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SZTUKA WSPółCZESNA

WarszaWa, 16 listopada 2022, godz. 19

AUKCJA PRAC NA PAPiERZE  



Kupuj  dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

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

mobilną lub przeglądarkę internetową na naszej stronie: live.sda.pl

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pobierz aplikację mobilną lub zarejestruj się na stronie
i korzystaj z udogodnień, które oferujemy:

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

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

Otrzymuj powiadomienia o nowych 
aukcjach organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny

Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej 
licytacji organizowanej przez nas

Zarejestruj się szybko i bezpiecznie 
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną 
i licytuj w sposób, który preferujesz

live.sda.pl
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6 sopocki dom aukcyjny

1
Jan Lebenstein

Figura osiowa, 1959

tusz, akwarela, papier milimetrowy, 
43 × 58 cm w świetle passe-partout, 
sygnowany l.d.: ’lEBENsztEJN’, p.d. 
w obrębie figury: ’lEBENstEiN’; na 
odwrocie nalepka galerii Moos z toronto 
z danymi: ‚lEBENstEiN | original gou-
ache, 1959 | axial Figure. | 17 × 23 in.’

proWENiENCJa:
Warszawa, kolekcja prywatna
poznań, kolekcja prywatna
dom aukcyjny agra art, aukcja 
14.12.2014, poz. 114.
toronto, galeria Moos

cena wywoławcza: 25 000 zł •
Estymacja: 35 000 – 50 000 zł

„…Moje obrazy są metaforami emocjonalnymi. ich zadaniem jest narzucić widzowi, 
dobitnie, ale bez taniego wrzasku, przezycie jakiegoś dramatu emocjonalnego, który 
staram się pokazać za pomocą spontanicznej przenośni…” 

Jan lebenstein
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2
Roman Opałka
(1931 abbeville-saint-lucien – 
2011 rzym)

Bez tytułu

tusz, papier, 28,5 × 20,5 cm,  
sygn. p.d.: r. opaŁKa

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

3
Roman Opałka

(1931 abbeville-saint-lucien – 
2011 rzym)

Bez tytułu

tusz, papier, 29 × 20 cm,  
sygn. p.d.: r. opaŁKa

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 200 – 3 800 zł

4
Roman Opałka
(1931 abbeville-saint-lucien – 
2011 rzym)

Halszka

kredka, papier, 34 × 23 cm,  
sygn. na odwrocie: r. opaŁKa

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

polski malarz i grafik, brat Henryka opałki. tworzył w nurcie konceptualizmu. od 1977 r. 
tworzył i mieszkał we Francji. W 1956 r. ukończył akademię sztuk pięknych w Warszawie. 
W 1968 stworzył cykl opisanie świata, nawiązujący do motywów biblijnych. Jego najbardziej 
rozpoznawalnym dziełem jest cykl opalKa 1965/1 – ∞, nazywany przez artystę i krytyków 
programem. zajmował się również grafiką. W 2009 został odznaczony złotym Medalem l 
„zasłużony Kulturze „gloria artis”, a w 2011 Krzyżem Kawalerskim orderu odrodzenia polski.
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5
Xawery Dunikowski
(1875 Kraków – 1964 Warszawa)

3 prace z cyklu OŚWIĘCIM, 
1949–1955

olej na papierze żeberkowym; wszystkie 
sygnowane u dołu „X. dunikowski”.
WiĘŹNioWiE przEd EsEsMa-
NEM65 × 50 cm, pap. z filigranem 
„ingres d`arches”
WiĘziEŃ Nr 16670 i CztErEJ WspÓŁ-
toWarzYszE63 × 48, 5 cm,  
pap. z filigranem „E”

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 24 000 – 28 000 zł

6
Xawery Dunikowski 
(1875 Kraków – 1964 Warszawa)

Drut kolczasty

olej na papierze żeberkowym, 
65 × 50 cm, sygn. ld.: X. dunikowski

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

dunikowski studia artystyczne rozpoczął w Warszawie pod kierunkiem rzeźbiarzy Bole-
sława syrewicza i leopolda Wasilkowskiego. Następnie, w latach 1896–1903 kształcił 
się w krakowskiej szkole sztuk pięknych, początkowo w pracowni alfreda dauna, później 
w tzw. „majsterszuli” u Konstantego laszczki. W latach 1904–1910 był profesorem rzeźby 
w szkole sztuk pięknych w Warszawie. W tym czasie także wiele podróżował – do syrii, 
palestyny, Egiptu, Włoch i Francji. od 1914 przebywał za granicą – najpierw w londynie, 
później we Francji, gdzie po kilkumiesięcznej służbie wojskowej, osiadł na dłużej w paryżu. 
W 1920 otrzymał nominację na profesora rzeźby w krakowskiej akademii sztuk pięknych 
i niebawem wrócił do kraju. tu czynnie włączył się w nurt życia artystycznego. W 1940 został 
aresztowany przez hitlerowców i wywieziony do obozu koncentracyjnego w auschwitz, gdzie 
spędził następne lata okupacji. po wojnie kierował katedrą rzeźby krakowskiej akademii sztuk 
pięknych (1946–1955), następnie przeniósł się do Warszawy, skąd od 1959 dojeżdżał do 
Wrocławia, gdzie prowadził Wydział rzeźby i architektury państwowej Wyższej szkoły sztuk 
plastycznych. W roku 1965, w pierwszą rocznicę śmierci dunikowskiego otwarto muzeum 
jego imienia w pałacu w Królikarni w Warszawie (oddział MNW), gdzie przechowywana 
jest większość jego dorobku artystycznego (rzeźby, obrazy, rysunki). do najbardziej znanych 
prac dunikowskiego zalicza się jego wczesne rzeźbiarskie portrety, np. H. szczyglińskiego 
czy K. Kamińskiego, rzeźby symboliczne jak „Macierzyństwo”, „Fatum”, „tchnienie”, cykl 
„Kobiet brzemiennych”, powstałe w latach 1916–1917 kubizujące kompozycje „autoportret”, 
„grobowiec Bolesława Śmiałego”, paryskie „Francuzki” i „amerykanki”, rzeźbiony w okresie 
międzywojennym cykl „głów wawelskich”. spośród jego wielkich realizacji warto przypomnieć 
rzeźby w portalu krakowskiego kościoła oo. Jezuitów (1910–1912), Ewangelistów na fasadzie 
seminarium duchownego (1927–1929) i pomnik Józefa dietla w Krakowie (1936) oraz 
monumentalny pomnik powstańców Śląskich na górze św. anny (1946–1955).
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8
Jan Cybis 
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Pejzaż

gwasz, karton, 25,5 × 34 cm,  
sygn. l.d.: JCybis, na odwrocie szkic 
piórkiem podpisany atelier/4 Villa  
st. Jacques

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 11 000 – 12 000 zł

studia malarskie odbył początkowo w akademii sztuki i przemysłu artystycznego we 
Wrocławiu (1920–21), następnie zaś w akademii sztuk pięknych w Krakowie w pracow-
niach J. Mehoffera, i. pieńkowskiego oraz J. pankiewicza. Naukę kontynuował w paryżu, 
gdzie wraz z innymi studentami pankiewicza współtworzył grupę kapistów. W 1931 roku 
artysta powrócił do kraju. W roku następnym, w siedzibie krakowskiego tpsp, odbyła się 
jego pierwsza wystawa indywidualna. Uczestniczył w wystawach warszawskiego ips oraz 
krakowskiego zpap. W 1934 roku reprezentował polską sztukę na Biennnale w Wenecji, 
a w 1938 roku na wystawie w Camegie institute w pittsburgu. W 1948 roku objął stanowisko 
profesora warszawskiej asp. W latach 1955–57 wykładał w państwowej Wyższej szkole 
sztuk plastycznych w sopocie, po czym powrócił do macierzystej uczelni. Brał udział w wielu 
prezentacjach sztuki polskiej za granicą, zaś monograficzne wystawy artysty miały miejsce 
m.in. w Warszawie – w galerii zachęta (1956 r.) oraz w Muzeum Narodowym (1965 r.). 
twórczość Cybisa koncentrowała się wokół zagadnień związanych z barwą i fakturą. zaważyły 
na niej estetyczne koncepcje Cezanne’a i Bonnard’a, a także doświadczenia fowistów. 
tematami jego dzieł są przeważnie pejzaż, martwa natura i akt.

7
Wacław Taranczewski 
(1903 Czarnków – 1987 Kraków)

Martwa natura

tusz, ołówek, papier, 33 × 68 cm,  
sygn. pd. t

cena wywoławcza: 2 800 zł •
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

studiował w latach 1921–1929 na przemian grafikę w szkole sztuk zdobniczych w poznaniu 
u Jana Jerzego Wronieckiego i malarstwo w asp w Krakowie u Fryderyka pautscha i Felicjana 
szczęsnego Kowarskiego. z tym ostatnim w 1929 przeniósł się do szkoły sztuk pięknych 
w Warszawie, gdzie zakończył edukację w 1931. od 1932 pozostawał w przyjaźni z tade-
uszem piotrem potworowskim. Wraz z uczniami Kowarskiego należał do grupy „pryzmat” 
(1933–1939). W 1935 wyjechał do paryża i stamtąd do Włoch. po powrocie powierzono 
mu prowadzenie galerii pn. salon 35 w poznaniu, co czynił do wybuchu ii wojny, organizując 
tam ponad 50 wystaw. W 1937 odbył z potworowskim podróż do grecji i Włoch. lata wojny 
i okupacji przetrwał w poznaniu, pracując jako robotnik i prowadząc tajne nauczanie rysunku. 
W 1945 został wybrany na pierwszego prezesa zpap i objął kierownictwo reaktywowanej 
szkoły sztuk zdobniczych (od 1946 państwowej Wyższej szkoły sztuk plastycznych). 
W 1947 otrzymał Katedrę Malarstwa dekoracyjnego asp w Krakowie i w 1950 osiadł 
tam na stałe. Jego malarstwo jest indywidualną, świadomą syntezą koloryzmu i tendencji 
bliskich kubizmowi. Cechuje je naturalna harmonia i koherencja kompozycji, koloru, pla-
nów przestrzennych. taranczewski należy też do najwybitniejszych powojennych twórców 
malarstwa monumentalnego. Wykonał m.in. plafon auli Uniwersytetu adama Mickiewicza 
(1947), freski w kościołach Najświętszej panny Marii (1954) i św. Marcina w poznaniu 
(1957), a także witraże w katedrach poznańskiej i warszawskiej.
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9
Alfred Lenica
(1899 pabianice – 1977 Warszawa)

21 strona z brulionu powstałego 
w latach 1942–43

akwarela, tusz, papier, 19 × 15 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 3 200 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

studia rozpoczął w 1922 roku na wydziale prawno-ekonomicznym Uniwersytetu poznań-
skiego. równolegle studiował muzykę w Konserwatorium Muzycznym. swoje malarskie 
zainteresowania pogłębiał studiując w prywatnym instytucie sztuk pięknych prowadzonym 
przez adama Hannytkiewicza. W latach 30. alfred lenica malował obrazy figuratywne, 
przede wszystkim martwe natury i pejzaże, wzorując się na kubizmie. Na początku wojny 
rodzina leniców wysiedlona z poznania udała się do Krakowa. Czas wojny był przełomowy 
w karierze malarza. Krakowskie środowisko artystyczne skupione wokół tadeusza Kantora, 
a zwłaszcza przyjaźń z Jerzym Kujawskim zaowocowała pogłębieniem zainteresowań 
malarza awangardą. W 1945 roku alfred lenica powrócił do poznania, gdzie zaangażował 
się w działalność artystyczną. W 1947 został współzałożycielem awangardowej grupy 
4F+r. po latach prób i poszukiwań, lenica coraz silniej dążył ku abstrakcji i taszyzmowi. 
W 1948 roku wziął udział w i Wystawie sztuki Nowoczesnej w Krakowie zorganizowanej 
przez tadeusza Kantora. od 1955 roku wyklarował się ostatecznie styl malarski alfreda 
lenicy, który będzie mu towarzyszył aż do śmierci. styl ten był połączeniem taszyzmu, 
surrealizmu, informelu i drippingu. powstawały obrazy olejne o dużych formatach malowane 
w technice wypracowanej wcześniej przez artystę (uzyskiwanie prześwitów koloru spod 
kolejnych warstw farby), którą następnie udoskonalał i rozwijał. lenica chętnie posługiwał 
się lakierami oraz farbami przemysłowymi. prezentował styl malarstwa abstrakcyjnego 
o odcieniu surrealistyczno-ekspresjonistycznym. lenica wiele podróżował; na zaproszenie 
oNz przebywał na przełomie 1959/60 roku w genewie, gdzie w siedzibie tej organizacji 
wykonał malowidło ścienne „trzy żywioły” (Woda, ogień i Miłość). Utrzymywał stały kontakt 
z rodzimą awangardą artystyczną, wystawiał z grupą Krakowską, brał udział w większości 
plenerów w osiekach koło Koszalina, uczestniczył w sympozjum „sztuka w zmieniającym 
się świecie” w 1966 roku w puławach.
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10
Maja Berezowska
(1893 Baranowicze – 1978 Warszawa)

Marzenia dziewcząt, ok. 1968 r.

akwarela, papier, 34 × 26 cm 
w świetle passe-partout, sygn. l.d.: maja

praca jest projektem okładki książki „dia-
belskie sztuczki” lecha Konopińskiego, 
która również jest dołączona do obrazu.

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Maja Berezowska, czyli Maria Berezowska, artystka o pseudonimie ditto żyła w latach 
1892–1978. Była polską malarką sztalugową, karykaturzystką, graficzką, jak również 
scenografką. Edukowała się w petersburskiej prywatnej szkole plastycznej w latach 
1908–1909, a następnie na wyższych uczelniach artystycznych w Krakowie (1910–1912) 
oraz w Monachium (w kolejnym roku). W 1918 roku poślubiła artystę Kazimierza grusa, 
z którym zakończyła związek 8 lat później. zyskała sławę już przed wojną dzięki tworzeniu 
subtelnych grafik o tematyce erotycznej. Jej prace można obecnie nabyć na aukcjach sztuki. 
Jej pierwsza wystawa indywidualna odbyła się w Kijowie w 1916 roku. do wybuchu drugiej 
wojny światowej jej rysunki, karykatury oraz ilustracje można było zobaczyć w magazynach 
takich jak: „szpilki”, „Cyrulik Warszawski”, „szpilki”, czy lwowski „szczutek”. z pierwszym 
z tych magazynów po wojnie kontynuowała współpracę. Współpracę ze „szpilkami” konty-
nuowała intensywnie również po wojnie, aż do końca lat sześćdziesiątych. poza tym rysunki 
Berezowskiej mogli podziwiać także czytelnicy „teatru”, „Nowej Kultury” oraz „przekroju”. 
W czasach komuny artystka ta zilustrowała kilkanaście tomów – przede wszystkim tomików 
poetyckich i zbiorów satyr, ale także książel o tematyce szachowej czy nowel ludwika 
Niemojowskiego i powieści Wacława Berent. Katalogi jej ekspozycji artystycznych zostały 
wydane w postaci osobnych wydawnictw m.in. w latach 1947 i 1950. dopiero po jej śmierci 
w 1978 roku zaczęły się pojawiać monograficzne wydawnictwa jej dzieł.
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12
Zygmunt Menkes
(1896 lwów – 1986 riverdale)

Bar micwa

ołówek, papier, 29 × 22 cm,  
sygn. p.d.: Menkes

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 2 200 – 2 800 zł

11
Zygmunt Menkes
(1896 lwów – 1986 riverdale)

Koncert

ołówek, papier, 22 × 17,5 cm,  
sygn. p.d.: Menkes

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

pochodził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. początkowo, w 1912 roku, studiował w szkole 
przemysłowej we lwowie. W latach 1919–1922 naukę kontynuował w asp w Krakowie. 
W 1922 r. uczył się w prywatnej pracowni a. archipenki w Berlinie. W 1923 r. wyjechał 
do paryża. tam związał się z kręgiem École de paris. Uczestniczył w paryskich salonach, 
wystawiał również swoje prace w wielu paryskich galeriach. W 1930 r. pokazywał swe prace 
w stanach zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także 
w Kanadzie i anglii. W międzyczasie artysta często odwiedzał polskę, należał do ugrupowań 
o kolorystycznej orientacji – „Nowa generacja” i „zwornik”. W roku 1935 wyjechał do 
Nowego Jorku, gdzie został już na stałe. Współpracował z associated american artists gallery 
oraz French art gallery. Był wykładowcą w art students league. artysta malował portrety, 
akty, sceny rozgrywające się we wnętrzach, martwe natury z kwiatami oraz pejzaże. Często 
podejmował tematykę żydowską. operował miękkimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla. 
potem w jego kompozycjach wyłaniały się coraz silniej zaakcentowane kontury, kształty figur 
stawały się bardziej geometryczne. prace artysty cechowała niezwykle ekspresyjna, bogata 
paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać.
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14
Jonasz Stern
(1904 Kałusz – 1988 zakopane)

W getcie lwowskim

linoryt, papier, 22 × 18 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 600 zł

Malarz, grafik i pedagog żydowskiego pochodzenia. początkowo pobierał lekcje malarstwa 
w prywatnej szkole we lwowie i w Krakowie u ludwiki Mehofferowej, następnie zaś 
kontynuował nauki w tamtejszej akademii sztuk pięknych. Był współzałożycielem tzw. 
pierwszej grupy Krakowskiej, po wojnie zaś dwukrotnie prezesem drugiej grupy Krakow-
skiej. twórczość artysty silnie ukształtowały polityka i przeżycia wojenne. dorobek artysty 
można podzielić na dwa zasadnicze rozdziały: okres przedwojenny, w którym wyraźny był 
wpływ niemieckiego ekspresjonizmu i kubizmu oraz powojenny, który obfitował w formalne 
eksperymenty (malarstwo materii, „abstrakcja biologiczna”), gdzie kluczową rolę odgrywało 
łączenie tradycyjnego medium z nietypowym, jak szczątki organiczne zwierząt, wszystko zaś 
było okraszone siatką symbolicznych znaczeń o wymowie wanitatywnej.

13
Andrzej Mierzejewski
(1915 zakopane – 1982 Warszawa)

Portret, 1967

węgiel, papier, 95 × 65 cm,  
sygn. i dat. p.d.: a. Mierzejewski 1967

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 3 000 – 3 600 zł

W latach 1935–1939 studiował w akademii sztuk pięknych w Warszawie w pracowni 
prof. Mieczysława Kotarbińskiego, dyplom uzyskał w 1947 roku. Nie był związany z żadnym 
ugrupowaniem artystycznym i rzadko uczestniczył w wystawach zbiorowych. W 1980 roku 
odbyła się duża indywidualna wystawa jego malarstwa w Narodowej galerii sztuki „zachęta”. 
zmarł 25 grudnia 1982 roku. ostatnio prace andrzeja Mierzejewskiego prezentowane były 
w 2004 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie, na wspólnej wystawie Jacka, andrzeja 
i Jerzego Mierzejewskich.
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16
Władysław Rząb
(1910 zgierz – 1992 Łódź)

Ojciec i syn, 1973

linoryt, bibuła, 32 × 23 cm  
w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.: 
Wrząb 1973, opisany l.d.: ojciec i syn, 
śr.d.: linoryt

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

15
Władysław Rząb
(1910 zgierz – 1992 Łódź)

Po kąpieli, 1982

linoryt, papier, 30 × 21 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: Wrząb 1982,  
opisany l.d.: po kąpieli, śr.d.: linoryt

cena wywoławcza: 1 200 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.
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17
Zdzisław Beksiński
(1929 sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1999

akwarela, gwasz, papier, 30 × 24 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d: 
Beksiński 99

cena wywoławcza: 48 000 zł •
estymacja: 60 000 – 80 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W la-
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, 
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 
największą retrospektywną wystawę artysty. Muzeum Historyczne w sanoku posiada również 
najbogatszą kolekcję dzieł artysty.

Beksiński nie ma na celu obrony jakichkolwiek wartości poprzez sztukę, ponieważ tak napraw-
dę egzystencją staje się dla niego to, co jawi się na jego obrazach. Chodzi tutaj o Fenomen 
Bycia, który dla niego jest jakby najtrwalszą wartością. […] istotę jego obrazów stanowi 
dno ludzkich spraw, zapewne będące impulsem twórczym. Beksińki pobudza wyobraźnię, 
jednocześnie próbując wskazać na fundamentalne poczucie tragiczności człowieka, które 
wszystkich tak naprawdę nurtuje, a związane jest z istotą egzystencji, przejawiającej się 
w sensowności bólu istnienia i ludzkiego cierpienia. Jak mówił sam autor: (...) dla mnie wizją, 
która stoi u początku poznania obrazu lub rysunku, i którą od biedy można nazwać także 
pomysłem, jest jakby – obraz czegoś, co istnieje tylko w jakby – rzeczywistości i o w sposób 
niedookreślony, (...) pojawia się błyskawicznie w umyśle jako zamknięta całość.

daniel zarymbski, Zdzisław Beksiński – malarz apokaliptycznej wizji świata?,  
„Kultura – Media – teologia”, 2011, nr 6, s. 83
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18
Jan Lebenstein
(1930 Brześć litewski – 1999 Kraków)

Bez tytułu, 1956

tusz lawowany, papier, milimetrowy,  
55 × 35 cm w świetle passe-partout, 
sygn. i dat. p.d.: lebenstein 1956

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

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-
dami, w tym: grand prix de la Ville de paris (1959 r.), nagrodą Fundacji a. Jurzykowskiego 
(Nowy Jork, 1976 r.), nagrodą im. J. Cybisa (1987 r.).
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20
Magdalena Abakanowicz
(1930 Falenty pod Warszawą – 
2017 Warszawa)

Z cyklu Katharsis, 1985

miękki werniks, akwaforta, papier, 
49 × 64 cm, sygn. i dat. p.d.: M.abaka-
nowicz 85, opisany l.d.: 26/100

cena wywoławcza: 7 000 zł •
estymacja: 8 500 – 10 000 zł

polska artystka światowej sławy, wielokrotnie odznaczana i nagradzana. absolwentka 
akademii sztuk pięknych w Warszawie. W latach 1965–1990 wykładowca Uniwersytetu 
artystycznego w poznaniu. profesor wizytująca na University of California. prekursorka 
w dziedzinie tkaniny artystycznej. W latach 60. wywołała burzę w świecie sztuki po za-
prezentowaniu publiczności swoich miękkich form rzeźbiarskich – okrzykniętych później 
na jej cześć abakanami. głównym przedmiotem artystycznych zainteresowań Magdaleny 
abakanowicz jest człowiek w całej swojej skomplikowanej naturze, jego pozycja i rola 
w świecie, a także poczucie odosobnienia i zagubienia. Charakterystyczne dla jej twórczości 
są kompozycje wielopostaciowe – powielone postaci usytuowane jedna obok drugiej. Jako 
rzeźbiarskie medium obrała sobie tkaninę, lniane worki, drewno czy brąz. dzieła artystki 
znajdują się w kolekcjach prywatnych i publicznych na całym świecie.

19
Tomasz Tatarczyk
(1947 Katowice – 2010 Warszawa)

Bez tytułu, lata 90. XX w.

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

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

studiował początkowo w politechnice Warszawskiej (1966–1972), a następnie w war-
szawskiej 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 
zainteresowań artystów, stworzył własną, niezmiernie ciekawą formułę obrazu skupionego 
przede wszystkim na doświadczeniu bliskiego obcowania, intymnego wręcz kontaktu z naturą.
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21
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 – 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.
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23
Jan Lebenstein
(1930 Brześć litewski – 1999 Kraków)

Bez tytułu

tusz, pastel, papier, 17,5 × 25,5 cm 
w świetle passe-partout

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

22
Jan Lebenstein
(1930 Brześć litewski – 1999 Kraków)

Bez tytułu, 1971

tusz, pastel, papier, 25,5 × 18,5 cm, 
sygn. i dat. p.d.: lebenstein 71

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 7 500 – 9 000 zł
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24
Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Zapis, 1985

akwarela, gwasz, papier, 40 × 55 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: Jan tarasin, na odwrocie:  
Jan tarasin/zapis/1985

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 26 000 – 30 000 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.

przedmioty–znaki w obrazach Jana tarasina podlegają przekształceniom niczym 
znaki pisma, od tych obrazkowych do abstrakcyjnych, od malarskich do bardziej 
graficznych. od początku lat 70. do 90. w twórczości artysty widoczna staje się 
tendencja do silniejszego skontrastowania układów „przedmiotów” z tłem. płaskie, 
prawie czarne znaki, niczym litery odcinają się od monochromatycznego, jasnego 
tła. W kolejnych latach tarasin ponownie nasyca obraz kolorem.

grażyna Borowik, Artyści i litery, [w:] studia de arte et Educatione ii,  
Kraków 2006, s. 45 



te znaki zawsze będą się w pewnym stopniu powtarzać. ich kształt nie jest dla 
mnie istotny. Moje obrazy nie mają ani początku, ani końca. pani powiedziała 
– kompozycja – ale one mogą tak się ciągnąć w nieskończoność. to, co robię, 
jest to monotonny zapis, bez przerwy czymś zakłócany. W ten sposób powstaje 
dramaturgia. są to jakby monotonne szeregi, w których nic nie powtarza się dwa 
razy. a pojawiające się nieregularności, przypadki i zakłócenia tworzą nowy rytm.

Jan tarasin w rozmowie z danutą Kern, cyt. za: „poezja” 1986, nr 3, s. 105
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26
Stanisław Fijałkowski
(1922 zdołbunów – 2020 Łódź)

11 VI 73, 1973

linoryt, papier, 47 × 37 cm w świetle 
passe-partout, sygn. p.d.: s. Fijałkowski 
73 oraz 11 Vi 73 e.a.

cena wywoławcza: 4 000 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

25
Stanisław Fijałkowski
(1922 zdołbunów – 2020 Łódź)

Talmud Polski I, 1988

linoryt na bibułce japońskiej, 
56,5 × 44 cm w świetle passe-partout, 
sygn. i dat. ołówkiem p.d.: s.Fijałkowski 
88, opisana ołówkiem l.d.: talmud polski i

cena wywoławcza: 4 000 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

studia odbył w latach 1946–1951 w pWssp w Łodzi pod kierunkiem W. strzemińskiego 
i s. Wegnera. W latach 1947–1993 pracował na macierzystej uczelni jako pedagog. 
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 
prace znajdują się w wielu muzeach, między innymi w galerii tretiakowskiej w Moskwie 
czy tate gallery w londynie.
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28
Józef Szajna
(1922 rzeszów – 2008 Warszawa)

Bez tytułu

tusz lawowamy, papier, 29,5 × 20,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 400 – 3 000 zł

Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przedstawień, 
profesor akademii sztuk pięknych w Warszawie. to o nim, w roku 1989 podczas Biennale 
sztuki w brazylijskim sao paulo, krytycy mówili, że jest jednym z pięciu największych 
artystów XX wieku. Uczestnik walki antyfaszystowskiej, aresztowany był więźniem w obozach 
koncentracyjnych w auschwitz i Buchenwaldzie. Członek antynazistowskiego ruchu oporu 
1939–1945 (zWz aK). W 1952 r. uzyskał dyplom w zakresie grafiki, a rok później również 
w zakresie scenografii w krakowskiej asp. po studiach, w latach 1954–1963 pracował jako 
pedagog w macierzystej uczelni. od roku 1972 był profesorem w asp w Warszawie, gdzie 
między innymi kierował studium scenografii.

27
Bronisław Wojciech Linke
(1906–1962)

Kompozycja satyryczna, 1949

tusz, papier, 31 × 21 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. dat. i nr. p.g.: No 10 B.W.  
linke 1949

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

polski malarz, rysownik i grafik, tworzący kompozycje o tematyce politycznej i społecznej. 
początkowo studiował w szkołach przemysłu artystycznego – w latach 1922–1923 w Byd-
goszczy, a w 1924–1926 w Krakowie, następnie w latach 1926–1931 w asp w Warszawie, 
pod kierownictwem cenionego malarza tadeusza pruszkowskiego. Jako grafik debiutował na 
łamach „szpilek” w 1936 r., przyjaźnił się ze stanisławem ignacym Witkiewiczem, z którym 
odbył podróż na Śląsk. Efektem podróży był cykl trzydziestu prac pt. Śląsk. W maju 1938 
roku wystawa tego cyklu w instytucie propagandy sztuki została zamknięta z powodu jej 
potencjalnej szkodliwości społecznej. po wybuchu ii wojny światowej zmuszony był do 
wyjazdu do lwowa, w obawie przed represjami Niemców za karykatury adolfa Hitlera, które 
rysował do prasy. W 1942 roku został zesłany do orska na Uralu, skąd do polski udało 
mu się wrócić dopiero w 1946 r. po powrocie do Warszawy namalował swój najsłynniejszy 
cykl „Kamienie krzyczą” (1946–56). Była to przerażająca wizja ruin stolicy. reprodukcje 
prac z tego cyklu zostały w 1959 r. wydane w albumie Kamienie krzyczą ze wstępem Marii 
dąbrowskiej.
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29
Stanisław Szukalski
(1893 Warta – 1987 Burbank)

Kopernik, 1940 

serigrafia, papier, 44 × 39 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l.d.: szukalski 3 Xii 1940

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 400 – 3 000 zł

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 Kra-
kowie. 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 
i mitu polskiej potęgi, skłaniał się ku tematom historycznym i alegorycznym, wykorzystując 
od strony formalnej elementy geometrycznej stylizacji.

30
Stanisław Szukalski
(1893 Warta – 1987 Burbank)

Zaproszenie dla przodków, 1952

serigrafia, papier, 51 × 74 cm w świetle 
passe-partout, sygn. i dat. u dołu na 
płycie: szukalski 18 June 1952

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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32
Józef Szajna
(1922 rzeszów – 2008 Warszawa)

Atlas, 2006

kolaż, papier, 90 × 64 cm, sygn. i dat. 
p.d.: szajna 2006, opisany l.d.: atlas

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

31
Józef Szajna
(1922 rzeszów – 2008 Warszawa)

Figlarz, 1984

tusz kolorowy, papier, 37,5 × 27,5 cm, 
sygn. i dat. p.d.: szajna/84,  
opisany l.d.: figlarz

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 – 3 600 zł
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33
Marek Chlanda 
(ur. 1954)

Scena XXIII, Cisza, ok. 1977

technika mieszana, papier, 70 × 100 cm, 
sygn. i dat. u dołu: M. Chlanda 77

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

rzeźba, rysunek, instalacja, performans, malarstwo. Najważniejsze pola jego działalności 
artystycznej to rysunek i rzeźba. rozwinął innowacyjne połączenie tych dwóch dziedzin, 
sprawdzając ich wzajemne oddziaływanie. W zaaranżowane przez siebie przestrzeni 
wprowadza element ruchu, konfrontując z nim nieruchomą rzeźbę. inspirację dla jego prac 
stanowi literatura, mitologia oraz mistyka.

34
Marek Chlanda 
(ur. 1954)

Bez tytułu, ok. 1977

węgiel, grafit, papier, 64 × 49 cm,  
sygn. p.d.: M. CHlaNda

cena wywoławcza: 4 000 zł •
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Marek Chlanda w swej pracy – rysunku, rzeźbie, malowaniu, też w spektaklach, 
a i w rozważaniach wypowiadanych i spisywanych – opisuje świat. Czyni to 
w sposób pełny, jak mało kto dzisiaj. […] sztuki wizualne Chlanda postrzega 
jako spektakl, cała zaś jego praca i życie iluminowane są przez głęboki namysł 
nad światem i (w dalszej kolejności) nad sztuką. Jego praca twórcza jest pomocą 
życiową. dla niego i dla odbiorców. Efekty tej pracy są wysublimowane – choć 
prostą – sztuką. są szkołą. 

Jaromir Jedliński, Marek Chlanda. Remanent,  
kat. wyst., gal. Muzalewska, 2018, s. 24
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35
Józef Wilkoń
(ur. 1930 Bogucice)

Tabun, 2021

tusz, gwasz, akryl, papier, 32 × 39 cm, 
sygn. i dat. p.d.: JWilkon/5 Vii 2021

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 20 000 – 22 000 zł

ilustrator, malarz, rzeźbiarz, autor scenografii. Urodził się 12 lutego 1930 r. w Bogucicach 
koło Wieliczki. W latach 1947–1949 uczył się w liceum sztuk plastycznych w Krakowie. 
W roku 1950 rozpoczął studia malarskie w akademii sztuk pięknych w Krakowie w pracowni 
prof. adama Marczyńskiego. dyplom uzyskał w roku 1955. Jednocześnie studiował historię 
sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1956 wyjechał z Krakowa do Warszawy. 
artysta należy do najwybitniejszych polskich twórców zajmujących się ilustracją. Na początku 
lat 90. artysta zainteresował się rzeźbą, która szybko stała się dla niego równie ważną 
dziedziną jak ilustracja. Na aukcji prezentujemy rzeźbę pieska, wykonaną z drewna. prace 
Wilkonia znajdują się w wielu prywatnych i publicznych kolekcjach w kraju i za granicą.
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36
Witold Stefan Zaczeniuk
(1918–1999)

Klęcząca postać

tempera, papier, 97 × 66 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Malarz, rysownik, plastyk. Malarstwo studiował w paryżu. Cała jego przedwojenna spuścizna 
malarska przepadła jednak w czasie ii wojny światowej. Nie uczestniczył w oficjalnym 
życiu artystycznym prl-u. Wykonywał liczne prace użytkowe pozwalające mu na normalną 
egzystencję. Wraz z tadeuszem gronowskim zaprojektował gobeliny dla teatru Wielkiego 
w Warszawie a także wnętrze ambasady prl-u w pradze.

37
Ireneusz Pierzgalski
(1929 Łódź – 2019 Łódź)

Bez tytułu, 1959

akwarela, papier, 44 × 60 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: pierzgalski/Viii 59

cena wywoławcza: 3 600 zł •
estymacja: 4 400 – 5 000 zł

W 1955 roku ukończył państwową Wyższą szkołę sztuk plastycznych w Łodzi. W latach 
1955–1976 był wykładowcą w państwowej Wyższej szkole Filmowej, teatralnej i telewi-
zyjnej w Łodzi, a od 1976 do 2003 roku pracował na macierzystej uczelni gdzie prowadził 
pracownię Fotografii na Wydziale grafiki. W 1990 roku otrzymał tytuł profesora. związany 
z łódzkim środowiskiem artystycznym W latach pięćdziesiątych współpracował z grupą 
artystów „piąte Koło”, później z grupą „Nowa linia”, działającą od 1959 r. przy zlp w Łodzi. 
W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych wielokrotnie pokazywał swoje prace w słynnej galerii 
„Krzywe Koło” w Warszawie. W tym czasie powstały cykle rysunków i obrazów inspirowanych 
dalekowschodnią kaligrafią. Wystawiał wspólnie z andrzejem Łobodzińskim i Krystynem 
zielińskim w łódzkim salonie towarzystwa Fotograficznego, a także z nimi i stanisławem 
Fijałkowskim w galerii Krzysztofory w Krakowie w 1961 roku. W latach siedemdziesiątych 
tworzył cykle fotograficzne i multimedialne projekcje/„Czytający + fotele”, „Czapeczki”. 
zajmuje się rysunkiem, malarstwem, grafiką i fotografią, przede wszystkim analogową, 
często będącą podstawą do litografii. Wielokrotnie eksperymentował z mediami, tworząc 
m.in. instalacje. prace w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie, poznaniu, Muzeum 
sztuki w Łodzi a także w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
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39
Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Kompozycja erotyczna, 1995

ołówek, papier, 15,5 × 22 cm,  
sygn. śr. dół.: Jan dobkowski 1995

cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

38
Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Bez tytułu, 1984

serigrafia, papier, 10 × 10 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.: 
ołówkiem: Jan dobkowski 84

cena wywoławcza: 600 zł •
estymacja: 800 – 1 000 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 sympozjum złotego grona w zielonej górze w 1971 r. i blisko 
roczny pobyt w Usa na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w 1972 r. to kolejne etapy 
pełnej sukcesów kariery malarza. Wyraźną zmianę nastroju i wymowy jego prac przyniosły 
wydarzenia 1980–1981 roku, zwłaszcza wprowadzenie stanu wojennego. Monochroma-
tyczne, ciemne płótna znaczył wtedy nikłymi, wiotkimi liniami rysunku.
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40
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Secret, 2022

ołówek, kredka, papier, 50 × 35 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: olbinski 2022
do pracy dołączony certyfikat artysty

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale architektury politechniki Warszawskiej. W roku 
1981 wyemigrował do stanów zjednoczonych. szybko zaistniał w tamtejszym środowisku 
i dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. od 1985 roku jest wykładowcą school 
of Visual arts w Nowym Jorku. zajmuje się również ilustracją, malarstwem, projektowaniem 
plakatów oraz scenografią. zdobył ogromne uznanie na całym świecie, a jego plakaty 
i ilustracje ukazują się regularnie na łamach takich czasopism jak Newsweek, time, Bu-
siness Week, New York times, New Yorker. Jest twórcą bardzo pracowitym z ogromnym 
dorobkiem. Na swoim koncie ma już liczne plakaty dla amerykańskich oper (New York City 
opera, Utah opera, pacific opera san Francisco, philadelphia opera), scenografię operową 
do przedstawienia don giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu 
wystawach w stanach zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w polsce.

olbiński, co wydaje się kluczem dla jego twórczości, jest poetą pędzla. tak w poezji, jak 
też w jego twórczości główną rolę odgrywa metafora. arystoteles jej znaczenia upatrywał 
w przeniesieniu nazwy jednej rzeczy na inną, poeci uczynili z niej środek do obrazowania. 
olbiński z tego obrazowania uczynił swój przekaz (dzieło–obraz). Jest czymś niezwykłym 
i fascynującym jak potrafi w skrócie metafory nie tylko ukazać zjawisko, problem, otaczającą 
nas rzeczywistość ale także podsuwa nam własny trop dla ich zrozumienia. […] zestawione 
ze sobą w różnych kontekstach, proponują widzowi nowe spojrzenie na rzeczywistość, 
ułatwiające nie tylko jej poznanie, ale także zrozumienie. otwierają mu oczy, by mógł dostrzec 
to, co do tej pory było zakryte. tworząc, olbiński pełną garścią czerpie z mitologii, religii, 
postaci literackich. W ten sposób także powraca nie tylko do głównego, tradycyjnego nurtu 
światowego malarstwa, ale także do źródeł kultury. olbiński, co warte jest podkreślenia, 
używa metafory także przy opisie współczesnego świata i towarzyszących mu różnorakich 
problemów i zjawisk. artysta nie pozostaje wobec nich obojętnym, pokazując również 
największe zagrożenia, jakie przed nami stoją.

Rafał Olbiński. Malarstwo, kat. wyst., tarnobrzeg 2021, s. 4
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41
Edward Dwurnik
(1943 radzymin – 2018 Warszawa)

Zamek Królewski w Warszawie, 
2014

akwarela, papier, 42 × 30 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. p.d.: 2014, E. dWUrNiK

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 20 000 – 24 000 zł

W latach 1963-70 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na asp w Warszawie. W 1965 r. 
rozpoczął prace nad cyklem rysunków i akwarel, a od 1966 r. obrazów olejnych „podróże 
autostopem” – charakterystycznych widoków miast z lotu ptaka. od 1970 r. powstało 
kilkanaście innych cykli malarskich, m.in. w latach 1972–1978 „sportowcy”, ukazujący 
karykaturalnie i komiksowo bohaterów codzienności czasów prl-u. Wśród kolejnych cykli 
obrazów powstały dwie serie poświęcone tragicznym losom ludzi uwikłanych w historię: 
w „drodze na Wschód” (1989–1991) dwurnik upamiętnił ofiary stalinizmu, a w „od 
grudnia do Czerwca” (1990–1994) ofiary stanu wojennego w polsce. inne serie to m.in. 
„portret” (od lat 70-tych), „robotnicy” (lata 80-te), „Niech żyje wojna!” (1991–1993), 
„Niebieskie miasta” (od 1993), „diagonalne” (od 1996), „Wyliczanka” (od 1996). Brał 
udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. indywidualnie prezentował swoje prace na 
wystawach monograficznych m.in. w 2001 r. w warszawskiej zachęcie.
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43
Edward Dwurnik
(1943 radzymin – 2018 Warszawa)

Nikifor Dwurnik, 2017

akwarela, papier, 29,5 × 21 cm,  
dat. i sygn. p.d.: 2017/dWUrNiK

cena wywoławcza: 4 400 zł •
estymacja: 5 500 – 7 000 zł

42
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica zdrój – 1968 Folusz)

Widok miejski

ołówek, papier, 18,5 × 22,5 cm,  
opis. d.: ilWoWaWiEŚrosYtasEŁoUilCa

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 4 600 – 5 500 zł

Najbardziej znany polski przedstawiciel sztuki naiwnej, malarz samouk, cierpiący na 
zaburzenia słuchu i mowy. pierwsze jego prace powstały około 1917 roku i wykazywały 
wpływ sztuki cerkiewnej. posługiwał się techniką akwareli i rysował kredkami, wykorzystując 
każdy dostępny kawałek papieru, okładki zeszytów, opakowania papierosów. Wykazywał 
ogromną wrażliwość kolorystyczną. tworzył seriami obrazki przedstawiające architekturę, 
wnętrza, postacie świętych, portrety i autoportrety. swoje prace opatrywał ciągami słobo – 
zrozumialnych drukowanych liter. W 1932 r. zauważony w świecie artystycznym, doczekał 
się pierwszej 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, Bazylei, rzymie, Chicago, londynie. W 1967 roku zachęta 
w Warszawie przygotowała retrospektywną wystawę Nikifora. W 1994 roku otwarto jego 
muzeum w Krynicy.



44
Zdzisław Beksiński
(1929 sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu

ołówek, papier, 28 × 20 cm 
w świetle passe-partout  
opisany l.d.: olYMpUs oM.2N
do pracy jest dołączony certyfikat  
autentyczności wystawiony  
przez piotra dmochowskiego.

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

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W la-
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, 
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 
największą retrospektywną wystawę artysty. Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również 
najbogatszą kolekcję dzieł artysty.

sopoCKi doM aUKCYJNY60
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46
Arika Madeyska
(1920 Warszawa – 
2004 paryż)

Kompozycja-
kolaż, 1997

tusz, papier, liście, 
14,5 × 20,5 cm 
w świetle  
passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: 
arika madeyska/97

cena wywoławcza: 
800 zł •
estymacja:  
1 200 – 1 600 zł

45
Arika Madeyska
(1920 Warszawa – 
2004 paryż)

Kompozycja-
kolaż

tusz, papier, tkanina, 
20 × 27,5 cm 
w świetle  
passe-partout,  
sygn. p.d.: arika 
madeyska

cena wywoławcza: 
800 zł •
estymacja:  
1 200 – 1 600 zł

Malarstwa uczyła się w gdańskiej pWssp, którą ukończyła w 1955 r. Malarstwa sztalugowego uczyła się pod 
okiem a. Nacht-samborskiego, ściennego u J. Żuławskiego oraz tkanin pod kierunkiem J. Wnękowa. po studiach 
wyemigrowała do Francji. Jej dzieła wzięły udział w wystawie „Jesteśmy” w 1960 r., która prezentowała prace 
polskich artystów mieszkających zagranicą. Madeyska stosowała zgaszoną kolorystykę – subtelne odcienie beżów, 
różów, błękitów oraz brązów. obrazy z lat ‚90-tych wypełnione są kulistymi formami przecinanymi przez kreski. 
inaczej prezentują się kolaże, które wykonywała na białych kartkach notatnika. dominują w nich nasycone brązy 
oraz czernie.

47
Danuta Leszczyńska-Kluza
(1926-2019)

Schwytałem-posiadam..., 1969

akwaforta, akwatinta, papier, 
64 × 50 cm, sygnowana, datowana 
i tutułowana na froncie, odbitka autorska

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 2 800 – 3 500 zł

po ukończeniu, w 1952 Wydziału Malarstwa asp w Krakowie rozpoczęła twórczość 
artystyczną w dziedzinie malarstwa, rysunku i grafiki. Uczestnicząc w wielu wystawach 
w kraju i zagranicą uzyskała kilka nagród, w tym srebrny medal i dyplom członka akademii 
tomasso Campanella w rzymie. twórczość danuty leszczyńskiej-Kluzy obejmuje m.in. cykle 
obrazów „pustelnia” (1959-61), „ogrody” (1963-70), „zdarzenia” (1971), „Uniwersum” 
(1975-83), cykle akwafort, tekę gwaszy „Życiorys”, grafiki z jedwabiem, grafiki z fotografią 
i inne. prace artystki posiadają muzea w kraju i zagranicą m.in. w sztokholmie, Nowym 
Jorku, Waszyngtonie, tel-awiwie, tokio, Edynburgu. W opisach twórczości artystki, krytycy 
podkreślają jej upodobanie do eksperymentów i poszukiwanie nowatorskich form wyrazu, co 
objawia się rezygnacją z klasycznego, prostokątnego formatu prac, łączeniem niejednorodnych 
znaków plastycznych i korzystaniem, przy zachowaniu własnej indywidualności, z wielu 
dyscyplin sztuki.
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49
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Let s Dance

tempera, karton, 41 × 56 cm,  
sygn. l.d.: swierzy

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Jeden z najlepiej rozpoznawalnych grafików w polsce i na świecie. legendarny współtwórca 
polskiej szkoły plakatu, był profesorem projektowania plakatu w akademiach sztuk pięknych 
w poznaniu i Warszawie. zaraz po studiach na akademii katowickiej i krakowskiej, został 
kierownikiem graficznym Wydawnictwa artystycznograficznego w Warszawie. prowadził pra-
cownie 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, 
złote medale na Międzynarodowych Biennale plakatu w Warszawie i lahti. W listopadzie 
2006 został odznaczony złotym Medalem „zasłużony Kulturze gloria artis”.

48
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Plakat do filmu Szynel, 1959

offset, papier, 85 × 59 cm

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 600 zł
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50
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Cykl 9 rysunków z Daro Cafe  
na Manhattanie, 1985 r.

flamaster, papier, 9 × 20,5 × 27 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat.: 
monogramem artysty 1685

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

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej asp, a następnie, do 1955 r., w warszawskiej 
asp. Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę i sceno-
grafię. Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w polsce, austrii, Belgii, Holandii, Francji, 
Kanadzie i Usa. otrzymał wiele prestiżowych nagród. do najważniejszych należy zaliczyć 
grand prix na Biennale sztuki Współczesnej w sao paulo (1973 r.) i grand prix za plakat 
filmowy na festiwalu w Cannes (1974 r.). Jego malarstwo jest pełne fascynacji ciałem 
kobiecym, erotyką, zmysłowością oraz refleksją nad przemijaniem i śmiercią. W twórczości 
starowieyskiego świat realny łączy się z tworami niepohamowanej wyobraźni, a charaktery-
styczna groteska nawiązuje do malarstwa XVii-wiecznych mistrzów. począwszy od 1970 r. 
artysta datował swe prace o 300 lat wstecz.
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52
Dorota Grynczel
(1950–2018)

Kompozycja 4/90

akwarela, papier, 52 × 33 cm  
w świetle oprawy, sygnowany i datowany 
l.d.: grYNCzEl dorota „KoMpozYCJa 
40/90”

cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

Ukończyła akademię sztuk pięknych w Warszawie. dyplom z wyróżnieniem otrzymała 
w 1977 roku w pracowni prof. Jana tarasina oraz pracowni prof. Wojciecha sadleya, 
ale osobą, która wywarła na niej szczególnie wielki wpływ był niewątpliwie prof. stefan 
gierowski.Była profesorem zwyczajnym na Wydziale Malarstwa, od 2012 roku pełniła funkcję 
dziekana tego Wydziału.zajmowała się tkaniną unikatową i malarstwem sztalugowym. Była 
stypendystką the pollock-Krasner Fundation w Nowym Jorku (1992) oraz Fundacji Kultury 
i Fundacji Batorego w Warszawie (1993). Jest laureatką wielu nagród, m.in. Ministra Kultury 
i sztuki (1976); srebrny Klocek na 7. Międzynarodowym Biennale w Brukseli (1996); 
Brązowy Medal na 9. Międzynarodowym triennale tkaniny w Łodzi (1998).

51
Jacek Sempoliński
(1927 Warszawa – 2012 tamże)

Głowa Ukrzyżowanego, 1995

akryl, karton, 100 × 70 cm, sygn., dat. 
i opisany na odwrocie: sempoliński/1 iV 
95/głowa Ukrzyżowanego

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 6 500 – 7 000 zł

W czasie wojny uczył się w Warszawie malarstwa w konspiracyjnej szkole im. K. Krzyżanow-
skiego. W 1951 skończył warszawską asp, dyplom otrzymał w 1956. Był profesorem na 
Wydziale Wzornictwa przemysłowego warszawskiej akademii. Był również eseistą, krytykiem 
sztuki, scenografem. Był współautorem polichromii na kamieniczkach rynku starego Miasta 
w Warszawie. laureat jednej z głównych nagród podczas legendarnej wystawy w arsenale 
(1955). W 1977 otrzymał Nagrodę im. J. Cybisa. prace w kolekcjach muzealnych, m.in.: 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Kielcach, asp w Warszawie. Monograficzną wystawę 
artysty zaprezentowała warszawska zachęta w 2002 r. od lat 60. łączył motywy zaczerpnięte 
ze studiów pejzażu i architektury z rozwiązaniami kolorystycznymi i fakturowymi bliskimi 
abstrakcji aluzyjnej (cykle Łysica, Wiązy w Mąchocicach).
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53
Józef Hałas
(1927 Nowy sącz – 2015 Wrocław)

Z cyklu Podziały, 2003

gwasz, papier, 63 × 48 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. p.d.: JHałas 03

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

artysta, malarz, klasyk polskiej sztuki XX wieku należący do pokolenia arsenału, wymie 
niany wraz ze stanisławem Fijałkowskim, stefanem gierowskim czy Jerzym Nowosielskim, 
niezrównany kolorysta. Urodził się w Nowym sączu. W 1949 roku przeprowadził się do 
Wrocławia gdzie rozpoczął studia w państwowej Wyższej szkole sztuk pięknych w pracowni 
Eugeniusza gepperta, uzyskując dyplom w 1954 r. W 1956 r. zakłada grupę X zrzeszającą 
twórców lokalnego śro – dowiska plastycznego. W latach 1958–2001 związany był pracą 
dydaktyczną z pWssp. W latach 1984–1985 pełnił funkcję prorektora pWssp, a w 1985 
objął katedrę Malarstwa na Wydziale Malarstwa i rzeźby. W 1990 uzyskał tytuł profesora 
zwyczajnego. Na początku lat 60. XX w. artysta pracuje nad dwoma cyklami – Wnętrzami 
oraz drogami. oba cykle stają się punktem wyjścia do powstania kluczowej serii w twórczości 
Hałasa, jaką były góry.

te częste, konsekwentnie odbywane przez całe dorosłe życie wędrówki w przeszłość, 
w krainę dzieciństwa, młodości i gór, stają się z  czasem najważniejszym artystycznym 
pretekstem i artystyczną treścią jego [Hałasa] obrazów. powroty – zarówno te odbywane 
w pamięci, jak i te prawdziwe – do faktów, do własnej biografii, do wspomnień, ale też 
górskie wędrówki po malowniczych, rodzinnych stronach i plenerowe wyjazdy – pozosta-
wiały zawsze w jego obrazach i rysunkach wyraźne ślady. z czasem coraz mocniejsze. 
Nie były one nigdy bezpośrednim wizerunkiem rzeczywistości, lecz czymś, co można 
by określić mianem matrycy wspomnień. przyjmowały one kształt wielkiej syntezy, 
posługując się coraz mocniej przetwarzanym, coraz głębiej zakodowanym i  coraz bardziej 
autonomicznym malarskim znakiem.

andrzej Klimczak-dobrzaniecki, Kilka słów o Józefie Hałasie,  
informator zpap, Wrocław 2015, nr 1, s. 13
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55
Andrzej Strumiłło
(1927 Wilno – 2020 suwałki)

O północy, 2013

akwarela, papier, 70 × 50 cm,  
opisany, dat. i sygn. u dołu:  
o północy/z/2 na 3 V/2013, a.s.

cena wywoławcza: 4 000 zł •
estymacja: 4 600 – 5 400 zł

54
Andrzej Strumiłło
(1927 Wilno – 2020 suwałki)

Noc przy muzyce wschodniej, 
2008

akwarela, tusz, papier czerpany,  
46 × 35 cm, sygn. p.d.: a. s., opisany 
u dołu: Noc przy muzyce wschodniej 
2008/17/18/Xi

cena wywoławcza: 3 200 zł •
estymacja: 4 000 – 4 500 zł

studiował malarstwo, początkowo w pWssp w Łodzi (1945–1947), następnie w asp 
w Krakowie (1947–1950). pracował jako pedagog w obu tych uczelniach: w Łodzi w latach 
1950–1953, w Krakowie w latach 1950–1952 i jako profesor na Wydziale Malarstwa 
w 1977–1980. Wykładał też w Filii KUl-atK w suwałkach (1988) i na Wszechnicy Mazur-
skiej w olecku (1997–2000). W latach 1977–1991 był współorganizatorem i komisarzem 
spotkań Wigier skich „Kultura i środowisko”, jednej z pierwszych inicjatyw ekologiczno-
-artystycznych w polsce. W 1982–1984 kierował pracownią projektowania graficznego 
oNz w Nowym Jorku.
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57
Ryszard Stryjec

(1932 lipniszki 
k. lidy – 1997 

gdańsk)

Praca 
dwustronna

tusz, piórko, papier, 
19 × 24 cm,  

sygn. śr. r. strYJEC

cena wywoławcza: 
2 000 zł •
estymacja:  

2 600 – 3 400 zł

56
Ryszard Stryjec
(1932 lipniszki k. lidy – 1997 gdańsk)

Don Kichot, 1994

akwaforta, papier, 7 × 6,5 cm,  
sygn. ołówkiem r. stryjec

cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 200 – 1 600 zł

studiował w państwowej Wyższej szkole sztuk plastycznych (obecnie akademia sztuk 
pięknych) w gdańsku – malarstwo w pracowniach profesora stanisława teisseyre’a i profesor 
Krystyny Łady-studnickiej oraz grafikę w pracowni profesora zygmunta Karolaka. dyplom 
uzyskał w roku 1958. po studiach uprawiał malarstwo i ceramikę – ale przede 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, ponadregionalna, światowa. 
stryjec w swojej twórczości jest bliski postawom artystycznym, które zaowocowały w sztuce 
XX wieku takimi nurtami, jak symbolizm, ekspresjonizm czy surrealizm.
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59
Andrzej Lipniewski
(1945 Białystok – 2019 gdańsk)

Muza B-Borkowo, 1983

pastel, papier, 43 × 63 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. l.g.: l/1983

cena wywoławcza: 4 000 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

58
Andrzej Lipniewski
(1945 Białystok – 2019 gdańsk)

Jastrzębia Góra-destrukcja lądu, 
aqua mare, 1986

akwarela, papier, 23 × 29 cm,  
sygn. i dat. p.d.: lipniewski/1986, 
opisany l.d.: Jastrzębia góra-destrukcja 
lądu/aqua mare

cena wywoławcza: 2 000 zł •
estymacja: 2 400 – 2 800 zł

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 Wycho-
wania plastycznego przy państwowej Wyższej szkole sztuk plastycznych (asp) w gdańsku 
w pracowni prof. Barbary Massalskiej. stypendysta Ministra Kultury i sztuki w latach: 1984, 
1985, 1989. W 1985 r. wyróżniony odznaką zasłużony działacz Kultury.
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62
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1949 Mediniškiai/litwa)

Za rogiem

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

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 4 600 – 5 500 zł

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 
m.in. londyńskie British Museum, MoMa w Nowym Jorku, waszyngtońskie National library, 
Creation gallery w tokio i Muzea Watykańskie.

60
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1949 Mediniškiai/litwa)

Ex libris Stasys Eidrigevicious, 
Słońce świeci dla wszystkich, 
1976 r.

akwaforta, papier, 13, 2 × 9,2 cm,  
sygn. p.d.: stasys, dat. l.d.: 1976

cena wywoławcza: 600 zł •
estymacja: 800 – 1 000 zł

61
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1949 Mediniškiai/litwa)

Exlibris

akwaforta, papier, 10 × 8 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: stasys, opisany l.d.: 44/50

cena wywoławcza: 600 zł •
estymacja: 800 – 1 000 zł
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65
Pablo Picasso
(1881 Malaga – 1973 Mougins)

„Venus et L’amour voleur  
de miel”, ok. 1960

litografia kolorowa, papier arches 
(znak wodny), 64,5 × 50 cm (zadruk), 
dat. na płycie: 12.6.57, na odwrocie: 
12.6.57/13.6.57/Cranach l’ancien/ 
Venus et l’amour voleur de miel/  
Collection lehman
litografia na podstawie gwaszu z 1957 r.

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

63
Janusz 

Przybylski
(1937–1998)

Odpoczywanie, 
1985

akwaforta, akwatin-
ta, papier,  

22 × 32 cm 
 (zadruk), sygn. 

i dat. p.d.: Jprzybyl-
ski 85, opisany l.d.: 

odpoCzYWaNiE 
23/30

cena wywoławcza: 
800 zł •

estymacja:  
1 200 – 1 600 zł

64
Pablo Picasso
(1881 Malaga – 
1973 Mougins)

Bez tytułu, 1963

litografia oryginalna, 
papier welinowy, 
32 × 50 cm w świe-
tle passe-partout, 
tom iV picasso lito-
grafie 1956–1963, 
Fernand Mourlot

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

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 
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, 
jednak zawsze operujące giętką linią i syntetyczną formą.
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67
Paul Klee
(1879–1940)

L’hiver (zima), 1938

litografia, papier, 23 × 35,5 cm,  
sygn. na płycie p.d.: Klee
atelier Mourlot dla Verve – teriade
grafika pochodzi z trzeciego numeru 
znanego francuskiego magazynu arty-
stycznego „Verve”, wydanego  
w 1938 roku.

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 1 800 – 2 400 zł

Niemiecki malarz i grafik, którego prace przyporządkowane zostały do ekspresjonizmu, kon-
struktywizmu, kubizmu, prymitywizmu i surrealizmu. Był w ścisłym kontakcie z redakcją der 
Blaue reiter i pokazał na ich drugiej wystawie w 1912 r. prace graficzne. W 1914 r. razem 
z augustem Macke (1887–1914) i louisem Moilliet (1880–1962) odbył podróż do tunezji, 
która stała się dla niego jako malarza przełomowa. od 1921 r. uczył w uczelni artystyczno-
-rzemieślniczej Bauhaus w Weimarze i później w dessau. od 1931 r. był profesorem 
w akademii sztuk pięknych w düsseldorfie. po przejęciu władzy przez nacjonalistów został 
zwolniony i wrócił do Berna, gdzie stworzył liczne dzieła, pomimo wzmagającej się od 1935 r. 
ciężkiej choroby. Klee pisał także pisma teoretyczno-artystyczne jak np. schöpferische 
Konfession (1920, Wyznanie twórcze) i pädagogisches skizzenbuch (1925, szkicownik 
pedagogiczny).

66
Pablo Picasso
(1881 Malaga – 1973 Mougins)

Jacquline

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

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 400 – 3 000 zł

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 
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, 
jednak zawsze operujące giętką linią i syntetyczną formą.
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69
Joan Miró
(1893 Barcelona – 
1983 palma de Mallorca)

Ceramiques I, 1974

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

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 600 – 2 400 zł

68
Joan Miró
(1893 Barcelona – 1983 palma de 
Mallorca)

Ceramiques II, 1974

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

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 600 – 2 400 zł

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 1919r. był w paryżu, gdzie malował kubistyczne martwe natury 
i pejzaże. od 1924r. 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 
kolorytem. oprócz malowania obrazów zajmował się też malarstwem ściennym, ceramiką, 
grafiką i rzeźbą.
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71
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Szkic „Żaba”

pastel, papier, 21 × 29,5 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. monogramem i dat. 1696

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 4 800 – 5 500 zł

70
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Szkic erotyczny, 1984

ołówek, papier, 29 × 42 cm, sygn. i dat. 
śr.d.: monogram wiązany JB/1684, dołą-
czony certyfikat potwierdzajacy autostwo 
podpisany przez syna Jana Mikołaja 
starowieyskiego

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej asp, a następnie, do 1955 r., w warszawskiej 
asp. Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę i sceno-
grafię. Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w polsce, austrii, Belgii, Holandii, Francji, 
Kanadzie i Us a. 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 charaktery-
styczna groteska nawiązuje do malarstwa XVii-wiecznych mistrzów. począwszy od 1970 r. 
artysta datował swe prace o 300 lat wstecz.
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73
Jan Młodożeniec
(1939 Warszawa – 2000 tamże)

Kompozycja

gwasz, papier, 44 × 34 cm,  
sygn. p. g.: JaN MŁodoŻENiEC

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

72
Jan Młodożeniec
(1939 Warszawa – 2000 tamże)

Taksówkarz

tusz, papier, 30 × 21 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 2 600 – 3 200 zł

studiował w latach 1948–1955 w Katedrze grafiki i plakatu, prowadzonej przez Henryka 
tomaszewskiego na asp w Warszawie. od 1953 był związany z Centralą Wynajmu Filmów, 
której mecenat pozwolił przetrwać najgorsze lata socrealizmu przyszłym koryfeuszom „polskiej 
szkoły plakatu”. Młodożeniec, podobnie jak inni projektanci plakatu w tym okresie, przemycał 
w swych pracach elementy ikonograficzne i cechy stylistyczne niedopuszczalne w sztuce 
oficjalnej (deformacja, metaforyczny skrót o nie zawsze „słusznej” wymowie, pesymizm 
itd.). W następnych latach artysta wypracował własny, powszechnie rozpoznawalny styl 
plakatu, bazujący na uproszczonym rysunku, stosowaniu wyraźnie wyodrębnionych grubym 
konturem kształtów oraz dużych płaszczyznach kontrastujących kolorów, co zbliżało jego 
prace do sztuki ludowej. Młodożeniec wyspecjalizował się w plakacie filmowym, teatralnym, 
propagującym imprezy kulturalne.
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74
Włodzimierz Pawlak
(ur. 1957 Korytów)

Bez tytułu

akwarela, papier, 31 × 21 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 600 – 2 000 zł

75
Włodzimierz Pawlak
(ur. 1957 Korytów)

Rysunek tuszem, 2003

tusz, papier, 32 × 23 cm, sygn.  
na odwrocie: WŁodzimierz paWlaK/
rYsUNEK tUszEM/172/2003

cena wywoławcza: 1 000 zł •
estymacja: 1 200 – 1 600 zł

77
Włodzimierz Pawlak

(ur. 1957 Korytów)

Rysunek tuszem, 2012

tusz, papier, 34,5 × 24,5 cm,  
sygn. l.d.: W. paWlaK, dat. p.d.: 2012, 

u dołu: rysunek tuszem

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 600 – 2 000 zł

76
Włodzimierz Pawlak

(ur. 1957 Korytów)

Rysunek tuszem, 2003

tusz, papier, 32 × 23 cm,  
sygn. p.d.: W. paWlaK,  

dat. l.d.: 28.Xi. 2003

cena wywoławcza: 1 000 zł •
estymacja: 1 400 – 2 000 zł

W latach 1980–1985 artysta studiował w warszawskiej asp, m.in. 
w pracowniach r. Winiarskiego i r. ziemskiego. Wraz z ar – tystami 
p. Kowalewskim, r. grzybem i J. Modzelewskim, założył „gruppę”. 
Ci niezależni artyści, działając na przełomie l. 80. i 90., organizowali 
akcje wspólnego malowania, manifestując swoje nieza – dowolenie 
wobec rzeczywistości. pawlak redagował pismo „oj dobrze już”. 
W 1983 r. tworzy dwa cykle: „Świnie” i „Muchy”. W twórczości 
pawlaka istotne są inspiracje twórczością K. Malewicza oraz W. strze 
– mińskiego. od dłuższego czasu powstaje cykl „dzienniki”, w którym 
istotą jest upływający czas i refleksja, jaka towarzyszy człowiekowi 
na temat sztuki i życia.



78
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Don Carlos

ołówek, papier, 24,50 × 17 cm,  
sygn. p.d.: olbinski

cena wywoławcza: 7 000 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale architektury politechniki Warszawskiej. W roku 
1981 wyemigrował do stanów zjednoczonych. szybko zaistniał w tamtejszym środowisku 
i dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. od 1985 roku jest wykładowcą school 
of Visual arts w Nowym Jorku. zajmuje się również ilustracją, malarstwem, projektowaniem 
plakatów oraz scenografią. zdobył ogromne uznanie na całym świecie, a jego plakaty 
i ilustracje ukazują się regularnie na łamach takich czasopism jak Newsweek, time, Bu-
siness Week, New York times, New Yorker. Jest twórcą bardzo pracowitym z ogromnym 
dorobkiem. Na swoim koncie ma już liczne plakaty dla amerykańskich oper (New York City 
opera, Utah opera, pacific opera san Francisco, philadelphia opera), scenografię operową 
do przedstawienia don giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu 
wystawach w stanach zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w polsce.

sopoCKi doM aUKCYJNY94
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79
Marc Chagall
(1887 Łoźno k. Witebska – 
1985 saint-paul de Vence)

Malarz i jego modelka

akwaforta oryginalna, papier japoński, 
21,5x27,5 cm, praca pochodzi z katalo-
gu: Marc Chagall. Monotypes. Volume ii 
1966–1975, genewa 1976
praca pochodzi ze specjalnej edycji 120 
egzemplarzy numerowanych i sygnowa-
nych ołówkiem przez artystę, tu numer 23

cena wywoławcza: 4 400 zł •
estymacja: 5 500 – 6 500 zł

Francuski malarz i grafik pochodzenia rosyjskiego. Wybitny przedstawiciel École de paris. 
rysunku uczył się u witebskiego malarza Juda pen. W 1907 r. rozpoczął studia w akademii 
petersburskiej.W latach 1910–1914 przebywał na stypen – dium w paryżu, gdzie zetknął się 
z kubizmem i zaprzyjaźnił z g. apollinairem i M. Jacobem. W 1915 r. ożenił się z Bellą, była 
ona muzą wielu jego obrazów. W 1919 r. był kierownikiem artystycznym państwowego teatru 
Żydowskiego w Moskwie. od 1947 r. mieszkał na stałe w paryżu. po naiwno-realistycznych 
obrazach w początkowej twórczości, uległ wpływom kubizmu, ekspresjonizmu i surrealizmu. 
W jego obrazach przeważa pogodna tematyka miłosna, pejzaże, sceny religijne.
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84
Henryk Opałka
(1929–2018)

Noc nad morzem, 2002

litografia, papier, 57 × 75 cm,  
sygn. p.d.: H. opałka 2002, opisana l.d.: 
Noc nad morzem, śr.d.: litografia 8/10

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 600 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.

82
Henryk Opałka
(1929–2018)

Wulkaniczne kwiaty, 2003

litografia, papier, 65 × 73 cm, syg. i dat. 
p.d.: H. opałka 2003, opisana l.d.: 
Wulkaniczne kwiaty, śr.d.: litografia 3/12

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 600 zł

83
Henryk Opałka
(1929–2018)

Noc Orfeusza, 2001

litografia, papier, 58 × 74 cm, sygn. i dat. 
p.d.: H. opałka 2001, opisany l.d.: Noc 
orfeusza, śr.d.: litografia 6/15

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 600 zł
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86
Józef Czerniawski
(1954–2021)

Bez tytułu, 2001

akwarela, papier, 47 × 67 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. u dołu: J. Czerniawski 2001

cena wywoławcza: 3 000 zł •
estymacja: 3 600 – 4 000 zł

W 1977 roku uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza 
w gdańskiej państwowej szkole sztuk pięknych. został wykładowcą malarstwa w akademii 
sztuk pięknych w gdańsku. W latach 1978–1979 pracował jako scenograf w Wytworni 
Fil – mów Fabularnych w Łodzi. poza malarstwem, artysta zajmował się projektowaniem 
wnętrz, plakatów oraz dekoracji ścian. Był prezesem i współzałożycielem stowarzyszenia 
integracji Kultury i sztuki „JEdEN ŚWiat” w sopocie oraz grupy artystycznej CoX.

85
Jerzy Krechowicz 
(ur. 1937 r. toki/Ukraina)

Cykl: Figury labiryntu – siódma 
– druga

kolaż, papier, 117 × 77 cm,  
sygn i dat. KrECH 2002 / 1998

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 1 800 – 2 200 zł

polski malarz, grafik, profesor, w latach 1996–2002 rektor akademii sztuk pięknych 
w gdańsku. studia w pWssp w gdańsku (obecna nazwa uczelni od 1996: akademia 
sztuk pięknych w gdańsku). dyplom w 1961 w pracowni Malarstwa prof. stanisława 
Borysowskiego. Jest kierownikiem pracowni grafiki. tytuł profesora uzyskał w 1993, pracuje 
na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1996–2002 rektor asp w gdańsku. W 1965 
brał udział w i Biennale Form przestrzennych w Elblągu, gdzie zrealizował formę przestrzenną 
o wysokości 3,5 metra, przy współpracy J. lemańczuka i H. Borowicza. pierwotnie ustawiona 
była w głębi ruin budynku dawnego klasztoru. obecnie w głębi dziedzińca galerii El, od 
strony ul. Wałowej w Elblągu. Elblążanie nazywają ją „maszyną tortur”.
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88
Andrzej Strumiłło
(1927 Wilno – 2020 suwałki)

Las, 2013

akwarela, tusz, papier, 52 × 37 cm,  
sygn. i dat. p.d.: a.s 2013

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 3 000 – 3 600 zł

studiował malarstwo, początkowo w pWssp w Łodzi (1945–1947), następnie w asp 
w Krakowie (1947–1950). pracował jako pedagog w obu tych uczelniach: w Łodzi w latach 
1950–1953, w Krakowie w latach 1950–1952 i jako profesor na Wydziale Malarstwa 
w 1977–1980. Wykładał też w Filii KUl-atK w suwałkach (1988) i na Wszechnicy 
Mazurskiej w olecku (1997–2000). W latach 1977–1991 był współorganizatorem 
i komisarzem spotkań Wigier skich „Kultura i środowisko”, jednej z pierwszych inicjatyw 
ekologiczno- -artystycznych w polsce. W 1982–1984 kierował pracownią projektowania 
graficznego oNz w Nowym Jorku.

87
Henryk Mądrawski
(1933 osusznica – 2009 gdańsk)

Bez tytułu, 1968

linoryt, papier, 56 × 37 cm,  
sygn. i dat. na środku kompozycji:  
Henryk Mądrawski 1968

cena wywoławcza: 1 000 zł •
estymacja: 1 400 – 2 000 zł

Malarz i grafik. W latach 1959–1965 studiował w państwowej Wyższej szkole sztuk 
plastycznych w gdańsku, początkowo pod kierunkiem prof. piotra potworowskiego, później 
prof. stanisława Borysowskiego. Malował głównie kompozycje figuratywne, akty, rzadziej 
pejzaże, niekiedy podejmował niekiedy tematy morza i wybrzeża. W jego pracach dominował 
abstarkcjonizm. od 1965 roku brał udział w wystawach okręgowych i ogólnopolskich, 
a od 1968 roku w zagranicznych. Był związany z galerią triada od początku jej istnienia. 
zostawił setki dzieł. Jego prace znajdują się w polskich muzeach i zbiorach prywatnych 
w kraju i zagranicą między innymi. w Montrealu, algierze, sydney, Nowym Jorku, paryżu, 
Malmö i Caracas.
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90
Władysław Rząb
(1910 zgierz – 1992 Łódź)

Zgierz-kościół św. Katarzyny, 
1972

linoryt, bibuła, 32 × 23 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Wrząb 1972,  
opisany l.d.: zgierz kościół św. Katarzyny 
st. rynek

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

89
Władysław Rząb
(1910 zgierz – 1992 Łódź)

Koszary pułkowe, 1979

linoryt, papier, 32 × 23 cm  
w świetle passe-partout,

cena wywoławcza: 1 200 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.
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93
Henryk Płóciennik
(1933 Łódź – 2020)

Akt siedzący

gwasz, papier, 36 × 26,7 cm,  
sygn. ołówkiem p.d.: H.płóciennik

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 1 800 – 2 400 zł

od 1962 roku należał do zpap. zajmował się grafiką, ekslibrisem, rysunkiem i malarstwem 
sztalugowym. Jego prace prezentowano m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie, 
Meksyku, stanach zjednoczonych i na Kubie, trafiły także do zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Krakowie i poznaniu oraz Muzeum sztuki w Łodzi. otrzymał ponad 40 nagród 
i wyróżnień na wystawach i konkursach.

91
Henryk Płóciennik
(1933 Łódź – 2020)

Akt stojacy, 1988

gwasz, papier, 36,5 × 23,5 cm,  
sygn. i dat. p.d.: H.płóciennik 88

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 2 000 – 2 600 zł

92
Henryk Płóciennik
(1933 Łódź – 2020)

Akt stojący, 1988

akwarela, papier, 25 × 17 cm,  
sygn. l.d.: H. płóciennik 88

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 2 400 – 3 000 zł
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94
Joanna Sarapata
(ur. 1962)

Balerina w sukni, 2021

akryl, tusz, papier, 41,7 × 29,6 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: sarapata

cena wywoławcza: 4 600 zł •
estymacja: 5 500 – 7 000 zł

studia artystyczne rozpoczęła w roku 1983 w École des Beaux-arts w paryżu, a ukończyła 
je z wyróżnieniem w 1986. do archiwum École des Beaux-arts przyjęto 11 jej obrazów. 
W 1990 podjęła dalszą naukę w academie des arts Contemporaire w Nicei. W 1996 roku 
wygrała konkurs na plakat opery paryskiej. W 1997 przygotowała scenografię koncertu 
Katarzyny groniec w warszawskim teatrze Buffo. od roku 1987 swoje malarskie prace 
pokazywała na wielu wystawach: – 1987 – st.tropez, galeria d’art Contemporin; – 1989 
– stuttgart; – 1991 i 1992 – st.tropez, galeria Bybelos; – 1992 – Monaco, galeria Mona 
liza; -1993 – Key West i san Francisco, U.s.a.; – 1994 – paryż, galeria Carre d’or oraz 
gstaadt, szwajcaria; – 1995 – Francja, galeria Chantal Nobel; -1996 – Wenecja, galeria 
Venezia oraz paryż, galeria Carre d’or; – 1997 – st.Barthelemy, Karaiby; paryż, Carre d’or; 
Nowy Jork, soho art gallery.

sztuka wymaga przede wszystkim miłości do życia, a ja kocham życie. Może to podświa-
domość. to ona powoduje, że kocham, bo cały czas maluję kobiety, mężczyzn, kobiety dla 
mężczyzn, nie martwą naturę czy pejzaż. to wszystko robię z miłości dla tworzenia.

Joanna sarapata (źródło: onet.pl)
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97
Rafał Kostrzewa
(ur. 1961 r.)

Bez tytułu, 2020

kolaż, tusz, papier, 39 × 29 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: raFa/Kost 20

cena wywoławcza: 3 200 zł •
estymacja: 3 800 – 4 400 zł

95
Rafał Kostrzewa 
(ur. 1961)

Popiół, 2020

piórko, tusz, papier, 38 × 29 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: raFa/Kost 20

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

96
Rafał Kostrzewa 
(ur. 1961)

Akt nr I, 2020

tusz, piórko, papier, 39 × 28 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn.  i dat. p.d.: raFa/Kost 20

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

Urodzony w Katowicach. Młodość spędził w rosji. 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 
i ekspresjonizmem. Śmiałe kolorystycznie obrazy artysty, przedstawiające zwierzęta, rośliny, 
zmysłowe postacie kobiet i mężczyzn emanują hedonizmem połączonym z melancholią.
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99
Eugeniusz Get-Stankiewicz
(1942 oszmiana – 2011 Wrocław)

Bez tytułu, 1994

miedzioryt, papier, 20,5 × 15 cm, 
sygn. i dat. u dołu: get 94

cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 200 – 1 600 zł

98
Eugeniusz Get-Stankiewicz
(1942 oszmiana – 2011 Wrocław)

złota iglica, 1984

akwaforta, akwatinta, mezzotinta, papier, 
25 × 20 cm w świetle passe-partout, 
sygn. i dat. p.d.: Eget 84, opisany u dołu: 
złota iglica

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 600 – 2 000 zł

studiował na Wydziale architektury politechniki Wrocławskiej 
(1961–1966) oraz pWssp we Wrocławiu (1966–1972). 
W latach 1982–1985 prowadził pracownię grafiki warsz-
tatowej na pWssp, od 1998 był pracownikiem akademii 
sztuk pięknych we Wrocławiu. Jego pierwsza wystawa 
indywidualna miała miejsce w 1964, wystawiał m.in. 
w galerii teatru stU w Krakowie (1987, 1988, 1989), 
galerii sceny plastycznej leszka Mądzika w lublinie 
(1990), galerii Kordegarda w Warszawie (1994), galerii 
zachęta w Warszawie (1996). W 1995 stworzył tzw. domek 
Miedziorytnika w dawnym domu altarystów przy kościele 
Św. Elżbiety we Wrocławiu, czyli kamieniczce „Jaś”, gdzie 
zamieszkał i prowadził działalność artystyczną.

100
Hanna Bakuła
(ur. 1950)

Muza teatru, 2022

pastel, papier, 66 × 51 cm,  
sygn. i dat. l.d.: BaKUŁa 2022,  
opisany l.d.: MUza tEatrU

cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 4 200 – 5 000 zł

Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa akademii sztuk pięknych w Warszawie. W 1981 
zamieszkała na Manhattanie. pozostając w stanach zjednoczonych, zdobyła tam wiele 
nagród, w tym stypendium irEX z rekomendacji Fundacji guggenheima, ponadto została 
laureatką Festiwalu Malarzy słowiańskich w Nowym Jorku. W 1990 rozpoczęła współpracę 
z miesięcznikami „playboy” i „Urodą”, do których pisała przez kolejne lata. Współpracowała 
także z redakcjami „dziennika Łódzkiego” i magazynu „Joy”. W 2020 dołączyła do redakcji 
tygodnika „Fakty po Mitach”. W 1997 ufundowała imienną Fundację Hanny Bakuły, a w 1999 
powstał przy niej Klub Kobiet. Fundacja zajmuje się pomocą dzieciom z domów dziecka 
w Kielcach i w Warszawie. 10 września 2022 w kamienicy na rynku w prudniku otwarta 
została galeria sztuki Hanny Bakuły „No Ba! ”. Muzeum ziemi prudnickiej posiada największą 
kolekcję prac artystki. Wydała 22 książki, w tym dwie bestsellerowe powieści: „Hazardzistka” 
oraz „idiotka miłość w Nowym Jorku”.
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101
Maciej Szańkowski
(ur. 1938)

Kompozycja, 1994

kolaż, papier, 40 × 30 cm, sygn. opisany 
i dat. p.d: 39/50 M szańkowski 94

cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 200 – 1 600 zł

W latach 1952–57 uczył się rzeźby pod kierunkiem antoniego Kenara w zakopanem. 
studiował w akademii sztuk pięknych w Warszawie na Wydziale rzeźby w pracowni Jerzy 
Jarnuszkiewicza. Był profesorem na Wydziale sztuk pięknych UMK w toruniu, gdzie kierował 
zakładem rzeźby, prowadził również pracownię rzeźby w pWssp w poznaniu. od 1973 
tworzy dzieła, które nazywa składaki, złożone z połączonych ze sobą zawiasami oszczędnych 
form, które po rozłożeniu zyskują trójwymiarowy kształt. Konsekwencją takiego rodzaju 
warsztatu były kreowane od 1975. rysunki przestrzenne, reliefy z kamionki, oraz cykl Ukryty 
wymiar – prace składające się z form wycinanych z półprzezroczystego papieru, często 
uzupełnianych kreską. dalszą konsekwencją tego sposobu myślenia są Kalki – wydzierane 
i wycinane, wielokrotnie składane, które prowadzą swego rodzaju grę z trójwymiarową 
przestrzenią. przestrzeń dla artysty to jeszcze jeden materiał do kształtowania, część jego 
warsztatu.

103
Henryk Stażewski

(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Bez tytułu, 1984

serigrafia, papier, 14 × 13 cm  
w świetle passe-partout,  

sygn. i dat. p.d.: H. stażewski 1984, 
opisany l.d.: HC 6/150

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 1 800 – 2 400 zł

102
Henryk Stażewski

(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Bez tytułu, 1984

serigrafia, papier, 10 × 8 cm,  
napis oł. pod ryc. p.: H. stażewski 1984

cena wywoławcza: 1 000 zł •
estymacja: 1 200 – 1 400 zł

Malarz, grafik, teoretyk sztuki. Jest uważany 
za jednego z najznamienitszych twórców 
awangardy okresu międzywojennego. 
związany z nurtem konstruktywizmu. W la-
tach 1913–19 studiował w szkole sztuk 
pięknych w Warszawie, pod kierunkiem 
stanisława lentza. Należał do wielu ugrupo-
wań artystycznych, taki jak: Ekspresjoniści 
polscy, Blok, praesens, a. r., Cercle et Carré, 
abstarction-Création. Często podróżował do 
paryża. przyjaźnił się z p. Mondrianem, th. 
van doesburgiem oraz M. seuphorem. Jest 
uważany za jednego z pierwszych polskich 
twórców geometrycznych abstrakcji. Kom-
pozycje jego autorstwa charakteryzują się 
statycznością, oraz kontrastowym doborem 
barw. Jego prace pojawiały się na wielu 
wystawach, m.in.: Warszawie, Wilnie, Łodzi.
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105
Witold Kaczanowski
(ur. 1932 Warszawa)

Z cyklu „Ludzie”, 1999

węgiel, tusz, papier, 41 × 58 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. l.d.: Witold-K.99

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 7 500 – 9 000 zł

104
Witold Kaczanowski
(ur. 1932 Warszawa)

Bez tytułu, 1967

litografia, papier, 40,5 × 55 cm,  
sygn. i dat. ołówkiem pod płytą p.d.: 
Witold K. 67

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 2 000 – 2 400 zł

studiował na Wydziale grafiki asp w Warszawie. Był uczniem Eugeniusza arcta, Wojciecha 
Fangora oraz Henryka tomaszewskiego. Wykonał plafon w sali teatralnej domu Kultury 
w oświęcimiu (1958–1961), rzeźby plenerowe w Marsylii (1967–1968), kompozycję 
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 
roku Kaczanowski wyjechał do Usa. od 1980 swój czas dzieli między stany zjednoczone 
i polskę.
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106
Wojtek Siudmak
(ur. 1942)

Univers fantastique

1 litografia, sygn. i dat. ołówkiem p.d.: 
W. siUdMaK/14.11.1980, opisana l.d.: 
11/120, śr.d.: l Envers qu miror + 12 
prac offsetowych z Univers Fantastique

cena wywoławcza: 4 000 zł •
estymacja: 4 800 – 5 500 zł

W latach 1956–1961 uczył się w liceum sztuk plastycznych w Warszawie a następnie 
studiował w stołecznej akademii sztuk pięknych. We wrześniu 1966 r. wyjechał do paryża 
i rozpoczął studia w Ecole des Beaux-arts. od prawie 50 lat mieszka i tworzy we Francji. 
Jest uważany za głównego przedstawiciela realizmu fantastycznego, który łączy nadrealną 
wizję ze sztuką naturalistyczną i ma swoje korzenie w surrealizmie reprezentowanym przez 
s. dalego i r. Magritte’a. Świat artysty jest pełen osobistej symboliki, fantastycznych postaci 
i konstrukcji opartych na dziwnych i nieoczekiwanych splotach myślowych.
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109
Wiesław Markowski
(1938 lwów – 1978 gdańsk)

Bez tytułu

pastel, papier, 41 × 29 cm,  
dat. p.d.: 16.Vi.68

cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 200 – 1 400 zł

od 1945 roku zamieszkał w gdańsku Wrzeszczu, gdzie jego ojciec prof. Feliks Markow-
ski objął katedrę na Wydziale architektury politechniki gdańskiej. W latach 1952–57 uczył 
się w liceum sztuk plastycznych w gdyni – malarstwo prowadził wówczas zdzisław 
Kałędkiewicz. Następnie do 1961 r. studiował architekturę na politechnice gdańskiej, 
w tym malarstwo pod kierunkiem prof. Władysława lama i adama gerżabka. W 1966 roku 
został przyjęty na podstawie prac do związku polskich artystów plastyków. Wiele dzieł 
znajduje się w zbiorach Ministerstwa Kultury i sztuki w Warszawie i w Biurach Wystaw 
artystycznych.

108
Władysław Popielarczyk

Rozrost, 1985

pastel, grafit, ołówek, papier, 
154,5 × 41 cm, opisany  
na odwrocie: Władysław  

popielarczyk |„rozrost” |1985

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 1 800 – 2 200 zł

107
Władysław Popielarczyk

Rozpływanie, 1985

pastel, grafit, ołówek, papier, 
155 × 41 cm, opisany na 
odwrocie: Władysław popielarczyk 
|„rozpływanie” |1985

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 1 800 – 2 200 zł
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112
Fryderyk Antoni Hayder
(1905 przemyśl – 1990 gliwice)

Łódki, 1969

gwasz, papier, 58,5 × 83 cm  
w swietle passe-partout,  
sygn. i dat. l.d.: F.Hayder 69

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

Malarz, grafik. W latach 1925–1933 studiował w asp w Krakowie – malarstwo w pracowni 
Józefa Mehoffera, rzeźbę u Xawerego dunikowskiego, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. od 
1935 zamieszkał w Warszawie. obok malarstwa zajmował się grafiką użytkową i aranżacją 
wnętrz. przed wojną brał udział w wystawach m.in. w zachęcie i w tpsp w Krakowie. 
Współtworzył gliwicki oddział zpap, uczestniczył w wielu wystawach ogólnopolskich. Miał 
szereg wystaw indywidualnych. Malował kompozycje figuralne, pejzaże, sceny rodzajowe 
i martwe natury. po wojnie podejmował tematykę zaangażowana ideologicznie, od połowy 
lat 50. większą uwagę poświęcił stronie formalnej, malując w konwencji postkubistycznej. 
obraz budował za pomocą linearnej siatki grubych konturów, kolor wyważony, rzadko 
o intensywnym natężeniu kładziony był płasko. Na początku lat 60. malował szereg abstrakcji 
o charakterze informelowskich, gdzie konstrukcja obrazu uległa zmiękczeniu, by w latach 
70. powrócić do konturu wyznaczającego układ form i przestrzeń. dążył do syntezy, malował 
dużymi płaszczyznami, upraszczał rysunek.

110
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 sanary-sur-Mer)

Cannes

litografia barwna, papier; 27,5 × 22 cm 
w świetle passe-partout,
sygn. na kamieniu p. d.: Kisling;

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł

111
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 sanary-sur-Mer)

Fait à Sanary

litografia barwna, papier, 52 × 41 cm 
w świetle passepartout, sygn. na kamieniu 
l. d.: Kisling, opis. ołówkiem l. d.: liX/
lXX na suchej pieczęci atEliEr KisliNg, 
w p.d. fragment karty pocztowej zaadreso-
wanej do Kislinga z 1940 r.

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli 
École de paris. W latach 1907–1911 studiował w krakowskiej 
akademii sztuk pięknych pod kierunkiem Józefa pankiewicza. 
Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy, a jego prace przy-
niosły mu nagrody. zaraz po studiach wyjechał do paryża, 
gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na swej 
artystycznej drodze poznał wiele wybitnych postaci ówczesnej 
sceny artystycznej, jak na przykład amedeo Modigliani, który 
namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo Kislinga 
wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem 
cieszyły się portrety oraz akty o surrealistycznych formach. Brał 
udział w licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej, 
między innymi w paryżu oraz Brukseli.
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114
Ludwik Klimek
(1912 skoczów – 1992 Nicea)

Paloma

sangwina, pastel, papier, 52 × 35,5 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: l. KliMEK

cena wywoławcza: 3 200 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

113
Ludwik Klimek
(1912 skoczów – 1992 Nicea)

Modelka

pastel, papier, 51 × 39 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. l.d.: l. KliMEK

cena wywoławcza: 3 200 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

W rodzinnym skoczowie był jednym z uczniów gustawa Morcinka. po zdaniu matury 
rozpoczął studia malarskie w akademii sztuk pięknych w Krakowie. Wiosną 1939 roku 
uzyskał stypendium i wyjechał do paryża, gdzie na wieść o wybuchu wojny postanowił 
zostać. po zajęciu paryża przez Wehrmacht schronił się w aix-en-provence, gdzie z paryża 
przeniosła się filia akademii Krakowskiej prowadzona już wówczas przez prof. Wacława 
zawadowskiego. dotychczas, stojący na jej czele prof. Józef pankiewicz, czuł się już bardzo źle 
i niebawem 4 lipca 1940 roku zmarł w marsylskim szpitalu. po 1947 r. Klimek przeniósł się 
nad zatokę lwią i mieszkał w Menton. podczas prac malarskich w latach 1951/52 w Vallauris 
poznał pabla picassa, który mieszkał i tworzył tam w latach 1948–1955. Klimek przyjaźnił 
się również z Markiem Chagallem i Henri Matissem, z tym ostatnim założył w 1951 r. 
i prowadził Biennale internationale d’art de Menton, gdzie wystawiał swoje obrazy. Jego 
dzieła zostały nagrodzone srebrnym medalem w latach 1951 oraz 1953. Namalował około 
3000 obrazów. Wiele z nich było wystawianych w renomowanych galeriach na całym świecie. 
Już po śmierci artysty, paryski luwr zakupił do swoich zbiorów światowego dziedzictwa 
sporą kolekcję jego dzieł.
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115
Tadeusz Zlamal
(1932 Wolanów – 2018)

Żurawie

tech. mieszana, papier, papier-maché, 
56 × 66 cm, sygn. l.d.: zlamal

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 500 – 1 800 zł

Wybitny polski tancerz i artysta malarz, czeskiego pochodzenia. tańca uczył się w państwowej 
szkole Baletowej w Warszawie, równolegle studiując malarstwo i rzeźbę w prywatnej szkole 
prof. stanisława dobrowolskiego. Jako tancerz zadebiutował w roku 1952 w balecie „Har-
nasie” na scenie warszawskiego teatru Wielkiego. pod koniec lat pięćdziesiątych przeniósł 
się do opery Bałtyckiej w gdańsku, gdzie pod kierunkiem prof. Janiny Jarzynówny-sobczak 
stworzył wiele kreacji baletowych, m.in. Cudownego Mandaryna, pana twardowskiego, 
tybalta w „romeo i Julii”. Królewicza w „Kopciuszku”, Księcia i rudowłosego w „Jeziorze 
łabędzim”. W 1966 roku osiedlił się na stałe w szwecji, gdzie został solistą baletu stora 
teatern w goeteborgu, na którego scenie odnosił znaczące sukcesy m.in. w partiach Cu-
downego Mandaryna i rudowłosego. Karierę artysty baletu dzielił z karierą artysty malarza. 
Większość jego prac, będących impresją na temat tańca, powstała w Maroku i tajlandii. 
W swoim dorobku ma wiele wystaw w galeriach w polsce, szwecji, Hiszpanii, Maroku, 
Niemczech, luksemburgu i przede wszystkim we Francji. Część swoich obrazów podarował 
ogólnokształcącej szkole Baletowej im. Feliksa parnella w Łodzi.

117
Anna Halarewicz

(ur. 1983)

Kobieta w różu, 2017

akwarela, papier, 31 × 23 cm,  
sygn. u dołu: aH/2017

cena wywoławcza: 1 000 zł •
estymacja: 1 500 – 1 800 zł

116
Anna Halarewicz

(ur. 1983)

Kobieta w sukni, 2017

akwarela, papier, 31 × 23,5 cm  
w świetle passe-partout,  

sygn. i dat. u dołu: aH/2017

cena wywoławcza: 1 000 zł •
estymacja: 1 500 – 1 800 zł

W 2008 roku z wyróżnieniem ukończyła Wydział grafiki na 
akademii sztuk pięknych we Wrocławiu. zajmuje się ilustracją 
modową. Brała udział w wystawach indywidualnych, a jej prace 
były reprodukowane w licznych magazynach modowych (Co-
smopolitan, twój styl, Elle, Harper’s Bazaar, glamour, Wysokie 
obcasy, instyle, Viva! Moda, Elle, Newsweek, ooB Magazine). 
Współpracuje z takimi markami jak: oMEga Watches, dior, louis 
Vuitton, lancome, Bizuu, la Mania, tatuum, orska, dr irena Eris. 
zajmuje się także ilustracją książkową („opolskie legendy i bajki” 
doroty simonides, „do góry nogami” Jacka paciorka, „Świętojań-
skie klechdy z ilustracjami” Jerzego szołtyska, „pochodzę z kraju” 
Mariana oszka).



119
Józef Wilkoń
(ur. 1930 Bogucice)

Tabun, 2022

tusz, tempera, akryl, pastel, papier, 
23 × 33 cm, sygn. i dat. p.d.: JWilkoń/18 
Vii 2022

cena wywoławcza: 8 000 zł •
estymacja: 11 000 – 13 000 zł

Ilustrator, malarz, rzeźbiarz, autor scenografii. Urodził się 12 lutego 1930 r. w Bogucicach 
koło Wieliczki. W latach 1947–1949 uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. 
W roku 1950 rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni 
prof. Adama Marczyńskiego. Dyplom uzyskał w roku 1955. Jednocześnie studiował historię 
sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1956 wyjechał z Krakowa do Warszawy. 
Artysta należy do najwybitniejszych polskich twórców zajmujących się ilustracją. Na początku 
lat 90. Artysta zainteresował się rzeźbą, która szybko stała się dla niego równie ważną 
dziedziną jak ilustracja. Na aukcji prezentujemy rzeźbę pieska, wykonaną z drewna. Prace 
Wilkonia znajdują się w wielu prywatnych i publicznych kolekcjach w kraju i za granicą.

118
Andrzej Strumiłło
(1927 Wilno – 2020 suwałki)

Emir Rzewuski, 2015

inkografia, papier, 29,5 × 42 cm, sygn. 
p.d.: andrzej strumiłło opisany: Monice 
i Krzysztofowi z podziękowaniami na 
spotkaniu w Warszawie. 18.i.2015.

cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 400 – 1 800 zł

Studiował malarstwo, początkowo w PWSSP w Łodzi (1945–1947), następnie w ASP 
w Krakowie (1947–1950). Pracował jako pedagog w obu tych uczelniach: w Łodzi w latach 
1950–1953, w Krakowie w latach 1950–1952 i jako profesor na Wydziale Malarstwa 
w 1977–1980. Wykładał też w Filii KUL-ATK w Suwałkach (1988) i na Wszechnicy 
Mazurskiej w Olecku (1997–2000). W latach 1977–1991 był współorganizatorem 
i komisarzem Spotkań Wigierskich „Kultura i środowisko”, jednej z pierwszych inicjatyw 
ekologiczno- -artystycznych w Polsce. W 1982–1984 kierował Pracownią Projektowania 
Graficznego ONZ w Nowym Jorku.

129aUKCJa praC Na papiErzEsopoCKi doM aUKCYJNY128
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121
Marek Okrassa
(ur. 1975, Częstochowa)

Byk, 2000

pastel, papier, 100 × 70 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.b.: M oKrassa 2000

cena wywoławcza: 4 000 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

W latach 1994–1999 studiował w akademii sztuk pięknych w gdańsku w pracowni malar-
skiej prof. Macieja Świeszewskiego i pracowni rysunku adj. 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 w ogólnopolskich konkursach 
graficznych, także nagrody srebrna ostroga w konkursie promocje \’99 w legnicy.

120
Borys Michalik
(1969 Częstochowa – 2018 tamże)

Martwa natura

pastel, papier, 32 × 48 cm w świetle 
passepartout, sygn. l.d.: B. Michalik

cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 4 200 – 5 000 zł

Ukończył państwowe liceum sztuk plastycznych w Częstochowie (1989). syn i uczeń 
malarza Mariana Michalika, kontynuujący nurt malarstwa reprezentowany przez twórczość 
ojca. związany z grupą plastyczną „pŁaWNa 9”. prace artysty znajdują się w zbiorach 
prywatnych w kraju i zagranicą.
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123
Jacek Yerka
(ur. 1952 toruń)

Bez tytułu, lata 90. XX w.

ołówek, papier, 17 × 15 cm, 
sygn. p.d.: YErKa

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

122
Jacek Yerka
(ur. 1952 toruń)

Bez tytułu, lata 90. XX w.

ołówek, papier, 15 × 17 cm, 
sygn. p.d.: YErKa

cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 12 000 – 1 500 zł

studia artystyczne ukończył na Wydziale sztuk pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w toruniu w 1976 r. od urodzenia miał styczność ze sztuką, ponieważ oboje jego rodzice 
byli artystami. Całe swoje dzieciństwo oraz lata szkolne spędził na rysowaniu i rzeźbieniu. 
W początkowym okresie twórczości zajmował się głównie grafiką warsztatową i plakatem 
(za które był wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach artystycznych). 
od 1980 r. poświęcił się wyłącznie malarstwu. Jego sztuka stanowi niezwykłe połączenie 
surrealizmu i drobiazgowej techniki dawnych mistrzów niderlandzkiego malarstwa. Malowane 
przez niego fantastyczne wizje są podziwiane i rozpoznawane na całym świecie (swoje dzieła 
wystawiał w m.in. stanach zjednoczonych, Niemczech, Francji).
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125
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Księżycowa dama

akwaforta, papier, 21 × 21 cm  
w świetle passe-partout, sygn. l.d.:  
t.sętowski, opisany l.d.: Ksieżycowa 
dama, p.b.: akwaforta E/a

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

absolwent wydziału plastyki częstochowskiej Wsp (obecnie akademia im. Jana długosza). 
tworzy w nurcie nazywanym na świecie „reali – zmem magicznym”. od 1998 roku jest 
obecny na rynku amerykańskim. W roku 2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM 
gallery, gdzie jego prace są prezentowane obok płócien salvadore dali, leonor Fini, Michaela 
parkesa. obrazy prezentuje również w innych miastach Usa m.in. san Francisco, santa Fe. 
Jego twórczość cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. prace sętowskiego 
(obrazy, rysunki oraz rzeźby) były prezentowane w dwóch albumach – „teatr Magiczny” 
(2000 r.) oraz „Muzeum Wyobraźni” (2003 r.), które ukazały się na rynku księgarskim 
nakładem wydawnictwa MUza s.a. Wielokrotnie zdobiły też okładki książek, gazet, plakatów 
i podobnych wydawnictw. artysta tworzy używając technik tradycyjnych, posiada też autorską 
galerię.

124
Józef Wilkoń
(ur. 1930 Bogucice)

Na tematy wschodnie, 1976

inkografia, papier, 46 × 60 cm w świetle 
passe-partout, sygn. p.d.: ołówkiem 
Wilkoń, opisany l.d.: 17/50
oryginał powstał w 1976 roku, inkografia 
w 2019 roku

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

ilustrator, malarz, rzeźbiarz, autor scenografii. Urodził się 12 lutego 1930 r. w Bogucicach 
koło Wieliczki. W latach 1947–1949 uczył się w liceum sztuk plastycznych w Krakowie. 
W roku 1950 rozpoczął studia malarskie w akademii sztuk pięknych w Krakowie w pracowni 
prof. adama Marczyńskiego. dyplom uzyskał w roku 1955. Jednocześnie studiował historię 
sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1956 wyjechał z Krakowa do Warszawy. 
artysta należy do najwybitniejszych polskich twórców zajmujących się ilustracją. Na początku 
lat 90. artysta zainteresował się rzeźbą, która szybko stała się dla niego równie ważną 
dziedziną jak ilustracja. Na aukcji prezentujemy rzeźbę pieska, wykonaną z drewna. prace 
Wilkonia znajdują się w wielu prywatnych i publicznych kolekcjach w kraju i za granicą.
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Spacer we mgle
Morze kamieni
Niezapomniane wspomnienie,
Morze, słońce i serce gorące

aNdrzEJ Fogtt

126
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

cena wywoławcza: 8 000 zł •
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu pod kierunkiem 
prof. Zdzisława Kępińskiego i Magdaleny Abakanowicz. Dyplom uzyskał w 1974. Uczestniczył 
w wystawach od połowy lat 70. W 1984 zdobył Grand Prix na Festiwalu Polskiego Malarstwa 
Współczesnego w Szczecinie. W tymże roku reprezentował Polskę na XLI Biennale w We-
necji. Pokazał tam dzieło współsygnowane z Bożenną Biskupską – environment „Misterium 
czasu”, złożone z jego 14 monumentalnych kompozycji malarskich i 30 równie potężnych 
rzeźb Biskupskiej. Styl obrazów Fogtta w tym szczytowym momencie jego kariery bazował 
na kontraście centralnie usytuowanych, hieratycznych sylwetek i budującej je drobnej, 
migotliwej „łuski” pociągnięć pędzla. Podobny styl utrzymuje się w późniejszych pracach 
artysty. W roku 2009 został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
medalem Gloria Artis.
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128
Franciszek Maśluszczak
(ur. 1948)

Lewitująca, 2003

tusz, papier, 30 × 21 cm  
w świetle passe-partout,  
syn. i dat. l.g.: Fr. Maśluszczak 2003, 
opisany p.g.: lewitująca

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

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 komizmu. Jego prace wystawiane były na wielu wystawach zbiorowych 
i indywidualnych w kraju i za granicą.

127
Jan Lebenstein
(1930 Brześć litewski – 1999 Kraków)

Scena, 1966

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

cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

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-
dami, w tym: grand prix de la Ville de paris (1959 r.), nagrodą Fundacji a. Jurzykowskiego 
(Nowy Jork, 1976 r.), nagrodą im. J. Cybisa (1987 r.)
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129
Stanisław Tabisz 
(1956–2021)

Żaglowiec bojowy 28, 2019

tusz, papier, 24 × 18 cm  
w świetle passe-partout, sygn. p.d.:  
st./tabisz, dat. l.d.: 22-23/05/2019 r.

cena wywoławcza: 700 zł •
Estymacja: 800 – 1 000 zł

studiował na Wydziale grafiki i na Wydziale Malarstwa asp w Krakowie, dyplom w pracowni 
Malarstwa. zajmował się malarstwem, rysunkiem, scenografią, krytyką sztuki. Jego obrazy 
i rysunki są zaliczane do nurtu surrealistycznego. tworzył wizyjne pejzaże przeniknięte 
atmosferą baśni, snu i magii. Częstym motywem jego obrazów jest magiczny pejzaż, w którym 
pojawiają się chimery, przeskalowane owady i mityczne jednorożce. W niewielkich formatowo 
rysunkach podejmował wątki zwierzęce, figuralne i portretowe, rozrastające się często 
w obszerne cykle. W latach 2012–2020 pełnił funkcję dziekana naszego wydziału, a od 
2012 do 2020 rektora akademii sztuk pięknych w Krakowie. Był członkiem członkiem 
zarządu głównego zpap (1995–99), a od r. 2002 prezesem okręgu Krakowskiego. W 2020 
otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia organizacyjne.

130
Stanisław Wiśniewski 
(1936 Krynica – 2016 Kraków)

Informel, lata 60. XX w.

tusz, papier, 72 × 57 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. l.d.: st. Wiśniewski

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 1 800 – 2 200 zł

Malarz, profesor sztuk pięknych, członek stowarzyszenia „Kuźnica”. początkowo uczył 
się w szkole Morskiej w gdyni a po jej rozwiązaniu w 1949 ukończył liceum plastyczne 
w sędziszowie Małopolskim. Ukończył studia na akademii sztuk pięknych, będąc uczniem 
zbigniewa pronaszki i zygmunta radnickiego. swoje prace prezentował na licznych wystawach 
w kraju i za granicą. Był też wykładowcą Wydziału Konserwacji i restauracji dzieł sztuki 
akademii sztuk pięknych. stworzył i kierował krakowską galerią „arkady”. Kolekcjonował 
również dawną broń i militaria. W 1965 r. był stypendystą rządu Jugosławii, a dwukrotnie, 
w 1971 i 1983 r., stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej. W 1963 r. otrzymał nagrodę im. 
Bronisława Wojciecha linkego. W 1985 r. otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa a w 2004 
roku Nagrodę Honorową Fundacji sztuki polskiej. za zasługi dla miasta Krakowa w 2010 
roku został uhonorowany odznaką „Honoris gratia”.
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132
Stanisław Rodziński 
(1940–2021)

Horyzont, 1998

pastel, papier, 32 × 45 cm,  
sygn. p.d.: st. rodziński

cena wywoławcza: 4 200 zł •
estymacja: 4 800 – 5 500 zł

studiował w akademii sztuk pięknych w Krakowie; dyplom uzyskał w pracowni Emila 
Krchy w 1963 roku. tuż po studiach rozpoczął pracę pedagogiczną: najpierw w krakowskim 
liceum sztuk plastycznych, następnie we wrocławskiej pWssp (obecnie asp; 1972–1980) 
i krakowskiej asp (od roku 1981), gdzie w latach 1993-96 pełnił funkcję dziekana Wydziału 
Malarstwa, a w latach 1996-2002 funkcję rektora. regularnie współpracował także z Uni-
wersytetem Jagiellońskim oraz z papieską akademią teologiczną (instytut sztuki liturgicznej) 
w Krakowie. Brał aktywny udział w niezależnym ruchu kultury. Malował obrazy olejne, 
akwarele, gwasze, pastele; zajmował się tematyką religijną, przede wszystkim pasyjną, 
publikował w „tygodniku powszechnym”, a w 1999 wyszła jego książka „sztuka na codzien 
i od święta”. W 1985 był laureatem Nagrody archidiecezji Warszawskiej, w 1988 nowojorskiej 
Fundacji im. a. Jurzykowskiego, w 1995 jego prace wystawiane były w galerii Kordegarda 
w Warszawie.

131
Wacław Jagielski

W barze

pastel, papier, 48 × 68 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. l.d.: Jagielski

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 500 – 1 800 zł

Jest konserwatorem dzieł sztuki i malarzem. przez kilka lat był nauczyciel plastyki młodzieży 
w liceum i szkołach podstawowych. Jest członkiem – założycielem stowarzyszenia paste-
listów polskich oraz członkiem związku polskich artystów plastyków. Jego obrazy znajdują 
się w wielu prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą i w galeriach sztuki współczesnej. 
Uczestnik, organizator plenerów i wystaw poplenerowych stowarzyszenia pastelistów polskich 
i innych międzynarodowych. Jego obrazy znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach 
w kraju i za granicą. Uprawia rysunek, malarstwo pastelowe i olejne wzbogacone o swe 
technologiczne poszukiwania i odkrycia. od 1979 roku żyję i tworzy w Nowym sączu. tu 
miał wernisaż pierwszej w swoim życiu wystawy, jeszcze w maturalnej klasie i tu pracował 
jako nauczyciel plastyki. Wcześniej jednak stał się dyplomowanym konserwatorem dzieł 
sztuki i tym samym spełniłem jedno z największych jak na ten czas życiowych pragnień. 
przez dwadzieścia lat prowadził własną pracownię Konserwacji zabytków. obecnie jednak 
całkowicie oddał się twórczości – malarstwu. W nim szczególnie ukochał kolor i światło.
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135
Marian Malina

Szkic do kompozycji postać, 
1964

akwarela, gwasz, 38 × 27 cm  
sygn. i dat. p.d. M. Malina 64

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 2 800 – 3 400 zł

studiował latach 1945–1948 w asp w Krakowie pod kierunkiem Jerzego Fedkowicza, 
Konrada srzednickiego i andrzeja Jurkiewicza. Następnie podjął pracę w macierzystej 
uczelni w pracowni rysunku wieczornego i w pracowni litografii prof. Konrada srzednickiego, 
którego asystentem był do 1953. Kontynuował pracę pedagogiczną na Wydziale grafiki do 
1962. zajmował się grafiką (głównie w technikach drzeworytu i linorytu oraz we własnej 
technice cellografii – odbitki z matrycy celuloidowej) oraz malarstwem. Był członkiem grup 
Marg (od 1957), „zagłębie” oraz Międzynarodowego stowarzyszenia drzeworytników 
XYloN w szwajcarii, a także Komitetu Narodowego aiap. Wystawiał na wszystkich edycjach 
Krajowego, a od 1966 Międzynarodowego Biennale grafiki w Krakowie (1960–1976), 
podobnie – w kolejnych edycjach sympozjum „złotego grona” w zielonej górze (1965–1979) 
oraz na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. zdobył nagrody i wyróżnienia 
w konkursach olimpijskich 1948, 1952, 1956, nagrodę i medal na i Międzynarodowej 
Wystawie drzeworytów, Bańska Bystrzyca 1972. Jego prace są reprezentowane w wielu 
liczących się kolekcjach muzealnych i gabinetach grafiki w kraju i za granicą.

133
Józef Szajna
(1922 rzeszów – 2008 Warszawa)

Stwory, 1992

tusz, papier, 29 × 38 cm w świetle 
passe-partout, sygn. i dat. p.d.: 
szajna 1992, opisany l.d.: stwory

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 000 – 3 800 zł

134
Marian Malina

Powitanie, 1975

linoryt, papier, 65,5 × 57,50 cm, 
opisany l.d.: powitanie C  
sygn. i dat. p.d.: M. Malina 1975 r.

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 600 – 2 000 zł

Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przedstawień, profesor akademii sztuk pięknych w Warszawie. 
to o nim, w roku 1989 podczas Biennale sztuki w brazylijskim sao paulo, krytycy mówili, że jest jednym z pięciu największych artystów 
XX wieku. Uczestnik walki antyfaszystowskiej, aresztowany był więźniem w obozach koncentracyjnych w auschwitz i Buchenwaldzie. 
Członek antynazistowskiego ruchu oporu 1939–1945 (zWz aK). W 1952 r. uzyskał dyplom w zakresie grafiki, a rok później również 
w zakresie scenografii w krakowskiej asp. po studiach, w latach 1954–1963 pracował jako pedagog w macierzystej uczelni. od roku 1972 
był profesorem w asp w Warszawie, gdzie między innymi kierował studium scenografii.
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137
Jacek Sienicki
(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.

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 4 500 – 5 000 zł

studiował na Wydziale Malarstwa asp w Warszawie, w pracowni artura Nachta-sambor-
skiego, u którego w1954 roku obronił swój dyplom. swoje prace po raz pierwszy szerszej 
publiczności zaprezentował na Wystawie Młodej plastyki w Warszawie w 1955 roku. W tym 
samym roku artysta objął stanowisko wykładowcy na macierzystej uczelni. W 1981 roku 
otrzymał tytuł profesora. Był laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody 
Krytyki artystycznej im. C. K. Norwida w 1975 r. czy Nagrody im. J. Cybisa otrzymanej 
w 1983 roku.

136
Łukasz Huculak 
(ur. 1977 rzeszów)

Martwa natura, 2005

akryl, papier, 29 × 48 cm,  
sygn. i dat. Huculak 05

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

Urodzony w 1977 roku w rzeszowie. studiował na wrocławskiej akademii sztuk pięknych. 
dyplom uzyskał w pracowniach prof. stanisława Kortyki i prof. Wojciecha Kaniowskiego 
w 2002 roku. prowadzi obecnie pracownię malarstwa na Wydziale Malarstwa i rzeźby 
wrocławskiej asp.
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140
Tadeusz Dominik
(1928 szymanów – 2014 Warszawa)

Kompozycja, 1960

drzeworyt, papier, 23,5 × 23,5 cm,  
sygn. i dat. p.d.: t dominik 60,  
opisany l.d.: 540

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 400 – 3 000 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.

138
Edward Dwurnik
(1943 radzymin – 2018 Warszawa)

Domy

linoryt, papier, 27,5 × 29 cm,  
sygn. l.g.: dWUrNiK

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 2 800 – 3 500 zł

139
Edward Dwurnik
(1943 radzymin – 2018 Warszawa)

Pejzaż z architekturą

linoryt, papier, 30,5 × 29,5 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 2 800 – 3 500 zł
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142
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Bez tytułu

serigrafia, papier, 72 × 56 cm,  
sygn. p.d. ołówkiem: olbinski,  
opisany l.d.: ap 13/35

cena wywoławcza: 2 000 zł •
estymacja: 2 600 – 3 000 zł

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale architektury politechniki Warszawskiej. W roku 
1981 wyemigrował do stanów zjednoczonych. szybko zaistniał w tamtejszym środowisku 
i dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. od 1985 roku jest wykładowcą school 
of Visual arts w Nowym Jorku. zajmuje się również ilustracją, malarstwem, projektowaniem 
plakatów oraz scenografią. zdobył ogromne uznanie na całym świecie, a jego plakaty 
i ilustracje ukazują się regularnie na łamach takich czasopism jak Newsweek, time, Bu-
siness Week, New York times, New Yorker. Jest twórcą bardzo pracowitym z ogromnym 
dorobkiem. Na swoim koncie ma już liczne plakaty dla amerykańskich oper (New York City 
opera, Utah opera, pacific opera san Francisco, philadelphia opera), scenografię operową 
do przedstawienia don giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu 
wystawach w stanach zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w polsce.

141
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 sanary-sur-Mer)

Martwa natura z rybami

litografia, papier, 55 × 76 cm (arkusz), 
sygn. na płycie l.d.: Kisling, oraz pod płytą 
pieczęć atelier Kisling z podpisem Jeana 
Kislinga, opisana l.d.: ołówkiem 128/150

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de paris. W latach 
1907–1911 studiował w krakowskiej akademii sztuk pięknych pod kierunkiem Józefa 
pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy, a jego prace przyniosły mu nagrody. 
zaraz po studiach wyjechał do paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na 
swej artystycznej drodze poznał wiele wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej, jak 
na przykład amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał udział w licznych wystawach sztuki współczesnej 
polskiej, między innymi w paryżu oraz Brukseli.
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145
Marek Żuławski
(ur. 1908 r.)

First to fight, 1939/1940

litografia, papier, 75 × 50 cm,  
sygn. l.g.: M.ŻUlaWsKi

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

W 1926 rozpoczął studia w warszawskiej ssp pod kierunkiem Karola tichego, Felicjana 
szczęsnego Kowarskiego i leonarda pękalskiego. W 1935 otrzymał stypendium ministerialne 
i wyjechał na dalsze studia do paryża. od 1936 stale mieszkał w londynie. W latach trzy-
dziestych przesyłał obrazy na pokazy w warszawskim instytucie propagandy sztuki, wystawiał 
także w londyńskich galeriach. Wiele podróżował, m.in. do Włoch, grecji, szwajcarii, na Bliski 
Wschód. W początkowym okresie twórczości malował w konwencji postimpresjonistycznego 
koloryzmu, z czasem coraz bardziej upraszczał i syntetyzował formę.

143
Roman Opałka
(1931 abbeville-saint-lucien –  
2011 rzym)

Serengeti nie może umrzeć, 
1964

offset, papier, 84 × 58 cm,  
sygn. l.b.: opaŁKa

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 400 – 1 800 zł

144
Roman Opałka 
(1931 abbeville-saint-lucien – 
2011 rzym)

Festiwal Wojskowych Zespołów 
Estradowych, 1963 r.

offset, papier, 70 × 50 cm,  
sygn. p.g.: opaŁKa 63

cena wywoławcza: 250 zł
estymacja: 400 – 600 zł
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147
Jaga Karkoszka
(1941 r.)

Bezruch z cyklu Paragrafy, 1988

gwasz, papier, 44 × 29,5 cm  
w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.: 
„BEzrUCH”/z CYKlU/„paragraFY”/
Jaga 88 r.

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 2 200 zł

146
Jaga Karkoszka
(1941 r.)

Spryciarz z cyklu Paragrafy, 1988

gwasz, papier, 44 × 29,5 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: „sprYCiarz”/z CYKlU/
„paragraFY”/Jaga 88

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 2 200 zł
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149
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

150
Jerzy Panek

(1918 tarnów – 2001 Kraków)

Twarz IV

flamaster, papier w kratkę, 33 × 20 cm  
w świetle passe-partout, sygn. l.d.: panek

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 500 – 1 800 zł

studia rozpoczął w 1937 r w instytucie sztuk plastycznych w Krakowie na Wydziale grafiki 
pod kierunkiem andrzeja Jurkiewicza i Władysława Jarockiego. W czasie okupacji kontynu-
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 
60-tych powstały najsłynniejsze cykle drzeworytnicze: autoportrety, Kobiety obłąkane, pastu-
chy, 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 
międzynarodowych stowarzyszeń twórczych m.in.: XYloN. Wielokrotnie wystawiany 
i nagradzany – złoty Medal na Międzynarodowym triennale grafiki w New delhi 1971, 
Nagroda im. Jana Cybisa 1988 r. prace w zbiorach muzealnych w polsce, Usa, Japonii, 
Wielkiej Brytanii a także w zbiorach prywatnych na całym świecie.

148
Jerzy Panek 
(1918–2001)

Autoportret, 1959/1992

drzeworyt, papier, 47 × 34,5 cm,  
sygn. p.d.: panek 1959/1992,  
opisany l.d.: V/V, śr.d.: autoportret

cena wywoławcza: 2 900 zł •
estymacja: 3 500 – 4 500 zł
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151
Marc Chagall
(1887 Łoźno k. Witebska – 1985 saint-
paul de Vence)

Vision de Paris: Mère et enfant 
devant Notre-Dame

litografia, papier, 35 × 26 cm  
w świetle passe-partout, Mourlot 80 & 82 
(czarno-biała z tyłu)

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 400 – 2 800 zł

152
Marc Chagall
(1887 Łoźno k. Witebska – 1985 saint-
paul de Vence)

Day in spring

litografia, papier, 36 × 26,5 cm w świetle 
passe-partout, „derriere le Miroir” no 198, 
1972, Mourlot

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 400 – 2 800 zł

154
Marc Chagall

(1887 Łoźno 
k. Witebska – 1985 

saint-paul de Vence)

L’ecuyere, 1956

litografia 
oryginalna, papier, 
37,5 × 52,5 cm, 

sygn. na płycie 
Marc Chagall, z ju-
bileuszowej edycji 
derriere le Miroir, 
10 ans d-Edition 

1946–1956, 
paris Maeght Editeur 
1956, Mourlot 153

cena wywoławcza: 
1 800 zł

estymacja:  
2 500 – 3 500 zł

153
Marc Chagall

(1887 Łoźno k. Witebska – 1985 saint-
paul de Vence)

Le Printemps (Wiosna), 1938

litografia, papier, 35,5 × 26 cm  
w świetle passe-partout.  

atelier Mourlot dla Verve – teriade.  
grafika pochodzi z trzeciego numeru 

znanego francuskiego magazynu arty-
stycznego „Verve”, wydanego  

w 1938 roku

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 400 – 3 000 zł
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158
Ryszard Dudzicki

(ur. 1930)

Jeźdźcy, 1960

akwaforta, papier, 32 × 24 cm (zdruk), 
sygn. i dat. p.d.: r. dudzicki 1960 r., 

opisany l.d.: Jeźdźcy, śr.d.: 3/10

cena wywoławcza: 400 zł •
estymacja: 600 – 800 zł

157
Andrzej Kurkowski

(ur. 1927 Częstochowa)

Don Kichot, 1986

linoryt, papier, 30 × 30 cm,  
sygn. i dat. p.d.: a. Kurkowski 86, 

opisany l.d.: don Kichot

cena wywoławcza: 600 zł •
estymacja: 800 – 1 200 zł

155
Włodzimierz Kotkowski 
(1941–2011)

Martwa natura na tle środowiska 
naturalnego, 1974

akwaforta, akwatinta, papier, 
75 × 52 cm, sygn. p.d.: Wkotkowski

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 600 – 800 zł

156
Ziembicka Barbara 
(ur. 1946)

Duszna ulica

litografia, papier, 57 × 43,5 cm,  
sygn. p.d.: Barbara ziembicka sołtysik, 
opisany śr.d.: duszna ulica

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 400 – 500 zł
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159
Georges Braque
(1892 argenteuil-sur-seine – 1963 Hawr)

Dwa Pawie, ok. 1952

litografia, papier, 36 × 25 cm  
w świetle passe-partout, praca pochodzi 
z czasopisma artystycznego „Verve”,  
nr 27/28, 1952 r.

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 400 – 1 800 zł

Malarz, grafik i rzeźbiarz, wraz z pablem picassem był twórcą kubizmu. Kształcił się na 
malarza pokojowego, jednak równolegle studiował wieczorowo na École des Beaux-arts, 
a później w innych szkołach artystycznych w paryżu. Na académie Humbert, gdzie uczył 
się w latach 1902–04, spotkał Francisa picabię. początkowo tworzył pod wpływem impre-
sjonizmu, następnie fowizmu i sztuki Cézanne’a, we współpracy z picassem stworzył teorię 
kubizmu i wprowadził ją do swojego malarstwa. Eliminował przestrzeń i rozkładał przedmiot, 
ukazując go na płaszczyźnie płótna równocześnie ze wszystkich stron, przez co zbliżał się 
do abstrakcji. służył we francuskiej armii podczas i wojny światowej. został ciężko ranny, 
a w czasie rekonwalescencji w 1917 zaprzyjaźnił się z Juanem grisem. po wojnie styl jego 
malarstwa stał się bardziej swobodny.

161
Pablo Picasso

(1881 Malaga – 1973 Mougins)

Walka byków

litografia, papier, 30 × 23 cm  
w świetle passe-partout,  

sygn. i dat. l.d.: picasso/23.11.57

cena wywoławcza: 1 200 zł 
estymacja: 1 500 – 1 800 zł

160
Pablo Picasso

(1881 Malaga – 1973 
Mougins)

Akt kobiecy, 1963

„litografia barwna, papier, 
9 × 17,5 cm (cała plansza), 

sygn. na kamieniu:  
„le 14.3.63 picasso”.

praca pablo picasso, malarza, 
grafika, rzeźbiarza hiszpańskie-
go, jednego z najwybitniejszych 

artystów XX w., pochodząca 
z książki „picasso. les dames 
de Mougins. secrets d’alcôve 

d’un atelier” (tekst Helena 
parmelin), wydanej w paryżu 

w 1964 r.
Mougins to miasteczko w po-
łudniowej Francji, niedaleko 

Cannes, gdzie picasso spędził 
ostatnie 12 lat życia.

cena wywoławcza: 900 zł 
estymacja: 1 400 – 1 800 zł



165164 sopocki dom aukcyjny aukcja prac na papierze

163
Barbara Rosiak
(ur. 1955)

Wizja Atlantydy, 1979

akwaforta 76 × 52 cm, 20/20  
sygn. i dat. p.d. rosiak 1979

cena wywoławcza: 1 000 zł •
estymacja: 1 400 – 1 800 zł

studiowała na Wydziale Malarstwa i grafiki 
państwowej Wyższej szkoły sztuk plastycz-
nych. dyplom z wyróżnieniem w pracowni 
grafiki warsztatowej prof. l. rózgi oraz 
w pracowni malarstwa prof. s. Fijałkowskie-
go w 1979 roku. Uprawia głównie grafikę 
artystyczną w technikach metalowych, głów-
nie akwaforta barwna. zajmuje się również 
malarstwem, rysunkiem, exlibrysem. Brała 
udział w ponad 90 wystawach zbiorowych 
i konkursach. Jej prace znajdują się w zbio-
rach prywatnych i muzealnych.

162
Jolanta Ciesielska
(ur. 1951)

Ogród rozkoszy, 1978

akwaforta, odbitka 7, 50 × 69 cm,  
dat. p.d. 1978

cena wywoławcza: 700 zł •
estymacja: 900 – 1 200 zł

164
Erna Rosenstein
(1913 lwów – 2004 Warszawa)

Pocałunek

akwaforta, papier, 34 × 50 cm,  
sygn. na płycie p.d.: E.rosenstein

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 600 – 3 000 zł

Malarka i poetka, tworzyła również rysunki i asamblaże. W latach 1932–1934 studiowała 
w Wiener Frauen akademie, a w latach 1934–1936 w akademii sztuk pięknych w Krakowie 
pod kierunkiem Wojciecha Weissa. Była związana ze środowiskiem grupy Krakowskiej, 
szczególnie bliska artystyczna przyjaźń łączyła ją z Jonaszem sternem. sympatyzowała 
z ruchem lewicowym. W czasie wojny przebywała w lwowskim getcie, a po tragicznej śmierci 
rodziców ukrywała się w Warszawie. Wspomnienie traumatycznych przeżyć wojennych 
przewijało się przez całą jej twórczość. W 1957 roku została członkinią reaktywowanej grupy 
Krakowskiej. od 1949 roku mieszkała w Warszawie. twórczość Erny rosenstein, bardzo 
osobistą, poetycką i całkowicie wolną od jakichkolwiek ograniczeń i wpływów, sytuuje się 
w granicach szeroko pojmowanego surrealizmu.
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167
Józef Gielniak

(1932 denain we Francji –  
1972 Bukowiec koło Kowar)

Ex libris

linoryt, papier, 15 × 10,5 cm,  
sygn. ołówkiem p.d.: J.gielniak

cena wywoławcza: 900 zł •
estymacja: 1 200 – 1 400 zł

W latach 1945–46 studiował w Ecole des Beauxarts w Valen-
ciennes. do polski przyjechał w 1950. artysta od 1953 nie 
opuszczał sanatorium Bukowiec, gdzie leczył się na gruźlicę 
i gdzie po blisko 20 latach pobytu zmarł. architektura i oto-
czenie sanatorium były też najczęstszymi motywami jego prac, 
choć nie zawsze traktowanymi dosłownie. Miał 19 wystaw 
indywidualnych w kraju i 3 za granicą (Wiedeń, Kopenhaga, 
Florencja). Brał udział w wystawach zbiorowych. od 1966 r. 
był członkiem société internationale des graveurs sur Bois „X Y 
loN”. W 1963 r. dostał nagrodę na V Biennale grafików w lu-
blanie, w 1966 r. dwie nagrody (regulaminową i fundowaną) na 
Międzynarodowym Biennale w Krakowie. W 1967 r. otrzymał 
nagrodę na Międzynarodowej Wystawie grafiki w Vancouver, 
a w 1972 r. nagrodę na ii Międzynarodowym Biennale grafiki 
w Fredrikstad. laureat Nagrody państwowej.

166
Józef Gielniak

(1932 denain we Francji – 
1972 Bukowiec koło Kowar)

Ex libris Jacka Gaja, 1968 rok

linoryt, papier, 12 × 9,5 cm (zadruk)

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 800 – 1 000 zł

165
Robert Gliński
(ur. 1952)

Kadr z filmu „Cześć Tereska”, 
2000

tusz, papier, 20 × 29 cm,  
sygn. i dat. p.d.: robgliński2000, opisany 
l.d.: Film „Cześć tereska”-tereska na ulicy

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

reżyser filmowy i teatralny. rysuje i maluje od czasu studiów na Wydziale architektury 
pW. Często robi rysunki do swoich filmów („Niedzielne igraszki”. „Cześć tereska”. „Świnki”, 
„Wszystko co najważniejsze”, „Czuwaj” etc.). gliński przy pomocy ołówka, pędzla, tuszu 
czy akwareli projektuje kadry filmowe, szuka emocji w twarzach aktorów, komponuje gry 
światła i cieni.
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168
Tymon Niesiołowski
(1882 lwów – 1965 toruń)

Akt siedzący

piórko, papier, 20 × 15 cm w świetle 
passe-partout, sygn. ołówkiem l.d.: tymon

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 800 – 1 000 zł

169
Adam Marczyński
(1908 Kraków – 1985 tamże)

W parku

piórko, papier, 20 × 28,5 cm,  
sygn. ołówkiem p.d.: Marczyński

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 700 – 900 zł

171
Adam Marczyński

(1908 Kraków – 1985 tamże)

Przy studni

piórko, papier, 35 × 29 cm,  
sygn. ołówkiem p.d.: Marczyński

cena wywoławcza: 600 zł •
estymacja: 800 – 1 000 zł

170
Adam Marczyński

(1908 Kraków – 1985 tamże)

Chłopcy

piórko, papier, 31,5 × 22 cm,  
sygn. p.d.: ołówkiem Marczyński

cena wywoławcza: 600 zł •
estymacja: 800 – 1 200 zł

Malarz, grafik, pedagog; w latach 1900– 
–1905 studiował w akademii sztuk pięk-
nych w Krakowie pod kierunkiem stanisława 
Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera. W okresie 
1906–1926 mieszkał w zakopanem, skąd 
podróżował do Włoch, paryża i Monachium. 
W roku 1908 był współzałożycielem 
„grupy pięciu”, od 1917 związał się 
z ugrupowaniem „Formistów”, a od 1922 
ze stowarzyszeniem „rytm”. W roku 1926 
przeniósł się do Wilna, gdzie został dyrek-
torem szkoły rzemiosł artystycznych, a od 
1928 wykładał na Wydziale sztuk pięknych 
Uniwersytetu stefana Batorego. po wojnie 
objął katedrę Wydziału sztuk pięknych 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w toruniu; od 1958 był członkiem „grupy 
toruńskiej”. Malował – wyróżniające się 
dekoracyjnością formy i koloru – martwe 
natury, akty, portrety, rzadziej pejzaże. Jego 
styl ewoluował z biegiem lat; wczesne prace 
ujawniają wyraźne wpływy Wyspiańskiego, 
późniejsze – wyraźne inspiracje malarstwem 
francuskim, m.in. twórczością gaugina, 
picassa czy Matisse’a. W obrazach doj-
rzałego okresu twórczości często stosował 
płaskie plamy barwne, obwiedzione silnie 
zarysowanym konturem. artysta zajmował 
się także grafiką.

studiował malarstwo w asp w Krakowie w latach 1930–1936 
pod kierunkiem prof. Władysława Jarockiego i stanisława 
pieńkowskiego. dyplom otrzymał w 1936. W czasie studiów 
odbył podróż do Francji i Hiszpanii (1930), po ich ukończeniu 
– do Francji (1936). W latach 1933–1934 był związany 
z „grupą Krakowską“ (tzw. pierwszą), z którą dwukrotnie 
wystawiał. Wykonywał też scenografie dla teatru „Cricot“. 
pierwsze lata ii wojny światowej spędził we lwowie. Wrócił 
do Krakowa w 1941. po wojnie podjął pracę pedagogiczną 
w asp (od 1945, profesor 1951, dziekan Wydziału Malar-
stwa 1970–1972, emerytowany w 1979). Jednocześnie na 
powrót stowarzyszył się z kręgiem artystów skupionych wokół 
tadeusza Kantora i Marii Jaremy, którzy w 1957 powołali 
tzw. drugą „grupę Krakowską“. Marczyński pozostawał jej 
członkiem i wystawiał z nią do końca życia. zajmował się 
malarstwem, rysunkiem, scenografią, grafiką warsztatową 
i ilustracją książkową.
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172
Henryk Cześnik
(ur. 1951 sopot)

Bez tytułu, 2002

długopis, papier (kartka z kalendarza), 
20 × 15 cm, sygn. i dat. p.d.:  
H. Cześnik/02

cena wywoławcza: 400 zł •
estymacja: 600 – 800 zł

173
Henryk Cześnik
(ur. 1951 sopot)

Z cyklu przysłowia polskie: „Niósł 
wilk razy kilka, ponieśli i wilka”., 
2007

długopis, papier (kartka z kalendarza), 
20 × 15 cm w świetle passe-partout, 
sygn. i dat. p.d.: H. Cześnik/07

cena wywoławcza: 400 zł •
estymacja: 600 – 800 zł

174
Jarosław Modzelewski
(ur. 1955, Warszawa)

Ze szkicownika artysty

ołówek, papier, 20, 5 × 27,5 cm,  
sygn. u dołu: JModzelewski

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 600 – 2 000 zł

Malarz, rysownik, wybitny przedstawiciel polskiego malarstwa figuratywnego, pedagog. 
W 1980 roku obronił dyplom z malarstwa w akademii sztuk pięknych w Warszawie pod 
kierunkiem prof. stefana gierowskiego, gdzie później prowadził pracownię. Był współzałoży-
cielem gruppy, z którą wystawiał przez blisko dziewięć lat od 1983 roku. Jest uważany za 
jedną z głównych postaci „Ekspresji lat 80.”. W latach 1986–89 tworzył obrazy figuralne, 
których forma odpowiadała zasadom realizmu. Modzelewski uważa, że lata 90. były 
najważniejszymi w jego twórczości. Wówczas wspólnie z Markiem sobczykiem, prowadził 
prywatną szkołę sztuki w Warszawie. od 1997 roku artysta operuje temperą, porzucił 
technikę malarstwa olejnego. otrzymał paszport „polityki” za rok 1998 i jest laureatem 
Nagrody im. Jana Cybisa (2004).
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175
Joan Miró
(1893 Barcelona – 1983 palma  
de Mallorca)

Seria V, 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

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 200 – 2 800 zł

176
Joan Miró
(1893 Barcelona – 1983 palma  
de Mallorca)

Indelible Miro II

litografia oryginalna, papier, 34 × 25 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d. na płycie Miro

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 400 – 2 000 zł

178
Joan Miró

(1893 Barcelona – 1983 palma  
de Mallorca)

Indelible Miro I

litografia, papier, 34 × 25 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d. na płycie Miro

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 400 – 2 000 zł

177
Joan Miró

(1893 Barcelona – 1983 palma  
de Mallorca)

Kompozycja z serii Maravillas 
Con Variaciones Acrosticas

litografia, papier, 50 × 36 cm  
w świetle passe-partout,  

sygn. na płycie p.d.: Miro
la poligrafa, Barcelona 1975

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 000 – 2 600 zł
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180
Joan Miró
(1893 Barcelona – 1983 palma  
de Mallorca)

L’ete (lato), 1938

litografia, papier, 35,5 × 26 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. na płycie l.d.: Miro.  
atelier Mourlot dla Verve – teriade.
grafika pochodzi z trzeciego numeru 
znanego francuskiego magazynu  
artystycznego „Verve”, wydanego  
w 1938 roku

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 400 – 2 800 zł

179
Joan Miró
(1893 Barcelona – 1983 palma  
de Mallorca)

Femme au Miroir, 1956

litografia oryginalna, papier, 
37,5 × 55 cm, sygn. na płycie l.d.: Miro, 
z jubileuszowej edycji derriere le Miroir, 
10 ans d’edition 1946–1956, Maeght 
Editeur, Mourlot 174

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 200 – 2 800 zł

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 
kolorytem. oprócz malowania obrazów zajmował się też malarstwem ściennym, ceramiką, 
grafiką i rzeźbą
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W 1957 roku ukończyła Wydział Malarstwa warszawskiej asp 
w pracowni Eugeniusza Eibischa. W latach 70. Współpracowa-
ła z tygodnikiem „Kultura” i z wydawnictwami jako rysowniczka 
i ilustratorka. projektowała też scenografie do spektakli teatru 
tV. Uprawia malarstwo, grafikę i rysunek. pierwszy pokaz 
swojego malarstwa zorganizowała wraz z siostrą alicją w 1979, 
przy okazji otwarcia własnej galerii. W centrum zainteresowania 
sióstr jest człowiek uwikłany w dramaty życia. twórczość alicji 
jest w swej wymowie bardziej posępna i dramatyczna.

181
Alicja Wahl
(1932–2020)

Autoportret, 1975

litografia, papier, 73 × 51 cm,  
sygn. i dat. p.d.: a.Wahl 1975, opisany 
l.d.: 41/50, śr.d.: autoportret-litografia

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

182
Alicja Wahl
(1932–2020)

Jednym okiem patrzę, drugim 
nienawidzę, 1975 r.

litografia, papier, 70 × 50 cm, sygn. i dat. 
ołówkiem p.d.: a.Wahl 1975, opisany 
śr.d.: 8/20 litografia/Jednym okiem patrzę, 
drugim nienawidzę

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

184
Przemysław 
Tyszkiewicz

(ur. 1964)

Nożyce w moich 
oczach, 1997

akwaforta, papier, 
60 × 90 cm, sygn. 
i dat. p.d.: tyszkie-

wicz 97, opisany 
l.d.: Nożyce w moich 

oczach, śr. dół: 
akwaforta Ea

cena wywoławcza: 
800 zł •

estymacja:  
1 000 – 1 200 zł

183
Janusz 

Piotrowski 
(1944–2022)

Z kim 
przystajesz 

takim się 
stajesz, 1981

serigrafia, papier, 
48 × 66 cm,  

sygn. i dat. p.d.: 
Janusz piotrowski 
81, opisany l.d.: 

„z kim przystajesz 
takim się stajesz” 

serigrafia e.a.

cena wywoławcza: 
800 zł •

estymacja:  
1 000 – 1 200 zł

dyplom na akademii sztuk pięknych w Warszawie w 1971 roku na Wydziale Malarstwa i grafiki w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa. 
Wielokrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i sztuki. W latach 1966-1990 uczestnik 14 plenerów krajowych i zagranicznych. prezes 
polskiego stowarzyszenia Edukacji plastycznej. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i ponad 200 zbiorowych.
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185
Joanna Świerczyńska

Dziwny makijaż, 1990

monotypia, papier, 64,5 × 50 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Joanna Świerczyńska, 
l.d.: dziwny makijaż, monotypia  
barwna 1/1

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 700 – 900 zł

186
Joanna Świerczyńska

Na wystawie, 1990

monotypia barwna, papier, 64 × 50 cm, 
syg. i dat. p.d.: Joanna Świerczyńska 
1990, opisany. l.d.: Na wystawie, 
monotypia barwna 1/4

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 700 – 900 zł

188
Paweł Marian Bocianowski

(ur. 1954 r.)

Gąsiorek

akwaforta, papier, 10 × 7 cm (zadruk), 
sygn. p.d.: M. Bocianowski, l.d.: gąsiorek

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

187
Leszek Rózga

(1924–2015)

Dwa pejzaże nostalgiczne, 1976

akwaforta, papier, 32 × 25 cm (zadruk), 
sygn. p.d.nieczytelnie, dat. 1976,  

opisany l.d.: dwa pejzaże nostalgiczne-
-akwaforta barwna

cena wywoławcza: 400 zł •
estymacja: 600 – 800 zł
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189
Zygmunt Januszewski
(1956–2013)

Bez tytułu

tusz, papier, 32, 5 × 23 cm, 
sygn. l.d.: januszewski

cena wywoławcza: 600 zł •
estymacja: 800 – 1 000 zł

190
Zygmunt Januszewski
(1956–2013)

Bez tytułu

tusz, papier, 22, 5 × 16 cm, 
sygn. p.śr.: januszewski

cena wywoławcza: 600 zł •
estymacja: 800 – 1 000 zł

192
Zygmunt Januszewski

(1956–2013)

Bez tytułu

tusz, papier, 32,5 × 23 cm, 
sygn. p.g.: januszewski

cena wywoławcza: 600 zł •
estymacja: 800 – 1 000 zł

191
Zygmunt Januszewski

(1956–2013)

Bez tytułu

tusz, papier, 33 × 23 cm, 
sygn. l.g.: januszewski

cena wywoławcza: 600 zł •
estymacja: 800 – 1 000 zł



183182 sopocki dom aukcyjny aukcja prac na papierze

194
Marc Chagall
(1887 Łoźno k. Witebska –  
1985 saint-paul de Vence)

Sara i Abimelech

litografia barwna, papier, 36 × 26 cm 
w świetle passe-partout, Mourlot 239

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 – 2 400 zł

193
Marc Chagall
(1887 Łoźno k. Witebska –  
1985 saint-paul de Vence)

Sara i anioły

litografia barwna, papier, 36 × 26 cm 
w świetle passe-partout, Mourlot 240

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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rysownik, grafik, satyryk, scenograf, autor 
programów telewizyjnych i radiowych. 
studiował grafikę na warszawskiej asp oraz 
historię sztuki na Uniwersytecie Warszaw-
skim. stworzył ilustracje do przeszło 300 
książek, m.in. do „pana tadeusza” i „trylo-
gii”. Współpracował z takimi czasopismami 
jak: „szpilki”, „przekrój”, „polityka”. Należał 
do prekursorów polskiego komiksu.

Najbardziej znany jako autor rysunków satyrycznych i klasycznych filmów animowanych, ważnym obszarem jego twórczości było również 
projektowanie grafiki użytkowej (plakaty, afisze, okładki i ilustracje książkowe). absolwent akademii sztuk pięknych w Krakowie (studiował 
w Katowicach na Wydziale grafiki, filii krakowskiej asp; dyplom w 1957). internowany w czasie stanu wojennego. od 1982 do 1997 
mieszkał i pracował w Usa. zadebiutował w tygodniku „szpilki” w 1956. W prl publikował rysunki w wielu tytułach; rozpoczął też 
współpracę z niemieckim pardonem i amerykańskim the New Yorker. W czasie emigracji jego rysunki zamieszczały także the New York 
times i the Wall street Journal; szwajcarski graphis zamieścił w jednym z numerów z lat 80. monografię Czeczota. publikował w „polityce” 
i „Nie”. 15 grudnia 2008 z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana zdrojewskiego odebrał złoty Medal „zasłużony Kulturze 
gloria artis” 

195
Szymon Kobyliński
(1927 Warszawa – 2002 tamże)

Lata 20, lata 30

tusz, papier, 19 × 16 cm  
w świetle passe-partout

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

196
Andrzej Czeczot
(1933 Kraków – 2012 Warszawa)

Kolędnicy: Dyabeł, Wilk, Śmierć, 
Herod, Anioł (Nauczycielka)

tusz, papier, 15,5 × 33 cm,  
sygn. p.d.: czeczot

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 700 – 900 zł

198
Andrzej Czeczot

(1933 Kraków – 2012 Warszawa)

Powrót z Sylwestra

tusz, papier, 17 × 25 cm,  
sygn. p.d.: czeczot

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 700 – 900 zł

197
Andrzej Czeczot

(1933 Kraków – 2012 Warszawa)

Jeździec wigilijny

tusz, papier, 24 × 24,5 cm,  
sygn. p.d.: czeczot

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 700 – 900 zł
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199
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Karykatura Wojciecha Pszoniaka

tusz, papier, 29 × 21 cm, sygn. p.d.: JF

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 600 – 800 zł

200
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Karykatura Gustawa Holoubka

tusz, papier, 29 × 21 cm, sygn. p.d.: JF

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 600 – 800 zł

203
Jerzy Flisak

(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Karykatura Janusza Gajosa

tusz, papier, 29 × 21 cm, sygn. p.d.: JF

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 600 – 800 zł

201
Jerzy Flisak

(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Karykatura Jerzego 
Pendereckiego

tusz, papier, 24 × 20 cm, sygn. u dołu: 
JF

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 600 – 800 zł

202
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Karykatura Michała Bajora

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

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 600 – 800 zł
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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. po wojnie zajął 
się głównie ilustracją książkową, zwłaszcza książek dla dzieci. 
od 1951 r. był profesorem asp w Warszawie.

204
Andrzej 
Wiercieński
(1912–1987)

Ilustracja do 
bajki

tusz, gwasz, papier, 
19 × 27 cm, opisa-
ny u góry: ilustrował: 
andrzej Wiercieński

cena wywoławcza: 
300 zł •
estymacja:  
400 – 500 zł

205
Jan Marcin 
Szancer
(1902 Kraków – 
1973 Warszawa)

Ilustracja do 
bajki „Atrament 
i kwoka” Jana 
Brzechwy

tusz, piórko, papier, 
21 × 30 cm, opisa-
ny u dołu: Kwoka

cena wywoławcza: 
1 500 zł •
estymacja:  
1 800 – 2 400 zł

207
Jan Marcin Szancer

(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Ilustracja do bajki „Stonka 
i bronka” Jana Brzechwy

tusz, piórko, papier, 30 × 21 cm,  
sygn. p.d.: jms, opisany u dołu:  

stonka i Bronka

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 1 800 – 2 400 zł

206
Jan Marcin Szancer

(1902 Kraków-1973 Warszawa)

Ilustracje do bajek

tusz, piórko, papier, 32 × 24,5 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 2 200 – 2 600 zł
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210
Jan Płaskociński
(1919 puławy – 1993 Warszawa)

Tryptyk

serigrafia, papier, 3 × 10 × 10 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. p.g.: Jpłaskociński

cena wywoławcza: 900 zł •
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

przedstawiciel malarstwa naiwnego. Był samoukiem. Uznano go za najciekawszą indywidu-
alność wśród współczesnych malarzy prymitywistów. Jego obrazy, pełne najdziwniejszych 
okazów botanicznych zaludniały tajemnicze, zamyślone postacie. zwierzęta otrzymały 
dekoracyjne formy, chociaż nadal pozostawały lwami, tygrysami, słoniami. te ogrody artysty 
były tworzone pod wpływem tęsknoty za czarownymi ogrodami, podobnymi do rajskich wizji. 
Jego obrazy były wystawiane za granicą, miedzy innymi w szwajcarii.

208
Walentyna Szoba
(ur. 1964)

Bez tytułu

technika mieszana, 14 × 14 cm  
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 700 – 900 zł

209
Walentyna Szoba
(ur. 1964)

Blind

technika mieszana: akryl, gwasz, tusz, 
papier, 25 × 19 cm, sygn. l.d.: szoba

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 700 – 900 zł
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Z L E C E N I E  L I C Y TAC J I
AUKCJA PRAC NA PAPiERZE. SZTUKA WSPółCZESNA

Warszawa, 16 listopada 2022 r., godz. 19.00
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 go-
dziny 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.

_________________________________  ________________________ 
       Imię i nazwisko          data, podpis

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

_________________________________  ________________________ 
       Imię i nazwisko          data, podpis

212
Henri Matisse 
(1863–1956)

La Tristesse Du Roi, 1958 
(Smutek króla) 

litografia kolorowa, papier, 
35,6 × 53,3 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. na płycie p.d. Henri Mattise 1952

litografia powstała pod koniec życia 
artysty w 1954 roku. została opracowana 
pod bezpośrednim kierownictwem Ma-
tisse’a we współpracy z atelier Mourlot. 
obraz odtwarza jego słynną wycinankę 
malowaną gwaszem z 1952 roku. praca 
została włączona do specjalnego wydania 
francuskiego magazynu artystycznego Verve 
(vol. iX, n. 35-36) pt. „dernieres oeuvres 
de Matisse 1950–1954” (ostatnie dzieła 

Matisse 1950–54), celebrującego ostatnie 
prace artysty i opublikowanego pośmiert-
nie przez wydawnictwo teriade w paryżu 
w 1958 roku.

literatura:  Matisse. Catalogue raisonne 
de l’oeuvre grave paris, duthuit, 1983. 
Numer katalogowy duthuit 139

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

211
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I PosTANowIENIA wsTęPNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa 
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolek-
cjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o.o. 
w celu ich sprzedaży.

II DEfINICJE
Dom Aukcyjny – Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43, zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców pod numerem 538348.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem 
sprzedaży.
Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży 
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy 
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warun-
kowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Sopocki Dom Aukcyjny do 
prowadzenia Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na 
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych 
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowią-
zany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający 
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu, 
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego 
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt 
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie, 
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla 
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie aktual-
nych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego. 
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej 
granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wiążącej 
umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. W ramach 
Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 20% doliczana do kwoty, na 
której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu 
Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny 
Obiektu. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, 
w przypadku kiedy Obiekt nie został sprzedany w ramach Aukcji. Kwota 
wylicytowana wraz z Opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów 
i usług VAT (VAT marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem wraz 
z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit 
de suite).
Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt 
może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem 
Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona 
osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży 
warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana 
jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaofero-
wał najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję 
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku, 
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż 
gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej. 
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, 
a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
legenda – poniższa legenda wyjaśnia symbole, które można znaleźć 
w Katalogu: 

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

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

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

III sPrZEDAż AukCYJNA

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

2. AuKCjA

A. Rejestracja na Aukcję

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

/// ZleCeNie liCyTACji Z limiTem i liCyTACjA TelefONiCZNA
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji oso-
biście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz 
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący 
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć 
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać 
w galeriach Domu Aukcyjnego.
 W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licyto-
wane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez 
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat 
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne 
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli 
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia 
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom 
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
 Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący zakupił wybrany Obiekt 
w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż Cena gwarancyjna. 
Jeśli limit podany przez Licytującego jest niższy niż Cena gwarancyjna, 
a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji 
warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim 
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
 W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być 
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu, 
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
 Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz 
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych 
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo 
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą 
nie być zrealizowane.
 Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicz-
nej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Licytujący może 
określić na zleceniu limit, do którego pracownik Domu aukcyjnego będzie 
licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony 
na zleceniu, pracownik Domu Aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że 
klient oferuje przynajmniej Cenę wywoławczą.
 Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej 
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowa-
nie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie 
po stronie Domu Aukcyjnego.

/// liCyTACjA ONliNe
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy 
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą 
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię i na-
zwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespondencji 
oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości i obsługi 
płatności). Dodatkowo fotokopia dokumentu tożsamości umożliwiającego 
weryfikację danych osobowych powinna zostać przesłana e-mailem 
albo dostarczona osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. 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.

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

B. Przebieg Aukcji

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

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

/// LICytACJA W JęZykU ANgIELSkIm
Na specjalne życzenie Licytującego niektóre spośród licytacji mogą być 
równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny być 
składane najpóźniej godzinę przed Aukcją wraz z informacją których 
Obiektów dotyczą.

/// tABELA POStąPIEń
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według poniższej tabeli. W zależności od przebiegu Aukcji może 
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500
10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000
100 000 – 200 000 5 000
200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000
Powyżej 1 000 000 50 000

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

3. PłAtNOśCI

A. Czas i formy płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł 
z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty 



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

B. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty 
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata au-
kcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 20%. Obowiązuje 
ona również w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza 
się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego 
spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych 
zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie 
obliczana, gdy kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. 
Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, 
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro 
oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie 
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień Aukcji lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu 
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut 
NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro opublikowa-
nego przez NBP przed dniem aukcji.

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

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

4. OdBiór ZAKuPu

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

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

B. Transport
Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe 
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
 Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kon-
takcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność 
Nabywcy i Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe 
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie.
 Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel 
powinien skontaktować się telefonicznie z galerią Domu Aukcyjnego 
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym 
odbiorem Obiektu.

C. Pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe
W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodat-
kowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje 
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz 
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowied-
nich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat 
o wartości powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do 
przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania 
odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uza-
sadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej 
Ceny zakupu za obiekt.

D. Zagrożone gatunki
Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość 
wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku, 
procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub 
certyfikatów przed wywozem. Uzyskanie dokumentów umożliwiających 
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. 
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, 
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie 
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóź-
nienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu 
zostały oznaczone symbolem „•” opisanym w Legendzie. Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

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

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

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

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

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

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

–  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania 
zaległości;

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

–  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV INforMACJE oGóLNE

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

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

3. WARUNkI POtWIERDZENIA AUtENtyCZNOśCI
Autentyczność Obiektu to w rozumieniu powyższego Regulaminu 
właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie. 
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezento-
wanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny 
z poniższymi zastrzeżeniami:
 Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie 
bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. Powyższa gwarancja nie obejmuje:
a)  kolejnych właścicieli Obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od 

bezpośredniego Nabywcy Obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

b) Obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
c)  Obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w Katalogu 

i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia 
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie 
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?” lub 
„(?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty 
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;

d)  Obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziały-
wania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone 
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z nastę-
pujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

e)  Obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą 
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;

 f)  Obiektu, w przypadku którego podana w Katalogu roczna data 
powstania różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;

g)  Obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe 
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego 
stulecia (połowy lub ćwierci);

h)  Obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie 
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w Katalogu „na 
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;

 i)  Obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy 
użyciu metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte 
w czasie wydawania Katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane 
za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego 
prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę 
wartości Obiektu.

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

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

6. OBOWIąZUJąCE PRZEPISy PRAWA
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie 
interpretowany.
 Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą 
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem 
niniejszego Regulaminie.
 Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana 
przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, pod-
legającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą 
lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal 
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący 
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem 
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny 
sens pierwotnego zapisu.
 Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
–  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 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 1996 r., o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, 
poz. 24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu 
zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną 
o Opłatę aukcyjną 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 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) – Dom 
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców 
dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 000 euro.

V PosTANowIENIA końCowE
1.  Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy 

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

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

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

sopot, Ul. BoH. MoNtE CassiNo 43

AUKCJA DZiEł SZTUKi

Alfred Wierusz-Kowalski (1849–1915), Wesoła jazda, olej, płótno, 62 × 48,5 cm, sygn. p.d.: A.Wierusz-Kowalski



AUKCJA SZTUKI  
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W siEdziBiE sopoCKiEgo doMU aUKCYJNEgo

gdaŃsK, Ul. dŁUga 2/3

AUKCJA ŚWiĄTECZNA

Julian Fałat, Pejzaż zimowy z Bystrej, olej, sklejka, 30,5 × 72,8 cm, sygn. i opis. l. d.: JFałat Bystra
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GALERiA  
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GALERiA  
BYDGOSZCZ
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indeks artystów

Przyjmujemy dzieła sztuki (w tym prace na papierze)  
i rzemiosło artystyczne na aukcje w 2023 r.
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W galErii sopoCKiEgo doMu auKCYJnEgo

WarszaWa, ul. noWY ŚWiat 54/56

AUKCJA VARIA® (50)

Kazimierz Sichulski (1879 lwów – 1942), Chata, 1941 r., akwarela, papier, 17 × 26 cm w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.: Sichulski/1941
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