
można w wielu jego pracach, tworzonych najchętniej w technice akwaforty i miedziorytu.
Stryjec buduje swój świat tak jak artyści średniowieczni, posługując się alegorią. Umowne
przedstawienie istotnej treści o charakterze obyczajowym, historycznym, psychologicznym
dokonuje się najczęściej za pomocą personifikacji, metafory, znaku. Jego sztuka jest efektem
poszukiwań praw uniwersalnych, syntezą przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Sztuka
Ryszarda Stryjca jest gdańska, wybrzeżowa, ale też uniwersalna, ogólnoludzka, ponadre-

cena wywoławcza: 800 zł •

cena wywoławcza: 1 800 zł •

gionalna, światowa. Stryjec w swojej twórczości jest bliski postawom artystycznym, które

estymacja: 1 000 – 1 200 zł

estymacja: 2 200 – 2 800 zł

zaowocowały w sztuce XX wieku takimi nurtami, jak symbolizm, ekspresjonizm czy surrealizm.
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Iwona Cur

Aleksander Myjak

(ur. 1978)

(ur. 1985)

Surogaci,

Z cyklu Poszukiwania,

2013

linoryt, papier; 120 × 120 cm (wymiar
kompozycji), sygn. i opisany u dołu
ołówkiem: „Surogaci” linoryt Iwona Cur
2012, nakład: 6/50

2020

tusz, papier, 70 × 50 cm
W 2003 roku ukończyła Europejską Akademię Sztuk w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Waldemara Szysza oraz aneks z malarstwa
sztalugowego pod kierunkiem prof. Andrzeja Sadowskiego. Brała udział w wielu konkursach

w świetle passe-partout, sygn. p.d.:
Aleksander Myjak | z cyklu Poszukiwania
| 2020

W 2009 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych w Pracowni Projektowania Książki prof. Maciej Buszewicza. Aneks zrobił
w Pracowni Malarstwa prof. Adama Styki. Od 2009 roku pracuje na Wydziale Grafiki
ASP w Warszawie jako asystent. W 2010 roku ukończył również Studium Pedagogiczne
w warszawskiej ASP. Od 2013 roku prowadzi zajęcia z rysunku w Wyższej Szkole Informatyki
Stosowanej i Zarządzania. Jest laureatem miesięcznych nagród w Konkursie Grafika War-

cena wywoławcza: 3 200 zł •

oraz wystawach prac studenckich. Laureatka Konkursu Grafika Warszawska - I Nagroda za

cena wywoławcza: 2 500 zł

szawska: III Nagrody w maju 2007 roku i Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

najlepszą grafikę miesiąca oraz nagroda Artinfo za cały rok 2003.

estymacja: 3 000 – 3 500 zł

w czerwcu 2008 roku.
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73

74

Stanisław Fijałkowski

Stanisław Fijałkowski

(1922 Zdołbunów – 2020 Łódź)

(1922 Zdołbunów – 2020 Łódź)

10 X 2012,

4 listopada 2012,

2012

serigrafia, papier, 77 × 50 cm,
sygn. p.d.: S. Fijałkowski,
dat. l.d.: 10. X. 2012, śr.d.: 19/60

Grafiki zostały wykonane z okazji 90. rocznicy urodzin prof. Stanisława Fijałkowskiego w technice serigrafii. Oba nakłady liczące 50 egzemplarzy, każdy jest przez artystę własnoręcznie
opisany i podpisany ołówkiem. Grafiki były prezentowane na wystawach uświetniających

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

2012

serigrafia, papier, 73 × 52 cm,
sygn. p.d.: s. Fijałkowski, dat. l.d.:
4 listopada 2012, śr.d.: 20/50

i S. Wegnera. W latach 1947–1993 pracował na macierzystej uczelni jako pedagog.
Stanowisko profesora objął w 1983 r. W początkowych latach swojej drogi artystycznej
był pod wpływem surrealizmu i konstruktywizmu. Był wielkim admiratorem Kandinsky’ego
i Malewicza. W latach 60. XX w. rozwinął unikalny język swojego malarstwa oparty na
konstruktywizmie, minimalizmie, lirycznej abstrakcji, któremu pozostał do dziś. W 1972 r.
reprezentował Polskę na Biennale w Wenecji. W 1977 r. wyróżniono go nagrodą krytyki
artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, a w 1990 r. został uhonorowany prestiżową
nagrodą im. Jana Cybisa. Uzyskał również wiele nagród międzynarodowych, m.in. na
wystawie „Bianco e Nero” w Lugano (1972), na Biennale Grafiki w Lublanie (1977). Jego

cena wywoławcza: 1 800 zł •

obchody rocznicy urodzin artysty: Rynek Sztuki, Łódź, 15.10.2012, Miejska Galeria Sztuki,

cena wywoławcza: 1 800 zł •

prace znajdują się w wielu muzeach, między innymi w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

Łódź, 26.10.2012, Galeria Pryzmat, Kraków, 09.05.2013.

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

czy Tate Gallery w Londynie.
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75

77

Włodzimierz Pawlak

Włodzimierz Pawlak

(ur. 1957 Korytów)

Kwiaty V. van Gogha,

(ur. 1957 Korytów)

z cyklu Linie, 2017

2006

tusz, papier, 32 × 23 cm, sygn., opisany,

tusz kolorowy, papier, 29,5 × 21 cm,

dat. l.d.: WŁODZIMIERZ PAWLAK |

sygn. l.d.: WŁODZIMIERZ PAWLAK,

RYSUNEK TUSZEM KWIATY V.V. GOGHA

dat. p.d.: 2017

| 17.I. 2006 | KORYTÓW „A”
cena wywoławcza: 1 200 zł •

cena wywoławcza: 1 200 zł •

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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Włodzimierz Pawlak

78

(ur. 1957 Korytów)

Bez tytułu,

Włodzimierz Pawlak

2003

(ur. 1957 Korytów)

tusz, papier, 32,5 × 23 cm, sygn., opi-

Bez tytułu

sany i dat. na odwrocie: WŁODZIMIERZ
PAWLAK | RYSUNEK TUSZEM | 2003

akwarela, papier, 31 × 21 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł •

cena wywoławcza: 1 200 zł •

estymacja: 1 500 – 2 000 zł
88

estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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79
Witold Kaczanowski
(ur. 1932)

Bez tytułu,

1967

litografia barwna, papier, 63 × 44,5 cm,
sygn. i dat. p.d. ołówkiem:
Witold K. 67, opisany l.d.: 12/80

Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Był uczniem Eugeniusza Arcta, Wojciecha

80

Fangora oraz Henryka Tomaszewskiego. Wykonał plafon w sali teatralnej Domu Kultury

Witold Kaczanowski

w Oświęcimiu (1958–1961), rzeźby plenerowe w Marsylii (1967–1968), kompozycję

(ur. 1932)

plastyczną przed Muzeum sztuki Nowoczesnej w Houston (1975). Uczestniczył w licznych
wystawach zbiorowych, m.in. w Wystawie Młodej Plastyki w Warszawie (1956), Wystawie
malarstwa w Muzeum Narodowym w Warszawie (1961), wystawie dzieł artystów polskich
tworzących za granica p.t. „JESTEŚMY” w Zachęcie (1991). W 1964 roku wyjechał do
Paryża. Pobyt we Francji zaowocował wieloma przyjaźniami, m.in. z Jacques’em Prevertem
i Mauicem Ponsem, oraz poznaniem Pabla Picassa, który namalował portret artysty. W 1968

Z cyklu Ludzie,

1995

węgiel, tusz, papier czerpany,
47 × 35 cm, sygn. i dat. l.d.:
Witold K. 95

cena wywoławcza: 1 500 zł •

roku Kaczanowski wyjechał do USA. Od 1980 swój czas dzieli między Stany Zjednoczone

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 1 800 – 2 200 zł

i Polskę.

estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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81
Andrzej Strumiłło
(1927 Wilno -2020 Suwałki)

Ucho,

2012

długopis, papier, sygn., dat. i opisany
p.b.: Panu Prof | Henrykowi |
Skarżyńskiemu | Andrzej | Strumiłło |
25 | XI | 2012

Studiował malarstwo, początkowo w PWSSP w Łodzi (1945–1947), następnie w ASP
w Krakowie (1947–1950). Pracował jako pedagog w obu tych uczelniach: w Łodzi w latach
1950–1953, w Krakowie w latach 1950–1952 i jako profesor na Wydziale Malarstwa
w 1977–1980. Wykładał też w Filii KUL-ATK w Suwałkach (1988) i na Wszechnicy Mazurskiej w Olecku (1997–2000). W latach 1977–1991 był współorganizatorem i komisarzem
Spotkań Wigier skich „Kultura i środowisko”, jednej z pierwszych inicjatyw ekologiczno-

Ryszard Zając

W latach 1948–52 studiował architekturę w Politechnice Szczecińskiej, dyplom architekta

(1929 Kosów Huculski – 2016 Binningen

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

k. Bazylei)

architektury na Politechnice Warszawskiej, ukończone po dwóch latach z tytułem magistra.

Rzym,

1964

litografia, papier, 29 × 39 cm,
sygn., opisany i dat. na płycie l.g.: ROMA
| RY | ZA | 64, sygn. ołówkiem p.d.:
Zając, opisany l.d.: RZYM 12/50

Od 1960 poświecił się wyłącznie malarstwu, zostając w 1963 członkiem ZPAP. Wykształcenie
miało duży wpływ na charakter uprawianej sztuki. Tematem jego prac są przede wszystkim
pejzaże architektoniczne, inspirowane najczęściej konkretnym miejscem. Charakteryzują
się stłoczoną zabudową uformowaną z nieregularnych brył, skomplikowaną perspektywą
przestrzeni, intensywnym kolorem pnących się ku górze miast. Liczne martwe natury o kubizujących formach odznaczają się grą kształtów i barw. Farba kładziona jest szpachlą i nadaje
gładkiej powierzchni płótna swoistą wibrację. Artysta wystawia w kraju i za granicą. Duże

cena wywoławcza: 1 000 zł •

-artystycznych w Polsce. W 1982–1984 kierował Pracownią Projektowania Graficznego

cena wywoławcza: 1 200 zł •

pokazy jego prac miały miejsce m.in. w Museo di Roma Palazza Braschi 1976, w Muzeum

estymacja: 1 200 – 1 500 zł

ONZ w Nowym Jorku.

estymacja: 1 500 – 1 800 zł

Narodowym w Szczecinie (1977), Galerii Zapiecek w Warszawie (1977, 1996, 2004).
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Artysta, malarz, klasyk polskiej sztuki XX wieku należący do pokolenia Arsenału, wymie-

Józef Hałas
(1927 Nowy Sącz – 2015 Wrocław)

Bez tytułu,

2010

gwasz, papier, 64 × 48,5 cm
w świetle oprawy, sygn. i dat. p.d.:
J Hałas 10

84

niany wraz ze Stanisławem Fijałkowskim, Stefanem Gierowskim czy Jerzym Nowosielskim,

Józef Hałas

niezrównany kolorysta. Urodził się w Nowym Sączu. W 1949 roku przeprowadził się do

(1927 Nowy Sącz – 2015 Wrocław)

Wrocławia gdzie rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni
Eugeniusza Gepperta, uzyskując dyplom w 1954 r. W 1956 r. zakłada Grupę X zrzeszającą
twórców lokalnego środowiska plastycznego. W latach 1958–2001 związany był pracą
dydaktyczną z PWSSP. W latach 1984–1985 pełnił funkcję prorektora PWSSP, a w 1985
objął katedrę Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. W 1990 uzyskał tytuł profesora
zwyczajnego. Na początku lat 60. XX w. artysta pracuje nad dwoma cyklami – Wnętrzami

Bez tytułu,

2004

gwasz, papier, 60,5 × 38 cm
w świetle oprawy, sygn. i dat. p.d.:
JHałas 04

cena wywoławcza: 9 000 zł •

oraz Drogami. Oba cykle stają się punktem wyjścia do powstania kluczowej serii w twórczości

cena wywoławcza: 9 000 zł •

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Hałasa, jaką były Góry.

estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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Edward Dwurnik

85

(1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Rafał Kostrzewa

Sopot,

(ur. 1961 r.)

Herbata,

2020

kolaż, tusz, piórko, papier, 39 × 29 cm,
sygn. i dat. p.d.: RAFA | KOST 20

Urodzony w 1961 roku w Katowicach. Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Dyplom w pracowni prof. Tadeusza Dominika w 1987 roku. Pierwsza wystawa indywidualna
artysty odbyła się w 1985 roku w Galerii Stodoła. Dwa lata później prace artysty można
było oglądać w Rotterdamie w Academy of Fine Arts i Galeri Alles. Malarstwo Rafała Kostrzewy jest pochodną fascynacji awangardami początku XX wieku – fowizmem, kubizmem

2018

inkografia, papier, 33 × 28 cm (zadruk),
sygn. i dat. na płycie śr.d.: 2018 |
E. DWURNIK, sygn. ołówkiem p.d.:
EDwurnik, opisany l.d.: 10/20

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

cena wywoławcza: 3 500 zł •

i ekspresjonizmem. Śmiałe kolorystycznie obrazy artysty, przedstawiające zwierzęta, rośliny,

cena wywoławcza: 8 000 zł •

Indywidualnie prezentował swoje prace na wystawach monograficznych, m.in. w 2001 r.

estymacja: 4 500 – 5 500 zł

zmysłowe postacie kobiet i mężczyzn emanują hedonizmem połączonym z melancholią.

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

w warszawskiej Zachęcie.
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Dariusz Kaca
(ur. 1960)

Playing with imagination II,

2018

linoryt wielomatrycowy (barwny), papier Fabriano Rosaspina 220g/m2, 60,8 × 43,5 cm, sygn. i dat. p.d.: Dariusz
Kaca 2018, opisany l.d.: Playing with imagination II,
śr.d.: 5/6
Grafika była prezentowana na dwóch wystawach międzynarodowych oraz na jednej ogólnopolskiej:
– Festival de la Gravure. Maison de la Culture, Diekirch.
Luxembourg. Katalog. Zaproszenie 6.10 – 4.11. 2018.
– 19th Biennale Internationale de la Gravure et des
nouvelles images de Sarcelles – Val de France. Ville de
Sarcelles, katalog.
– XII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego. Galeria
Sztuki Współczesnej – Olsztyn’19, katalog i zaproszenie.
cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

89
Dariusz Kaca
(ur. 1960)

Cosmical,

2020

linoryt, papier Fabriano Rosaspina 220 g/m2,
61,5 × 55 cm, sygn.
Grafika była prezentowana na dwóch wystawach międzynarodowych:
–2
 1th International Print Biennial Varna 2021. „Boris Georgiev” Art Gallery. Bułgaria, katalog. 14.08–1.09.2021
–2
 0th Biennale Internationale de la Gravure de
Sarcelles – Val de France. Ville de Sarcelles, katalog.
27.11–12.12.2021
cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł
Od 2011 kierownik Pracowni Technik Drzeworytniczych
i Książki Arty - stycznej na Wydziale Sztuk Pięknych w łódzkiej

87

Akademii Sztuk Pięknych. Prodziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa w latach 2005–2012. Za swoją działalność artystyczną,

Jan Tarasin

naukową i dydaktyczną otrzymał tytuł profesora w 2017 roku.

(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Bez tytułu,

Zajmuje się grafiką, książką artystyczną, rysunkiem i malarstwem. Prezentował prace na 39. wystawach indywidualnych

1990

oraz 330. wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych.
Wielokrotnie nagradzany za twórczość w dziedzinie grafiki

serigrafia, papier, 39 × 26,5 cm,

i książki artystycznej w ogólnopolskich oraz międzynarodo-

sygn. i dat. p.d.: JTarasin 1990

wych konkursach. Brał udział w 10 między – narodowych

cena wywoławcza: 2 500 zł •

konferencjach i sympozjach graficznych głównie za granicą.

estymacja: 3 000 – 3 500 zł

Jego prace znajdują się w zbiorach publicznych.
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91
Zdzisław
Cyankiewicz
(1912 Białystok –
1981 Paryż)

Bez tytułu
litografia, papier,
33 × 47 cm
w świetle passe-partout, sygn. i iopisany
p.d.: Cyan 6/20
Paris
cena wywoławcza:
800 zł •
estymacja:
1 000 – 1 200 zł

92
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków –
1953 Sanary-surMer)

Martwa natura
z rybami

90

litografia, papier,

Jan Lebenstein

kusz), sygn. na

55 × 76 cm (arpłycie l.d.: Kisling,

(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Kobiety i obelisk,

oraz pod płytą pieczęć Atelier Kisling

1985 r.

z podpisem Jeana

litografia barwna, papier, 50 × 32 cm

Kislinga, opisana

(wymiar kompozycji),

l.d.: ołówkiem

70 × 50 cm (wymiar arkusza),

127/150

sygn. i dat. ołówkiem pod płytą p.d.:

cena wywoławcza:

Lebenstein 85, opisana l.d.: 7/75

2 200 zł •

cena wywoławcza: 1 200 zł •

estymacja:

estymacja: 1 500 – 1 800 zł

2 500 – 3 000 zł
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93
Kacper Bożek

Małgorzata Malwina
Niespodziewana

Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1993–98. Dyplom uhonorowany

(ur. 1974)

(ur. 1972)

Medalem Rektora w 1998 roku. W 1997/8 otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Sztuki,

Koniec i początek

Oczy i usta,

akwaforta, sucha igła, papier,

ołówek, papier czerpany, 43 × 52 cm

55 × 41,5 cm (zadruk), sygn. p.d.:

(wymiar pracy), sygn. p.d.:

KACPER BOŻEK XIII/XXI, l.d.: E/A VIII/X,

M. Niespodziewana, dat.l.d.: 2021,

śr.d.: KONIEC I POCZĄTEK

śr.d.: oczy i usta

Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych im. A.Kenara w Zakopanem i Wydziału Grafiki Krakow-

2021

w 1998 stypendium Mythological Europe Revisited, La Fratta, Włochy, w 1999 Stypendium
Twórcze Miasta Krakowa, a w 2002 Artists in Residence w Japonii (3 miesiące). Zajmuje
się grafiką, rysunkiem, malarstwem, wykonuje obiekty przestrzenne. Jest członkiem Grupy
MaMa – akcje z udziałem publiczności i kobiecej Grupy 13. Prace eksponowane w Polsce,
Niemczech, Francji, Danii, Egipcie, Słowenii, Japonii, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Włoszech,
Węgrzech, Stanach Zjednoczonych. Ważnym elementem jej pracy jest prowadzenie dziennika
oraz podróże. W swojej twórczości artystka skupia się na postaci człowieka, jego roli,

cena wywoławcza: 1 800 zł •

skiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracę dyplomową obronił pod kierunkiem prof. Stanisława

cena wywoławcza: 2 400 zł •

identyfikacji, transparentności jego emocji, funkcjonowania ciała. Interesuje ją temat gender,

estymacja: 2 200 – 2 500 zł

Wejmana w pracowni miedziorytu i litografii. Uprawia grafikę warsztatową i rysunek.

estymacja: 2 800 – 3 500 zł

inspiruje się folklorem polskim.
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95
Alicja Halicka
(Kraków 1894 –

97
Stanisław Wejman

Paryż 1975)

Bez tytułu,

Micha,
1955

litografia, papier,
45 × 60 cm (zadruk), sygn. i dat.
p.d. ołówkiem: Ha-

1993

akwaforta, papier, 32 × 50 cm (zadruk),
sygn. i dat. p.d.: Stanisław Wejman 93,
opisany l.d.: Micha, śr.d.: e/a
cena wywoławcza: 2 000 zł •
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

licka 1955, opisana
l.d.: 94/220
cena wywoławcza:
2 500 zł •
estymacja:
3 000 – 3 500 zł

96
Irena
Hassenberg
(1884 Warszawa –

98

1953 Paryż)

Paulina Ołowska

Kościół
Św. Magdaleny

(ur. 1976 r.)

litografia, papier,

Moda Polska,

39 × 48 cm w świe-

2013

tle passe-partout,

serigrafia barwna, papier, 60 × 37,5 cm

sygn. p.d.: Reno,

(arkusz), sygnowany, datowany i opisany

opisana l.d.: 52/100

na odwrociu: 120/150 |Ołowska |Paulina
|2013

cena wywoławcza:

ed. 120/150

900 zł •
estymacja:

cena wywoławcza: 2 000 zł •

1 200 – 1 500 zł
104
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Studiował w latach 1946–1954 na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. W 1955 wziął

99
Henryk Błachnio
(1922–2013)

Bez tytułu
olej, tektura, 12 × 19 cm

udział w Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi”
w warszawskim Arsenale. Przynależność do formacji „arsenałowców”, kierujących się w sztuce
przesłankami moralnymi, potwierdził również w kolejnych etapach kariery, uczestnicząc

100

w spotkaniach i wspólnych wystawach tego kręgu, organizowanych przez Jacka Antoniego

Henryk Błachnio

Zielińskiego. Indywidualnie debiutował w 1961 wystawą w Galerii Sztuki Współczesnej

(1922–2013)

w Warszawie. Jako artysta z własnego wyboru dystansujący się wobec bieżącego życia
artystycznego, wystawiał niewiele, biorąc udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych
i prezentując kilka indywidualnych. W 1993 został laureatem Nagrody Artystycznej im. Jana
Cybisa. Zajmował się malarstwem, rysunkiem i rzeźbą. Tworzył kompozycje figuratywne

Bez tytułu
olej, tektura, 18 × 13 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł •

oraz symboliczne, często wykorzystując klasyczne motywy architektoniczne: kolumnady,

cena wywoławcza: 1 700 zł •

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

cokoły, monumentalne bramy i łuki triumfalne.

estymacja: 2 200 – 2 800 zł
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102

Henryk Płóciennik

Henryk Płóciennik

(1933 Łódź -2020)

(1933 Łódź – 2020)

Akt stojący,

Akt leżący

1988

Od 1962 roku należał do ZPAP. Zajmował się grafiką, ekslibrisem, rysunkiem i malarstwem

akwarela, papier, 25 × 17 cm,

akwarela, papier, 17,70 × 26,40 cm,

sygn. l.d.: H. Płóciennik 88

sygn. p.d.: H. Płóciennik H.P.

cena wywoławcza: 1 800 zł •

cena wywoławcza: 1 800 zł •

w Warszawie, Krakowie i Poznaniu oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. Otrzymał ponad 40 nagród

estymacja: 2 400 – 2 800 zł

estymacja: 2 500 – 2 800 zł

i wyróżnień na wystawach i konkursach.

108
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sztalugowym. Jego prace prezentowano m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie,
Meksyku, Stanach Zjednoczonych i na Kubie, trafiły także do zbiorów Muzeum Narodowego

109

104
Henryk Płóciennik
(1933 Łódź – 2020)

Artysta i modelka
autocynkografia, papier, 15,4 × 12,3 cm,
sygn. p.d.: H. Płóciennik
cena wywoławcza: 600 zł •
estymacja: 800 – 1 000 zł

103

105

Henryk Płóciennik

Henryk Płóciennik

(1933 Łódź -2020)

(1933 Łódź – 2020)

Autoportretto, praca z cyklu
Rozmowy Henryka Płóciennika
z Krzysztofem Gockiem

Ex libris Andrzej Kempa
autocynkografia, papier,

tusz, flamaster, papier, 42 × 29,5 cm,

14,50 × 12,30 cm,

sygn. p.d.: H. Pucienik

sygn. p.d.: H. Płóciennik

cena wywoławcza: 1 800 zł •

cena wywoławcza: 450 zł •

estymacja: 2 200 – 2 500 zł

estymacja: 700 – 900 zł
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106
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Na plaży
litografia, papier 12 × 17 cm,
z teki „Provence”
cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 700 – 900 zł

108

107

Ludwik Klimek

Mojżesz Kisling

(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Trzy jachty

112

Pejzaż
tusz, akwarela, papier, wymiary:

Artysta pochodził z wielodzietnej rodziny, jego ojciec miał sklep z artykułami kolonialnymi
w Skoczowie w powiecie Cieszyńskim. Po uzyskaniu matury w gimnazjum w Cieszynie
Ludwik Klimek studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wiosną
1939 uzyskał stypendium i wyjechał do Paryża, gdzie często chodził do Luwru i podziwiał
dzieła mistrzów malarstwa europejskiego – Tycjana, Goyi, Poussina oraz Rubensa. Na
wieść o kampanii wrześniowej zdecydował się pozostać w Paryżu. Po zajęciu stolicy Francji
przez Wehrmacht schronił się w Aix-en-Provence. Po 1947 przeniósł się nad Zatokę Lwią
i mieszkał w Mentonie. W roku 1951 w Vallauris poznał Pabla Picassa, który mieszkał
i tworzył tam od 1948 do 1955 roku. Żył także przez wiele lat w przyjaznych stosunkach

litografia, papier 29,5 × 20,5 cm,

28 × 23,5 cm, p.d. pieczęć ATELIER

z teki „Provence”

KLIMEK 1998

cena wywoławcza: 500 zł •

cena wywoławcza: 1 200 zł •

dzieła zostały nagrodzone srebrnym medalem w 1951 oraz 1953 roku. Namalował około

estymacja: 800 – 1 000 zł

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

3000 obrazów – większość z nich została sprzedana do prywatnych kolekcji.

s op oc k i d om au kcy j n y

AUKCJA p r a c n a pa p i e r z e

z Marcem Chagallem. Wspólnie z Henrim Matissem, który mieszkał w Vence, założył w 1951
i prowadził Biennale Internationale d’Art de Menton, gdzie wystawiał swoje obrazy. Jego
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110
Pablo Picasso
(1881 Malaga – 1973 Mougins)

Le Peintre et son Modele,
1964

litografia oryginalna, papier,
31 × 24,5 cm
w świetle passe-partout,
frontispiece tom IV Picasso litografie 1956–1963, Fernand Mourlot,
nakład 3000 egzemplarzy
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Pablo Picasso
(1881 Malaga – 1973 Mougins)

Jacquline,

1958

litografia czarno-biała, papier,
30 × 26,5 cm, sygn., dat.i i opisany p.g.
na płycie: 17.5.58 | pour mon chere
Jacquline

Malarz, rzeźbiarz, grafik i ceramik, ikona sztuki współczesnej, współtwórca kubizmu,

cena wywoławcza: 2 000 zł •

uznawany za najwybitniejszego artystę XX wieku. Jego sztuka wywarła niezatarte piętno

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

na sztuce XX wieku, będąc wielokrotnie cytowana i pastiszowana zarówno przez popkulturę,
czujnym okiem ojca-rysownika. Wyjazd do Paryża i zapoznanie się ze postimpresjonistami

114

z jubileuszowej edycji Derriere

widocznego w dojrzałych pracach kubistycznych. Jego prace poza innowacyjną formą,

le Miroir, 10 Ans d’edition

były zawsze zaangażowane politycznie i pacyfistyczne. Artysta wspierał ruchy lewicowe,

1946–1956, Maeght Editeur

a w 1948 r. odwiedził Polskę podczas Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie
Muzeum Narodowemu w Warszawie.

1956

welinowy, 20,5 × 6 cm,

i różowego, ewoluowały przez lata w stronę geometryzacji i uproszczenia formy, w pełni

Pokoju we Wrocławiu i podarował kolekcję swoich ceramik, rysunków i druków barwnych

(1901–1966)

akwaforta oryginalna, papier

wywarło ogromny wpływ na jego twórczość. Początkowo realistyczne prace z okresu błękitnego

estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Alberto Giacometti
Annette de face,

jak i kulturę wysoką. Urodzony w Hiszpani, stawiał tam pierwsze kroki artystyczne pod

cena wywoławcza: 1 800 zł •

111

cena wywoławcza: 2 000 zł •
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

s op oc k i d om au kcy j n y
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113
Krzysztof Skórczewski
(ur. 1947)

Ptak
akwaforta, papier, 5,5 × 4 cm (zadruk),
sygn,. p.d.: Skórczewski, opisany l.d.:
EA V | XX, śr.d.: Ptak
cena wywoławcza: 600 zł •
estymacja: 800 – 1 000 zł

112

114

Krzysztof Skórczewski

W latach 1965–1971 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie uzyskał

Krzysztof Skórczewski

(ur. 1947)

dyplom na wydziale grafiki. Od 1970 roku bierze udział w konkursach i wystawach grafiki

(ur. 1947)

Pastwisko,

1983

akwaforta, papier, 16 × 16,5 cm,
sygn. i dat. p.d.: 83 | Skórczewski,
opisany l.d.: 14/100, śr.d.: Pastwisko

studenckiej. Do roku 1976 powstaje 30 linorytów, uprawia też grafikę użytkową.Artysta

Gniazdo,

otrzymał wiele nagród w tym najbardziej prestiżowe to: I nagroda na Międzynarodowym
Festiwalu Sztuki Graficznej w Menton (Francja 1989), II nagroda na Międzynarodowym

1981

akwaforta, papier, 11 × 9,5 cm (zadruk),

Biennale Grafiki (Kraków 1972), Nagroda Towarzystwa Albertina (Wiedeń 1972). Prace

sygn. p.d.: Skórczewski, opisany l.d.:

artysty znajdują się między innymi w takich kolekcjach jak: Muzeum Sztuki i Historii we

34/100, śr.d.: Gniazdo

Fryburgu, Zbiory Graficzne Albertina we Wiedniu, Gabinet Druków w Genewie, Kunsthalle

cena wywoławcza: 800 zł •

w Bremie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku, Narodowa Galeria Sztuki w Wa-

cena wywoławcza: 400 zł •

estymacja: 1 000 – 1 200 zł

szyngtonie, Muzeum Miedzi w Legnicy.

estymacja: 600 – 800 zł
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115
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Planum
kredka, węgiel, papier, 20,5 × 28 cm
w świetle passe-partout, opisany i sygn.
u góry: Planum T. Sętowski

Ukończył Wydział Plastyki częstochowskiej WSP. Tworzy w nurcie nazywanym „realizmem
magicznym”. Jego malarstwo, prace graficzne i rzeźby są odzwierciedleniem niezwykle
bogatej wyobraźni. Artysta osiągnął niekwestionowany sukces komercyjny i współpracuje
z prestiżowymi galeriami na całym świecie. Prace Sętowskiego były prezentowane w dwóch

cena wywoławcza: 8 000 zł •

albumach – „Teatr magiczny” (2000 r.) oraz „Muzeum wyobraźni” (2003 r.), które ukazały

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

się na rynku księgarskim nakładem wydawnictwa MUZA S.A.
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Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Ikona czasu
akwarela, akwaforta, 27,5 × 39 cm,
w świetle passe-partout, sygn. l.d.:
T. Sętowski opisany śr. dół.: Ikona Czasu,
oraz p.d.: akwarela akwaforta E/A
Na odwrocie certyfikat autorski.
cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 6 500 – 8 500 zł
120
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Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1976 roku obronił dyplom na Wydziale
Grafiki w pracowni prof. Mieczysława Wejmana. W pierwszych latach swojej działalności
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117
Marek Okrassa
(ur. 1975, Częstochowa)

Bez tytułu,

artystycznej interesował się przede wszystkim rysunkiem – wziął udział w kilku wystawach

1999

akryl, papier, 98 × 68 cm,
sygn. i dat. p.d.: M | OKRASSA 99

Urodzony w Częstochowie, w latach 1994–1999 studiował w Akademii Sztuk Pięknych

Jacek Lipowczan

w Gdańsku w pracowni malarskiej prof. Macieja Świeszewskiego i pracowni rysunku adj.

(ur. 1951 Istebna)

Marii Targońskiej. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, ilustracją, plakatem, graficznym
projektowaniem komputerowym i serigrafią. W latach 1996–1997 oraz 1997–1998 był
stypendystą Ministra Kultury i Sztuki, także Prezydenta Miasta Sopotu. Uczestniczył w kilku
wystawach zbiorowych, zorganizował także parę wystaw indywidualnych w kraju i za granicą.
Współpracuje z wydawnictwami artystycznymi (m.in. z wydawnictwem prasowym Twój Styl,
wydawnictwem Art Crowd Magazine w Nowym Jorku), jest laureatem nagród i wyróżnień

Między dwoma światami,

rysunku na śląsku. Podczas pracy w zespole Kazimierza Kutza, jako asystent scenografa,
zetknął się pracami i projektami scenograficznymi Andrzeja Kreutza-Majewskiego. Bajkowe
dzieła tego twórcy mocno wpłynęły na kształtowanie się twórczości wyobraźni malarskiej
artysty. W 1981 roku Lipowczan wyemigrował z Polski – początkowo mieszkał w Szwecji,
2022

ołówek, kedka, papier, 29 × 21,5 cm
w świetle passe-partout, sygn. i dat. śr.d.:
Nr 4 JALI 01/22

później w Australii. W Sydney, w amerykańskim studio Filmów Rysunkowych Hanna Barbera
projektował sceny do filmów animowanych. Również na Antypodach zainteresował się
malarstwem dawnych mistrzów – Hieronima Boscha, Petera Bruegela, Hansa Holbeina.
Na podstawie ich poetyki zaczął tworzyć własne, pełne szyderstwa i krytycznej analizy
współczesności światy, które rozwijał przez lata pracy twórczej. Po przeprowadzce do Niemiec
artysta zaczął pracę grafika, dyrektora artystycznego i ilustratora w wydawnictwach i agencjach

cena wywoławcza: 5 000 zł •

w ogólnopolskich konkursach graficznych, także nagrody Srebrna Ostroga w konkursie

cena wywoławcza: 1 400 zł

reklamowych. W 2004 roku zdecydował się zająć wyłącznie malarstwem – określa swój

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Promocje \’99 w Legnicy

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

styl jako „realizm surrealistyczno – fantastyczny.
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119
Maksymilian Novák-Zempliński
(ur. 1974 Warszawa)

Torres,

2022

ołówek, papier, 21 × 29,5 cm,
sygn. i dat. p.d.: Maksymilian Novak
Zempliński / 22

Studiował na Wydziale Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Dyplom
z wyróżnieniem uzyskał w 1999 r. w pracowniach prof. A. Fałata i prof. A. Sadowskiego.
Zajmuje się malarstwem sztalugowym w technice olejnej i akrylowej, malarstwem iluzjonistycznym i sporadycznie rzeźbą. Tworzy głównie w nurcie surrealizmu, a inspiracji dla jego
prac (często onirycznych pejzaży) można szukać wśród malarstwa Salvadora Dali, Giorgio

cena wywoławcza: 3 600 zł

de Chirico, Rene Magritte`a, Maxa Ernsta czy Zdzisława Beksińskiego. Jego prace znajdują

estymacja: 4 500 – 6 000 zł

się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą.
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120
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Let s Dance
tempera, karton, 41 × 56 cm,
sygn. l.d.: SWIERZY

Jeden z najlepiej rozpoznawalnych grafików w Polsce i na świecie. Legendarny współtwórca

121

Polskiej Szkoły Plakatu, był profesorem projektowania plakatu w Akademiach Sztuk Pięknych

Waldemar Świerzy

w Poznaniu i Warszawie. Zaraz po studiach na Akademii katowickiej i krakowskiej, został

(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

kierownikiem graficznym Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego w Warszawie. Prowadził
pracownie plakatu w Berlinie, Kassel, Meksyku i Hawanie. Projektował plakaty, okładki książek
i płyt, kalendarze, znaczki i inne formy graficzne na zamówienia krajowe, a w późniejszym
czasie również zagraniczne. Otrzymał wiele nagród za twórczość plastyczną m.in. Grand
Prix Toulouse Lautrec (Paryż), The Hollywood Reporter Los Angeles, Biennale w Sao Paulo,

Bez tytułu
akryl, papier, 42 × 33 cm,
sygn. l.d.: SWIERZY

cena wywoławcza: 6 000 zł •

złote medale na Międzynarodowych Biennale Plakatu w Warszawie i Lahti. W listopadzie

cena wywoławcza: 5 000 zł •

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

2006 został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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122
Artem Smorodin
Time to go, 2018
technika mieszana, papier, 95 × 65 cm,
opisana śr dół: Time to go, sygn. p.d.:
Smorodin 2018, opisany na odwrocie

W l. 2002– 2008 studia na Wydziale Grafiki Państwowej Akademii Projektowania i Sztuki

123

w Charkowie. Od 2012 r. członek Narodowego Związku Artystów Ukrainy. Jego prace znajdują

Mariusz Kruk

się w zbiorach prywatnych w Rosji, Szwajcarii, Australii, Francji, Hiszpanii i na Ukrainie.

(ur. 1952)

Wystawy indywidualne: 2010 – Miejska Galeria Sztuki, Kremenczug, Ukraina; 2011 –
Sala Wystawowa Związku Artystów Fotografików, Zaporoże, Ukraina; 2014 – „Estampe”,
Dom Norymbergi, Charków, Ukraina. Wybrane wystawy zbiorowe: 2006 – Triennale „
Grafika – 2006”. Kijów, Ukraina; Biennale Akwareli Krymu, Simferopol; 2006, 2007,

Bez tytułu,

1994

akwarela, papier, 40 × 30 cm

W latach 1978–1982 studiował malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
w Poznaniu. Dyplom uzyskał w 1982 r. W latach 1983–1994 był wykładowcą tej uczelni,
od 2005 r. ponownie pracuje na Uczelni. W 1983 r. Założył grupę Koło Klipsa, która działała
do 1987 r. Od czasu opuszczenia grupy pracuje indywidualnie. W latach 1995–2002

cena wywoławcza: 1 000 zł

2008 i 2011 – XXVII Międzynarodowa Wystawa Małych Form Graficznych, Cadaques,

cena wywoławcza: 3 200 zł

artysta mieszkał na południu Francji. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tworzy obiekty

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

Barcelona, Hiszpania.

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

i instalacje. Jest także autorem krótkich form poetyckich, bajek i opowieści.
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W latach 2005 – 2010 studiowała na ASP w Krakowie w pracowni profesora Grzegorza Bednarskiego oraz w pracowni profesora Leszka Misiaka. Wcześniej uczęszczała do Państwowe
Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Jedna z najbardziej cenionych artystek młodego
pokolenia. W 2017 i 2018 roku zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim rankingu Kompas
Sztuki Młodych. Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych i uczestniczka kilkudziesięciu
wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Wybrane wystawy indywidualne: 2018 – „Niebieskie szkiełko”, Galeria Art, Warszawa; 2017 – „Do widzenia, do jutra”, Galeria Triada,
Gdańsk; 2016 – „Ludzkie historie”, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2016 – „Genius Loci”,
Galeria Artemis, Kraków; 2015 – „Harold and Ernest”, Kościół Św. Bartolomeusza, Lower
Basildon, Wielka Brytania; 2014 – „Życie obrazu”, Szép Mühely Gallery, Budapeszt, Węgry;
2014 – „W drodze”, Galeria Platon, Wrocław; 2013 – „Katarzyna Karpowicz – malarstwo”,
Klub Adwokatów, Kraków; 2013 – „Człowiek i zwierzę”, Mazowieckie Centrum Kultury
i Sztuki – Galeria Elektor, Warszawa; 2011 – „Przyśniło mi się”, Galeria Art, Warszawa;

124

2011 – „Przemiany”, Galeria BWA, Zamość. Wybrane wystawy zbiorowe: 2019 – „Młode
Polskie Malarstwo”, Pałac Opatów, Muzeum Narodowe w Gdańsku; 2018 – „Realizm, dwa

Katarzyna Karpowicz

spojrzenia”, BWA, Bydgoszcz; 2017 – „Leszek Misiak i uczniowie”, Nowohuckie Centrum

(ur. 1985 Kraków)

Kultury, Galeria ASP, Kraków; 2017 – „Konfiguracje”, Krakowskie Spotkania Artystyczne,

Sisters,

2022

technika własna, papier, 30 × 21 cm
w świetle passe-partout, sygn., dat.
i opisany l.d.: Kat Karpowicz 22 | Sisters

ZPAP, Bunkier Sztuki, Kraków; 2017 – „Mały format”, wystawa ZPAP Okręgu Krakowskiego,
Galeria Raven, Kraków; 2016 – „Espacios, ciudades, arquitecturas, gente…”, Montsequi
Galeria, Madryt, Hiszpania; 2016 – „8 kobiet”, Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk
Pięknych, Konduktorownia, Częstochowa; 2015 – „Abstrakcja, figuracja, współczesne
malarstwo krakowskie”, Galeria MANK, Szentendre, Węgry; 2015 – „Ćwiczenia”, Galeria
Platan, Budapeszt; 2014 – „4 x Karpowicz”, Galeria Raven, Kraków. Obrazy Katarzyny

cena wywoławcza: 7 000 zł

Karpowicz znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, a także w kolekcji

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku.

130

s op oc k i d om au kcy j n y

125

126

Stanisław Młodożeniec

Piotr Młodożeniec

(ur. 1953 r.)

(ur. 1956 r.)

Bez tytułu,

2002

tecznika mieszana, papier, 27 × 37,5 cm,
sygn. i dat. p.d.: S. MŁODOŻENIEC 2002

Ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowniach profesorów Michała Byliny i Jacka Sienickiego. Maluje obrazy realistyczne lub
figuratywne i abstrakcje. Inspiruje się tradycjami wielkich awangard pierwszej połowy
XX wieku. Od dwudziestu lat mieszka i tworzy w Nowym Jorku, który chętnie uwiecznia
w swoich pracach. Ostatnio prace Stanisława Młodożeńca obszerniej prezentowane były

Bez tytułu,

W 1981 roku ukończył Wydział Grafiki warszawskiej ASP w pracowni plakatu Henryka
2021

akryl, papier, 49,5 × 35 cm,
sygn. i dat. p.d.: MP 21

Tomaszewskiego. Od 1992 roku tworzy wspólnie z Markiem Sobczykiem graficzną spółkę
autorską „zafryki”. Zajmuje się malarstwem, grafiką użytkową, plakatem. Stylistyka jego
prac nawiązuje do sztuki archaicznej, prymitywnej oraz awangardowej. Otrzymał liczne
nagrody i wyróżnienia, miedzy innymi: Najlepszy Plakat Warszawy (1982), Grand Prix
Festiwalu Plakatu w Chaumont (1993), srebrny medal na Międzynarodowym Biennale

cena wywoławcza: 2 500 zł •

w trakcie festiwalu „New New Yorkers” w Warszawie w 2004 roku. Należy do znanej rodziny

cena wywoławcza: 1 800 zł •

Plakatu w Warszawie (1998). W swej twórczości często używa sitodruku i prostych programów

estymacja: 3 000 – 3 500 zł

artystów: jest synem grafika Jana.

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

komputerowych.
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127
Janusz Przybylski
(1937–1998)

Odpoczywanie,

1985

akwaforta, akwatinta, papier, 22 × 32 cm
(zadruk), sygn. i dat. p.d.: JPrzybylski 85,
opisany l.d.: ODPOCZYWANIE 23/30
cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 000 – 1 200 zł
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128

Henryk Mądrawski

Janusz Przybylski

(1933 Osusznica-2009 Gdańsk)

(1937–1998)

Święty spokój,

Struktury pionowe,

1978

linoryt, papier, 42 × 29 cm
w świetle passe-partout, sygn. i dat.:

litografia, papier, 70 × 48 cm, sygn. i dat.

Mądrawski 1966, opisany l.d.: Struktury

p.d.: Janusz Przybylski 1978, opisany

pionowe-linoryt

l.d.: Litografia 8/20 „Święty spokój”

134

1966

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie: Akademia
Sztuk Pięknych w Gdańsku) w latach 1959–1965; początkowo pod kierunkiem prof. Piotra
Potworowskiego, później prof. Stanisława Borysowskiego. Malował głównie kompozycje
figuratywne, akty, rzadziej pejzaże; w swych pracach podejmował niekiedy tematy morza
i wybrzeża. Brał udział w wystawach okręgowych i ogólnopolskich od 1965 roku, a (od
1968 r.) w zagranicznych. Jego prace znajdują się w polskich muzeach i zbiorach prywatnych

cena wywoławcza: 800 zł •

cena wywoławcza: 800 zł •

w kraju i za granicą m. in. w Montrealu, Algierze, Sydney, Nowym Jorku, Paryżu, Malmo

estymacja: 1 000 – 1 200 zł

estymacja: 1 000 – 1 200 zł

i Caracas.
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131
Andrzej Mleczko
(ur. 1949)

Zobacz kochanie
czy białe rękawiczki pasują
do czerwonego krawata?
tusz, papier, 61 × 43 cm
cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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Andrzej Mleczko

Andrzej Mleczko

(ur. 1949)

(ur. 1949)

Piszą: Proces odnowy.....
Proces to brzmi dwuznacznie

Powiedzcie orkiestrze,
żeby grała do końca

tusz, papier, 61 × 43 cm,
sygn. l.d.: MLECZKO

Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Znany jest przede

tusz, papier, 61 × 43 cm,

wszystkim ze swojej działalności w rysunku satyrycznym. Zajmuje się również malarstwem,

sygn. l.g.: MLECZKO

ilustracją książkową, grafiką reklamową, plakatem i, sporadycznie, scenografią. Współpracuje

cena wywoławcza: 1 800 zł •

z polskimi i zagranicznymi pismami, w których opublikował już ponad 15 tysięcy swoich

cena wywoławcza: 1 500 zł •

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

rysunków.

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

136
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133
Jerzy Panek
(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Twarz na zielonym tle,

1995

pastel, papier, 42 × 29,5 cm,
sygnowany p.d.: Panek 95
cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Studia rozpoczął w 1937 r w Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie na Wydziale Grafiki

138

pod kierunkiem Andrzeja Jurkiewicza i Władysława Jarockiego. W czasie okupacji kontynu-

134

135

Jerzy Panek

Jerzy Panek

(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Bez tytułu,

Twarz na kolorowym tle,

1991

ował studia w Kunstgewerbeschule (do 1942). Po wojnie w latach 1945-48 kontynuował
naukę na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie u Eugeniusza Eibischa i Zbigniewa Pronaszki.
Uprawiał grafikę, malarstwo i drzeworyt, w którym osiągnął prawdziwe mistrzostwo. W latach

1995

60-tych powstały najsłynniejsze cykle drzeworytnicze: Autoportrety, Kobiety obłąkane,
Pastuchy, Pasterki, Latawce, Chorągwie, i Próby portretów Józefa Gielniaka. Olejne autoportrety zostały pokazane na wystawie Polaków portret własny w 1979 r. W 1983 r powstają
ostatnie drzeworyty. Artysta maluje pastelami, rysuje wykonuje akwaforty. Był członkiem

pastel, papier, 61 × 43 cm,

pastel, papier, 42 × 30 cm,

sygnowany p.g.: 19.X.91 Panek

sygnowany p.d.: Panek 95

cena wywoławcza: 1 800 zł •

cena wywoławcza: 1 500 zł •

Nagroda im. Jana Cybisa 1988 r. Prace w zbiorach muzealnych w Polsce, USA, Japonii,

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Wielkiej Brytanii a także w zbiorach prywatnych na całym świecie.

s op oc k i d om au kcy j n y
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międzynarodowych stowarzyszeń twórczych m.in. : XYLON. Wielokrotnie wystawiany
i nagradzany – Złoty Medal na Międzynarodowym Triennale Grafiki w New Delhi 1971,

139

136

Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz i Grafiki PWSSP w Gdańsku oraz na Wydziale

137

Andrzej Dudziński

Grafiki warszawskiej ASP w pracowni plakatu Henryka Tomaszewskiego. Jest grafikiem,

Andrzej Lipniewski

malarzem, autorem plakatów, rysunków satyrycznych. Jeszcze jako student publikował

(1945 Białystok – 2019 Gdańsk)

(ur. 1945 Sopot)

rysunki w „Szpilkach”, warszawskiej „Kulturze” i innych czasopismach. Rysuje piórkiem,

Goya szuka partnerki
pastel, karton, 76 × 101,5 cm,
sygn. p.d.: Dudi

pastelami, robi kolaże, fotografuje, projektuje znaczki i karty telefoniczne. Autor ptaka „Dudi”,
którego komentarze polskiej rzeczywistości realnego socjalizmu obok rysunków A. Mleczki
stanowiły ostrą satyrę ówczesnych stosunków/satyrykom wolno było więcej powiedzieć
niż pozostałym twórcom/. Tworzy też scenografie teatralne. W latach 1970–72 przebywał
w Londynie, gdzie współpracował z offowymi pismami „OZ”, „Ink”, „Frendz” Od 1977 r

Muza B,

2006

wosk, ołówek, papier, 61 × 47 cm
w świetle passe-partout
sygn. p.d.: L

Malarz, grafik, poeta, muzyk i wokalista, pionier gdańskiego i polskiego big-beatu lat 60.
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni, w którym w latach 1981–1993
pracował jako nauczyciel. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1980 r. w Studium Wychowania Plastycznego przy Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (ASP) w Gdańsku

cena wywoławcza: 7 000 zł

przebywa na stałe w USA. Pracuje dla takich pism jak: „The New York Times”, „Newsweek”,

cena wywoławcza: 3 000 zł •

w pracowni prof. Barbary Massalskiej. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki w latach: 1984,

estymacja: 8 000 – 9 000 zł

„Time”, „Vanity Fair”, „Playboy”.

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

1985, 1989. W 1985 r. wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

140
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139
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Ewa
litografia, papier, 26 × 23 cm w świetle
passe-partout, sygn. na płycie l.d.: Kisling
cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

140
Anna Szyłło
(1959–2013)

Igraszki z drugą stroną lustra,
2005

suchoryt, papier, 55 × 38 cm w świetle
passe-partout, sygn. i dat. p.d.: Anna
Szyłło 2005, opisany l.d.: Igraszki z drugą

138

stroną lustra, śr.d.: suchoryt 9/25

Czesław Tumielewicz

cena wywoławcza: 2 800 zł •

(ur. 1942 Lida)

Florencja,

estymacja: 3 500 – 4 000 zł

2015

suchoryt, papier, 39 × 28,5 cm
w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.:
Czesław Tumielewicz 2015, opisany l.d.:

Absolwentka Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, w 1987
W 1968 ukończył Wydział Architektury na Politechnice Gdańskiej; w tym samym czasie

otrzymała dyplom na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Pracowni

uczył się malarstwa pod kierunkiem A. Gerzbaka i W. Lama. Ukończył poznańską PWSSP,

Projektowania Typografii i Pracowni Grafiki Warsztatowej Technik

gdzie studiował grafikę pod kierunkiem L. Mianowskiego. Jest wykładowcą na gdańskiej

Metalowych. Zajmowała się ilustracją książkową, projektowaniem

PWSSP. Jego prace wystawiane były, miedzy innymi: w KMPiK w Bydgoszczy (1965),

typograficznym, rysunkiem, grafiką, tkaniną unikatową. W jej dorobku

w BWA, w Zakopanem (1973), W Galerii Fundacji Kościuszkowskiej, w Nowym Jorku

artystycznym odnajdziemy ilustracje i okładki do książek. Brała udział

cena wywoławcza: 1 000 zł •

(1980), w Grise Galerie w Paryżu (1984). Zaczynał od happeningu, sztuki konceptualnej,

w ponad dwudziestu wystawach zbiorowych i na szesnastu wystawach

estymacja: 1 200 – 1 500 zł

miał okres geometrycznej abstrakcji, a obecnie uprawia swego rodzaju „magiczny realizm”.

indywidualnych, w kraju i za granicą.

Florencja Dawid, śr.d.: suchoryt 1/10
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141
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Karykatura Jerzego Waldorfa
tusz, papier, 30 × 21 cm
cena wywoławcza: 600 zł •
estymacja: 800 – 900 zł

144
Julian Żebrowski
(1915–2002)

Karykatura
Artura Rubinsteina, 1949
tusz, papier, 25,5 × 18,5 cm,
sygn. i dat. l.d.: J. Żebrowski 49 r

142

cena wywoławcza: 400 zł •

Jerzy Flisak

estymacja: 600 – 800 zł

(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Karykatura Macieja Zębatego
tusz, papier, 30 × 21 cm, sygn. p.d.: JF
cena wywoławcza: 600 zł •
estymacja: 800 – 900 zł

145

143

Julian Żebrowski

Jerzy Flisak

(1915–2002)

(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Karykatura
Hitoshi Kobayashi,

Karykatura Andrzeja
Szczypiorskiego

144

1960

tusz, papier, 26 × 20 cm,

tusz, papier, 30 × 21 cm, sygn. p.d.: JF

sygn. i dat. p.d.: J. Żebrowski 60 r

cena wywoławcza: 600 zł •

cena wywoławcza: 400 zł •

estymacja: 800 – 900 zł

estymacja: 600 – 800 zł
s op oc k i d om au kcy j n y
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146
Marc Chagall
(1887 Łoźno k. Witebska – 1985 SaintPaul de Vence)

Le couple devant l’abre,

1960

litografia, papier, 29 × 20 cm
w świetle passe-partout
cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

148
Marc Chagall
(1887 Łoźno k. Witebska –
1985 Saint-Paul de Vence)

L’ecuyere,

147

litografia oryginalna, papier,

Marc Chagall

Chagall, z jubileuszowej edycji Derriere

37,5 × 52,5 cm, sygn. na płycie Marc
le Miroir, 10 Ans D-Edition 1946–1956,

(1887 Łoźno k. Witebska –

Paris Maeght Editeur 1956, Mourlot 153,

1985 Saint-Paul de Vence)

nakład 2000 egzemplarzy

Wizja Paryża

146

1956

Literatura:

Francuski malarz i grafik pochodzenia rosyjskiego. Wybitny przedstawiciel École de Paris.
Rysunku uczył się u witebskiego malarza Juda Pen. W 1907 r. rozpoczął studia w Akademii
petersburskiej .W latach 1910–1914 przebywał na stypendium w Paryżu, gdzie zetknął się
z kubizmem i zaprzyjaźnił z G. Apollinairem i M. Jacobem. W 1915 r. ożenił się z Bellą , była

litografia, papier, 35 × 26 cm,

Fernand Mourlot, Chagall Lithographe,

praca dwustronna

1960, s. 165, n. 153

cena wywoławcza: 2 500 zł •

cena wywoławcza: 2 000 zł •

obrazach w początkowej twórczości, uległ wpływom kubizmu, ekspresjonizmu i surrealizmu.

estymacja: 3 000 – 3 500 zł

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

W jego obrazach przeważa pogodna tematyka miłosna, pejzaże, sceny religijne.

s op oc k i d om au kcy j n y
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ona muzą wielu jego obrazów. W 1919 r. był kierownikiem artystycznym Państwowego Teatru
Żydowskiego w Moskwie. Od 1947 r. mieszkał na stałe w Paryżu. Po naiwno-realistycznych

147

Malarz, rzeźbiarz, grafik i ceramik, ikona sztuki współczesnej, współtwórca kubizmu,
uznawany za najwybitniejszego artystę XX wieku. Jego sztuka wywarła niezatarte piętno
na sztuce XX wieku, będąc wielokrotnie cytowana i pastiszowana zarówno przez popkulturę,

149

150

Joan Miro

Pablo Picasso

(1893 Barcelona – 1983 Palma

(1881 Malaga – 1973 Mougins)

de Mallorca)

Bez tytułu,

Hiszpański malarz i rzeźbiarz. Był najwybitniejszym twórcą współczesnym. W 1914 r.
1961

litografia oryginalna, papier,
37, 5 × 83,5 cm, z Derriere le Mirror,
nr 125/126 z 1961 r.

studiował w Barcelonie. Początkowo pod wpływem dzieł V. von Gogha i fowistów malował
portrety i pejzaże. W 1919 r. był w Paryżu, gdzie malował kubistyczne martwe natury
i pejzaże. Od 1924 r. związany był z ruchem dadaistycznym, a następnie z surrealizmem.
Na jego twórczość wywarły wpływ obrazy P. Klee. Indywidualny styl artysty stojący na
pograniczu surrealizmu i romantycznej abstrakcji, przepełniony jest atmosferą poetyckiej
metamorfozy i fantazji. Operuje znakami symbolicznymi, odznacza się czystym, nasyconym

Bez tytułu,

jak i kulturę wysoką. Urodzony w Hiszpani, stawiał tam pierwsze kroki artystyczne pod

1949

litografia oryginalna, papier welinowy,
32,5 × 50 cm, okładka tomu I Picasso
litografie 1919–1947, Fernand Mourlot,
egzemplarz 1625/2500, Mourlot no 160

czujnym okiem ojca-rysownika. Wyjazd do Paryża i zapoznanie się ze postimpresjonistami
wywarło ogromny wpływ na jego twórczość. Początkowo realistyczne prace z okresu błękitnego
i różowego, ewoluowały przez lata w stronę geometryzacji i uproszczenia formy, w pełni
widocznego w dojrzałych pracach kubistycznych. Jego prace poza innowacyjną formą,
były zawsze zaangażowane politycznie i pacyfistyczne. Artysta wspierał ruchy lewicowe,
a w 1948 r. odwiedził Polskę podczas Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie
Pokoju we Wrocławiu i podarował kolekcję swoich ceramik, rysunków i druków barwnych
Muzeum Narodowemu w Warszawie. Po II wojnie światowej osiadł na Lazurowym Wybrzeżu
w Vallauris gdzie miał swoją pracownię i gdzie tworzył także wraz z innymi francuskimi
ceramikami prace w glinie. Powojenne prace Picassa są zróżnicowane w formie i technice,

cena wywoławcza: 2 000 zł •

kolorytem. Oprócz malowania obrazów zajmował się też malarstwem ściennym, ceramiką,

cena wywoławcza: 3 000 zł •

jednak zawsze operujące giętką linią i syntetyczną formą. Najdroższa praca tego kanonicznego

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

grafiką i rzeźbą.

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

twórcy sprzedała się w Nowym Yorku w 2015 r. za 160 milionów dolarów.

148
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149

151

152

Joan Miro

Joan Miro

(1893 Barcelona – 1983 Palma de

Hiszpański malarz i rzeźbiarz. Był najwybitniejszym twórcą współczesnym. W 1914 r.

(1893 Barcelona – 1983 Palma de

Mallorca)

studiował w Barcelonie. Początkowo pod wpływem dzieł V. von Gogha i fowistów malował

Mallorca)

Sculptures I,

1974

litografia oryginalna, papier, 28 × 56 cm,
sygn. na kamieniu p.d.: Miro

portrety i pejzaże. W 1919 r. był w Paryżu, gdzie malował kubistyczne martwe natury
i pejzaże. Od 1924 r. związany był z ruchem dadaistycznym, a następnie z surrealizmem.
Na jego twórczość wywarły wpływ obrazy P. Klee. Indywidualny styl artysty stojący na
pograniczu surrealizmu i romantycznej abstrakcji, przepełniony jest atmosferą poetyckiej
metamorfozy i fantazji. Operuje znakami symbolicznymi, odznacza się czystym, nasyconym

Sculptures II,

1974

litografia oryginalna, papier, 28 × 56 cm,
sygn. na kamieniu u dołu: Miro

cena wywoławcza: 1 200 zł •

kolorytem. Oprócz malowania obrazów zajmował się też malarstwem ściennym, ceramiką,

cena wywoławcza: 1 200 zł •

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

grafiką i rzeźbą.

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

150
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154
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Nahan Galleries, Rafal Olbinski
Recent Paitings may 1996
Plakat, offset, papier, 78 × 51,50 cm,
Sygnowany odręcznie srebrnym markerem
l. d.: Olbinski
cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

153
Rafał Olbiński

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku

(ur. 1943 Kielce)

1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku

National Arts Club – Olbinski
exhibition January 21–30–1998
plakat, offset, papier, 78 × 54 cm,
Sygnowany odręcznie srebrnym markerem
p. d.: Olbinski

155
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

i dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku jest wykładowcą School
of Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się również ilustracją, malarstwem, projektowaniem

New York Capital of the World

plakatów oraz scenografią. Zdobył ogromne uznanie na całym świecie a jego plakaty i ilustracje
ukazują się regularnie na łamach takich czasopism jak Newsweek, Time, Business Week, New

Plakat, offset, papier, 91 × 60 cm,

York Times, New Yorker. Jest twórcą bardzo pracowitym z ogromnym dorobkiem. Na swoim

Sygnowany odręcznie srebrnym markerem

koncie ma już liczne plakaty dla amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera,

l. d.: Olbinski

Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera), scenografię operową do przedstawienia

cena wywoławcza: 2 500 zł •

Don Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach

cena wywoławcza: 2 500 zł •

estymacja: 3 000 – 3 500 zł

Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.

estymacja: 3 000 – 3 500 zł

152
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156
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1949 Mediniškiai/Litwa)

Ubu król. Improwizacjeplakat, 1990
offset, papier, 70 × 98 cm,
sygn. p.b.: Stasys

158

cena wywoławcza: 800 zł •

Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna –

estymacja: 1 400 – 1 600 zł

2009 Warszawa)

Nie będę Cię kochać, plakat
do filmu, 1974
offset, papier, 80 × 56 cm,
sygn. l.b.: Starowieyski
cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 800 – 1 000 zł

159

157

Jan Lenica

Konstanty Maria Sopoćko

(1928 Poznań – 2001 Berlin)

(1903–1992)

Plakat do filmu Przełom,

Plakat Dzieci Hiroszimy,

1952

offset, papier, 85 × 58 cm,
sygn. p.g.: lenica

offset, papier, 90 × 60 cm

154

1955

Publikowany:

Publikowany:

– „Polski plakat filmowy. 100-lecie kina

– Tadeusz Kowalski „Polski plakat

w Polsce 1896–1996”, (Krzysztof Dydo

filmowy” (Filmowa Agencja Wydawnicza,

Galeria Plakatu 1996)

1957)

cena wywoławcza: 500 zł •

cena wywoławcza: 900 zł •

estymacja: 800 – 1 000 zł

estymacja: 1 600 – 1 800 zł
s op oc k i d om au kcy j n y
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160
Henryk Waniek
(ur. 1942 Oświęcim)

Kankan,

2009

tusz, kredka, papier,
14,5 × 20 cm,
sygn. i dat. l.d.: Henryk
Waniek 2009
cena wywoławcza:
1 000 zł •
estymacja:
1 200 – 1 500 zł

W roku 1964 rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale
Grafiki w Katowicach. W latach 1965-66 był hospitantem na Wydziale Historii Sztuki
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym okresie zaangażowany był również w działalność

161

założonego przez studentów ASP DKF „Kino-oko”, którego prezesem został w roku 1966. Na
studiach związał się z malarzami o orientacji fantastyczno-magicznej, Barbarą i Henrykiem

Jerzy Dmitruk

„Fantazosem” Ziembickimi. Przystąpił także do utworzonej w 1967 grupy Oneiron zwanej też

(ur. 1960 r.)

Ligą Spostrzeżeń Duchowych. Członkowie tej grupy zwrócili się ku magii i alchemii, a także
filozofii i religii Dalekiego Wschodu. Artyści próbowali penetrować i artystycznie wykorzystywać

Spotkanie na
szczycie, 2009
akwaforta, papier,
20,5 × 25 cm, sygn.
i dat. p.d.: Jerzy Dmitruk
2009, opisany l.d.:
Spotkanie na szczycie,
śr.d.: 1/1
cena wywoławcza:
800 zł •

156

tzw. odmienne stany świadomości. W latach 60. i 70. odbywali regularne sesje, kręcili

162
Henryk Waniek
(ur. 1942 Oświęcim)

Postać fantastyczna
tusz, kredka, papier, 14,5 × 10,5 cm,
sygn. p.b.: Henryk Waniek

filmy, wydawali (w dwóch egzemplarzach) krążący po domach i pracowniach malarskich
periodyk zatytułowany „Nowe Bezpretensjonalne Pismo Święte w Obrazkach”. W roku 1970
uzyskał dyplom z plakatu u prof. Tadeusza Grabowskiego oraz grafiki artystycznej u prof.
Andrzeja Pietscha. Po studiach krótko pracował w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych
w Katowicach jako nauczyciel sztuki oraz w Zakładzie Sztuki cieszyńskiej filii Uniwersytetu
Śląskiego (1976-78) w charakterze wykładowcy. W roku 1976 był stypendystą Rządu
Włoskiego na pobyt we Florencji, natomiast w l. 1976-77 otrzymał stypendium Fundacji
Kościuszkowskiej (The Kosciuszko Foundation) w Nowym Jorku. Jest malarzem surrealistą.
Realizuje swoje wizje w tradycyjnym malarstwie olejnym, zajmuje się również rysowaniem,
grafiką wydawniczą i plakatem oraz sporadycznie scenografią do sztuk teatralnych. Prace

estymacja:

cena wywoławcza: 1 000 zł •

śląskiego artysty eksponowane były na ponad 100 wystawach zbiorowych; jest również

1 000 – 1 200 zł

estymacja: 1 200 – 1 500 zł

autorem ponad 100 wystaw indywidualnych.

s op oc k i d om au kcy j n y
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163
Joanna Babula
10
długopis, akryl, papier, 20,5 × 14,5 cm,
sygn. p.d.: JB
cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 – 1 200 zł

164

165

Tadeusz Jackowski

Tomasz Motyl

(ur. 1936 r.)

Pejzaż V,

(ur. 1950)

1965 r.

Złoty paw,

akwatinta, papier, 44 × 36 cm,
sygn. p.d.: T. Jackowski 65, opisany l.d.:

2022

technika mieszana, karton, 35 × 45 cm,

Pejzaż V ipr. d’artiste

158

Profesor nauk weterynaryjnych, specjalizujący się w fizjologii zwierząt. Wolny czas poza

sygn. p.d.: T. Motyl

nauką poświęca malowaniu pastelami. Tematyka jego prac jest nierozerwalnie związana ze
światem przyrody. Prace swoje prezentował na kilku wystawach m.in. dwukrotnie w Muzeum
Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie,
Oddziale Muzeum Podlaskiego w Tykocinie, Galerii „U Panien” w Piotrkowie Trybunalskim,
Muzeum SGGW w Warszawie. Zbiory swoich pasteli wydał w trzech albumach: „Pastelowe

cena wywoławcza: 800 zł •

cena wywoławcza: 800 zł

barwy przyrody” (2011), „Pastelowe wspomnienia: mój makro- i mikroświat” (2021) oraz

estymacja: 1 000 – 1 200 zł

estymacja: 1 000 – 1 200 zł

„Pastelowy pamiętnik: z lasu i z pola” (2022).

s op oc k i d om au kcy j n y
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166
Jacek Yerka
(ur. 1952 Toruń)

Tama,

1999 r.

inkografia, papier, 20,5 × 18 cm,
sygn. i dat. na płycie p.d.: Yerka 99,
sygn. ołowkiem pod płytą p.d.: Yerk,
opisany l.d.: E.A., sr. d.: TAMA
cena wywoławcza: 1 600 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie w latach 1956–1961, a następnie

167

studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1961–1966. W 1966 wyruszył do
Francji, aby kontynuować studia w École des Beaux-Arts w Paryżu w latach 1967–1968.

Jacek Yerka

Do dziś mieszka i tworzy we Francji. Siudmak uważany jest za jednego z czołowych

(ur. 1952 Toruń)

Na brzegu kosmosu,

reprezentantów realizmu fantastycznego (jak M. C. Escher, M. Klinger, L. Fini i inni). On

168

1992 r.

Wojtek Siudmak

inkografia, papier, 24 × 18,5 cm,
sygn. i dat. na płycie p.d.: YERKA 92,

(ur. 1942)

sygn. pod płytą ołówkiem p.d.: Yerk,
opisany l.d.: A.E. II, śr. d.: NA BRZEGU

La Princesse du feu sacre

KOSMOSU

160

sam określa się „hiperrealistą fantastycznym”, podkreślając swoją oryginalność. Realizm
fantastyczny, łączący nadrealną wizję ze sztuka naturalistyczną, ma swe korzenie w surrealizmie reprezentowanym przez S. Dali, R. Magritte, P. Delvaux. Siudmaka łączy z Dali
wirtuozeria w oddawaniu trójwymiarowego złudzenia przestrzeni, poczucie światła i cienia.
Do tych tradycyjnych środków wyrazu Siudmak dodaje elementy czysto realistyczne i bardzo
osobiste, gdzie perfekcja techniczna jest na usługach oryginalnej i bujnej wyobraźni. Jego
obrazy rozpowszechniane na całym świecie, często używane są jako plakaty przez kino,
teatr, festiwale i muzea (Festiwal Filmowy w Cannes, Festiwal Filmowy w Montrealu, etc.).

cena wywoławcza: 1 600 zł •

cena wywoławcza: 1 500 zł •

Zdobią także okładki książek, płyt. Odnaleźć można je również w prestiżowych kolekcjach

estymacja: 2 000 – 2 200 zł

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

sztuki słynnych aktorów, reżyserów i muzyków.

s op oc k i d om au kcy j n y
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169
Andrzej Konwerski
(ur. 1941)

Bez tytułu, z cyklu Błazny Polskie,
ok. 1991 r.

pastel, papier, 47 × 33 cm,
sygn. p.d.: AKonwerski
cena wywoławcza: 1 000 zł •
estymacja: 1 500 – 1 800 zł
Artysta z kręgu warszawskiego. W 1965 roku ukończył Akademię
Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Artura Nachta-Samborskiego. Tworzy pełne ekspresyjnych kolorów i wyrazistych
form malarstwo, w którym główną rolę odgrywają teatralne,
przejaskrawione postacie w trakcie niekończących się zabaw,
karnawałów i jasełek. Na jego pracach dostrzec można zarówno
smutnych klownów, wesołych arlekinów, podążające w korowodzie
postacie podczas weneckiego karnawału, jak i bezimienne tłumy
zmierzające ulicami największych europejskich miast.

171
Joan Miro

170

(1893 Barcelona – 1983 Palma
de Mallorca)

Andrzej Konwerski

Femme au Miroir,

(ur. 1941)

162

1956

Hiszpański malarz i rzeźbiarz. Był najwybitniejszym twórcą współczesnym. W 1914 r.
studiował w Barcelonie. Początkowo pod wpływem dzieł V. von Gogha i fowistów malował

Portret meżczyzny, z cyklu
Błazny Polskie, ok. 1991 r.

litografia oryginalna, papier,

pastel, papier, 46,5 × 32 cm,

10 Ans d’edition 1946–1956, Maeght

sygn. l.d.: AKonwerski

Editeur, Mourlot 174

cena wywoławcza: 1 000 zł •

cena wywoławcza: 2 000 zł •

kolorytem. Oprócz malowania obrazów zajmował się też malarstwem ściennym, ceramiką,

estymacja: 1 500 – 1 800 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

grafiką i rzeźbą.

37,5 × 55 cm, sygn. na płycie l.d.: Miro,
z jubileuszowej edycji Derriere le Miroir,

s op oc k i d om au kcy j n y
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portrety i pejzaże. W 1919 r. był w Paryżu, gdzie malował kubistyczne martwe natury
i pejzaże. Od 1924 r. związany był z ruchem dadaistycznym, a następnie z surrealizmem.
Na jego twórczość wywarły wpływ obrazy P. Klee. Indywidualny styl artysty stojący na
pograniczu surrealizmu i romantycznej abstrakcji, przepełniony jest atmosferą poetyckiej
metamorfozy i fantazji. Operuje znakami symbolicznymi, odznacza się czystym, nasyconym

163

172

173

Krystyna Multarzyńska

Krystyna Multarzyńska

(1932–1981)

(1932–1981)

Akt leżący

Adam i Ewa

gwasz, papier, 70 × 82 cm,

gwasz, papier, 20 × 13,5 cm,

sygn. p.b.: K. MULTARZYŃSKA

sygn. l.d.: KM

cena wywoławcza: 2 200 zł •

Malarka, architekt wnętrz. Studiowała na ASP w Warszawie od 1951 roku. Zajmowała się

cena wywoławcza: 1 000 zł •

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

malarstwem sztalugowym, rysunkiem oraz dekoracją wnętrz.

estymacja: 1 200 – 1 500 zł

164
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176
Wiesław Rosocha
(ur. 1945)

Bootlegger,

1970

tusz, papier, 19 × 15 cm,
sygn. i dat. p.b.: WR70
cena wywoławcza: 1 000 zł •

174

estymacja: 1 200 – 1 500 zł

Jerzy Jarnuszkiewicz

W latach 1969–1974 studiował na wydziale grafiki Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, najpierw w pracowni malarskiej

Ex libris Beaty i Lecha
Tomaszewskich

prof. Eugeniusza Markowskiego, a później prof. Jerzego Tchórzewskiego. Dyplom uzyskał w roku 1974 w pracowni plakatu
prof. Henryka Tomaszewskiego. W latach 1975–1978 pracował

akwaforta, papier, 12,2 × 9 cm

jako asystent w pracowni malarskiej prof. Teresy Pągowskiej

w świetle passe-partout,

w ASP w Warszawie. Od roku 1978 grafik niezależny. Po

sygn. p.d.: J. Jarnuszkiewicz

roku 1989 zaczął wydawać swoje prace w formie pocztówek
i plakatów oraz limitowanych druków artystycznych

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

175

177

Jerzy Jarnuszkiewicz

Wiesław Rosocha
(ur. 1945)

Ex libris Wandy Kulczyckiej

Konie

tusz, papier, 8x 5,5 cm,
sygn. p.d.: J. Jarnuszkiewicz

tusz, papier, 23 × 27,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł •

cena wywoławcza: 1 500 zł •

estymacja: 400 – 500 zł
166

estymacja: 2 000 – 2 500 zł
s op oc k i d om au kcy j n y
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179
Maciej Świeszewski
(ur. 1950 Sopot)

Refundacja Chodowieckiego
tusz, papier, 29 × 21 cm
w świetle passe-partout,
sygn. u dołu: Świeszewski
cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 000 – 1 200 zł

178

180

Maciej Zbigniew Dowgiałło

Maciej Świeszewski

(ur. 1961)

Obraz walenia porannego,

(ur. 1950 Sopot)

tusz, papier, 70 × 100 cm, sygn. i dat.
p.d.: Dowgiałło 86, opisany śr.d.: Obraz
walenia porannego

Bez tytułu

1986

tusz, papier, 28 × 20 cm

Urodził się w 1961 w Gdańsku, gdzie w 1980 rozpoczął studia na tamtejszej PWSSP. W 1986

w świetle passe-partout,

otrzymał dyplom warszawskiej ASP, w pracowni Stefana Gierowskiego. W latach 80-tych

sygn. i dat. nieczytelnie 99

wystawiał wspólnie z Wojciechem Tracewskim, definiując się, jako reprezentanci stylu Neue

cena wywoławcza: 2 600 zł •

Wilde. Z.M. Dowgiałło wystawiał również w „Pracowni Winiarskiego”, później – wspólnie

cena wywoławcza: 800 zł •

estymacja: 3 200 – 3 800 zł

z żoną, Anna Gruszczynską – prezentował koncepcje tzw. architektury ewolucyjnej.

estymacja: 1 000 – 1 200 zł

168
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181
Wiesław Osewski
(ur. 1949 r.)

Bez tytułu
tusz, papier,
41,5 × 41,5 cm,
sygn. p.d.:
WOsewski
cena wywoławcza:
400 zł •
estymacja:
600 – 700 zł

182
Wiesław Osewski
(ur. 1949 r.)

Nad poziom,
poziom niżej

183

tusz, papier, 21 × 30 cm,

Piotr Młodożeniec

sygn. l.d.: WOsewski

(ur. 1956 r.)

cena wywoławcza: 400 zł •
estymacja: 600 – 700 zł

Plakat do przedstawienia Hamlet
w budowie, 2009

Nauki pobierał w Państwowym Liceum Sztuk Plastycz-

offset, papier, 83 × 58 cm

nych w Supraślu. Studiował

w świetle passe-partout, sygn. p.d.:

w Państwowej Akademii Sztuk

dla Zbyszka Piotr Młodożeniec 09

Plastycznych w Gdańsku na
wydziałach: architektur y

cena wywoławcza: 1 000 zł •

wnętrz, malarstwa i grafiki.

estymacja: 1 200 – 1 400 zł

170
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184
Andrzej Strumiłło
(1927 Wilno – 2020 Suwałki)

Psalmy – teka
bibliofilska teka o wymiarach 35 × 48 cm
zawierająca faksymilowe reprodukcje
18 prac, zawiera odręczny podpis artysty
Psalmy, to cykl 18 obrazów olejnych
formatu 180x120 cm. Powstały w roku
1988 na potrzeby dźwigniętej z ruin
synagogi sejneńskiej. Andrzej Strumiłło
namalował wówczas 18 obrazów na
każde okno synagogi. Ze 150 psalmów
pozostało 18 tematów. Poświęcił te prace
pamięci Żydów.
cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
172
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Józef Gielniak

187

(1932 Denain we Francji –

Henryk Fajlhauer

1972 Bukowiec koło Kowar)

(1942–1999)

Ex libris dla Wojciecha
Siemiona, 1965

Ex libris Misicis Jan Hellwig
akwaforta, miedzioryt, papier, 15 × 9 cm,

linoryt, papier, 4,5 × 5 cm (zadruk),
sygn. p.d.: J. Gielniak, l.d.: lin. 65

sygn. u dołu: H. Feil, 96, E/A

cena wywoławcza: 900 zł •

cena wywoławcza: 300 zł •

estymacja: 1 100 – 1 300 zł

estymacja: 400 – 500 zł

186
Józef Gielniak
(1932 Denain we Francji – 1972
Bukowiec koło Kowar)

Ex libris, 1965
linoryt, papier, 6,5 × 4,5 cm, sygn. p.d.:
Józef Gielniak, opisany i dat. l.d.: lin. 65
cena wywoławcza: 900 zł •
estymacja: 1 100 – 1 300 zł
W latach 1945–46 studiował w Ecole des Beaux-Arts w Valenciennes. Do Polski przyjechał w 1950. Artysta od 1953 nie opuszczał
sanatorium Bukowiec, gdzie leczył się na gruźlicę i gdzie po blisko

188

20 latach pobytu zmarł. Architektura i otoczenie sanatorium były też
najczęstszymi motywami jego prac, choć nie zawsze traktowanymi
dosłownie. Miał 19 wystaw indywidualnych w kraju i 3 za granicą

Henryk Fajlhauer

(Wiedeń, Kopenhaga, Florencja). Brał udział w wystawach zbioro-

(1942–1999)

wych. Od 1966 r. był członkiem Société Internationale des Graveurs

Ex libris U. Rieve

sur Bois „XYLON”. W 1963 r. dostał nagrodę na V Biennale Grafików
w Lublanie, w 1966 r. dwie nagrody (regulaminową i fundowaną) na

miedzioryt, papier, 13 × 8 cm,

Międzynarodowym Biennale w Krakowie. W 1967 r. otrzymał nagrodę

sygn. H. Feil E/A

na Międzynarodowej Wystawie Grafiki w Vancouver, a w 1972 r.
nagrodę na II Międzynarodowym Biennale Grafiki w Fredrikstad.

cena wywoławcza: 300 zł •

Laureat Nagrody Państwowej.

estymacja: 400 – 500 zł

174
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189
Szymon Kobyliński
(1927 Warszawa – 2002 tamże)

Ilustracje do filmu
dokumentalnego „Podstawy BHP
w kopalni miedzi”, 1972
pastel, tusz kolorowy, tektura,
23 × 32,5 cm × 8 sztuk

Rysownik, grafik, satyryk, scenograf, autor programów telewizyjnych i radiowych. Studiował
grafikę na warszawskiej ASP oraz historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Stworzył
ilustracje do przeszło 300 książek, m.in. do „Pana Tadeusza” i „Trylogii”. Współpracował

cena wywoławcza: 6 000 zł •

z takimi czasopismami jak: „Szpilki”, „Przekrój”, „Polityka”. Należał do prekursorów polskiego

estymacja: 8 000 – 9 000 zł

komiksu.

176
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Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Mona Lisa
tusz, papier, 44 × 24 cm, sygn. p.d.: JF

192

cena wywoławcza: 900 zł •
estymacja: 1 100 – 1 300 zł

Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Polski rysownik, ilustrator, autor plakatów, scenograf. W 1953 r. ukończył
Wydział architektury politechniki Warszawskiej. Jego rysunki były publikowane

A może się uda,

m.in. w „szpilkach” „ świerszczyku”, płomyczku, „polityce” tygodniku „świat”,
„przeglądzie kulturalnym”. Debiutował jeszcze w roku 1950 jako student

1959

tusz, kolaż, akwarela, papier,

architektury w konkursie rozpisanym przez tygodnik satyryczny szpilki. później

42,5 × 30,5 cm, sygn. p.d.: JF

został redaktorem graficznym tego tygodnika. Był autorem wielu plakatów

cena wywoławcza: 1 200 zł •

filmowych. zajmował się również scenografią i filmem animowanym. Współpracował

estymacja: 1 500 – 1 800 zł

ze studiem Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

191
Mieczysław Wejman
(1912–1997)

Z cyklu Księżyc
linoryt, papier, 18 × 18 cm (zadruk),
sygn. p.d.: M. Wejman

193

cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 000 – 1 200 zł

Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Polski grafik i malarz. Współtwórca Międzynarodowego Biennale (dzisiaj Triennale) Grafiki. Studiował na warszawskiej

Pensjonat Mewa

Akademii Sztuk Pięknych, gdzie uzyskał dyplom w pracowni
M.Kotarbińskiego w 1939 roku, oraz na krakowskiej ASP, gdzie

akwarela, tusz, papier, 42 × 50 cm,

w 1946 jego naukę zwieńczył dyplom z malarstwa w pracowni

sygn. p.d.: JF

F. Szczęsnego-Kowarskiego. Uważany jest za inicjatora nurtu
grafiki metaforycznej, który jest domeną,, krakowskiej szkoły

cena wywoławcza: 1 000 zł •

grafiki.

estymacja: 1 200 – 1 500 zł

178
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194

196

Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Ludwik Ignacy Mitulski

Jak Boruta zakochał się
w karczmarzowej córce,

Stary dom,

1988

1996

akwaforta, papier, 13 × 12 cm

akwarela, tusz, papier, 39,5 × 30 cm,
sygn. p.d.: JF

w świetle passe-partout,

cena wywoławcza: 800 zł •

opisany l.d.: AKWAFORTA, śr.d.: e/a

sygn. i dat. p.d.: Ludwik Mitulski | 1996,

estymacja: 1 000 – 1 200 zł

cena wywoławcza: 1 000 zł •
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

195

197

Jerzy Flisak

Jerzy Kopeć

(1930 Warszawa – 2008 tamże)

(ur. 1959 r.)

Jak Boruta zakochał się
w karczmarzowej córce, 1988

Stańczyk
akwarela, tusz kolorowy, papier,

akwarela, tusz, papier, 38,5 × 30 cm,

35,5 × 24,5 cm

sygn. p.d.: JF

cena wywoławcza: 800 zł •

cena wywoławcza: 800 zł •

estymacja: 1 000 – 1 200 zł

estymacja: 1 000 – 1 200 zł
180
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198

199

Jan Marcin Szancer

Jan Marcin Szancer

(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Ilustracja do bajki,

1953

piórko, tusz, papier, 22 × 31 cm,
sygn. jms.

W latach 1920–26 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Władysława
Jarockiego, Józefa Mehoffera, Teodora Axentowicza i Karola Frycza, następnie w latach
1928–29 pod kierunkiem Józefa Pankiewicza w paryskim oddziale ASP. W latach 30-tych
kilkakrotnie wystawiał obrazy i rysunki, m.in. w krakowskim TPSP, w Poznaniu i Belgradzie.

Ptaki mówią po polsku
i Mysia wieża
akwarela, papier, 29 × 21 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł •

Po wojnie zajął się głównie ilustracją książkową, zwłaszcza książek dla dzieci. Od 1951 r.

cena wywoławcza: 2 500 zł •

estymacja: 2 200 – 2 800 zł

był profesorem ASP w Warszawie.

estymacja: 3 000 – 3 500 zł

182
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RE G U L A M I N S P RZE D AŻY AUKCYJNEJ
I Postanowienia wstępne
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o.o.
w celu ich sprzedaży.

○ 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.

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 warunkowa 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 zobowiązany 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 aktualnych 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 zaoferował 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:

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 stosowny 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 uprawnionego 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 szczegółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom Aukcyjny.
Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia 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, ekspozycji 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 nazwisko 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 uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Licytującego lub możliwości zawarcia
przez niego ważnej umowy sprzedaży, Dom Aukcyjny ma prawo poprosić
Licytującego (np. w celu sprawdzenia jego wypłacalności, poświadczenia
jego tożsamości lub w celu uniknięcia fałszerstwa) o przedstawienie
dodatkowych dokumentów, pozyskać dane o Licytującym od osób
trzecich lub określić sumę wadium, jaką powinien uiścić Licytujący celem
zabezpieczenia. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi
i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.
Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia niektórych osób do
udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, jeżeli zachodzi niewyjaśniona

wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać
prawidłowy przebieg Aukcji.
/// Zlecenie licytacji z limitem i licytacja telefoniczna
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji osobiście, 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 licytowane 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 telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Licytujący może
określić na zleceniu limit, do którego pracownik Domu aukcyjnego będzie
licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony
na zleceniu, pracownik Domu Aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że
klient oferuje przynajmniej Cenę wywoławczą.
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 niezrealizowanie 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 korespondencji 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 poprzez 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 zaoferował 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 numery 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 postąpienia 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 aukcyjna 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 posiadania 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 wylicytowane 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 kontakcie 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 dodatkowych 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 odpowiednich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat
o wartości powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do
przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania
odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej
Ceny 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 opóźnienia 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 wierzytelności 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 marketingowych, 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 odpowiedzialności 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 zaprezentowanych 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) k
 olejnych 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) O
 biektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w Katalogu
i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?” lub
„ (?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;
d) Obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;
e) Obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;
f) Obiektu, w przypadku którego podana w Katalogu roczna data
powstania różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;
g) Obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego
stulecia (połowy lub ćwierci);
h) Obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w Katalogu
„na korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane
w opisie;

i) Obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy
użyciu metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte
w czasie wydawania 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, podlegającą 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 dziedzictwa 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 nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu (Dz.U z 2000r Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Dom
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców
dokonujących transakcji 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 postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.

Z L ECEN I E L I CYTACJ I
AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (28) SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Warszawa, 20 kwietnia 2022 r., godz. 19
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: warszawa@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż do godziny 12 w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: Santander Bank Polski S.A.
67 1090 1883 0000 0001 0367 9559
Imię i nazwisko _______________________________________________________________________________________________________
Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________
Telefon, fax, e-mail ______________________________________________________________________________________________________
NIP (dla firm) ____________________________________________ pesel _______________________________________________________
Nr dowodu osobistego _________________________________________________________________________________________________
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 lub pocztą: 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. droit 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.

_________________________________ 
		

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.

		

AUKCJA Konesera
3 0 kw iet nia 2 0 2 2

________________________

Imię i nazwisko										

_________________________________ 

Andrzej Lipniewski, Latające oko Boga, 1975, olej, płótno, 90 × 80 cm; sygn. monogramem i dat. p. d.

________________________

Imię i nazwisko										

data, podpis

W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

Mariusz Waras, Hotel. spray, szablon,
płótno, 140 x 100 cm, 2022
Jacek Malczewski (1854 Radom – 1929 Kraków),
Autoportret ze Sławą i Satyrem

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
7 m a ja 2 022
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

28 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU
28 maja 2022 • godz. 17
Sopocki Dom Aukcyjny • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 • SOPOT
AUKCJA KOLEKCJONERSKA

Indeks artystów




Abakanowicz Magdalena 

49, 51

Babula Joanna 

163

Bartczak Andrzej M. 

25

Beksiński Zdzisław 

26, 29

Bereźnicki Kiejstut 

48

Błachnio Henryk 

99, 100

Bożek Kacper 

93

Brzozowski Tadeusz 

12, 13

Chagall Marc 

146, 147, 148



Kisling Mojżesz 

92, 106, 107, 108, 140

Klimek Ludwik 
Kobyliński Szymon 
Konwerski Andrzej 

Picasso Pablo 

189

Piotrowicz Edmund 

169, 170

Kopeć Jerzy 
Kostrzewa Rafał 
Kruk Mariusz 

Pawlak Włodzimierz 

108

Płóciennik Henryk 

197
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