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AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Z KOLEKCJI ANNY I PIOTRA DMOCHOWSKICH

2 maja 2016



2 MAJA 2016 r.
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GALERIA SZTUKI DAWNEJ

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Jacek Malczewski, Portret Rafałka, ok. 1900 r.      cena wywoławcza: 44 000 zł



AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Z KOLEKCJI ANNY I PIOTRA DMOCHOWSKICH

2 MAJA (PONIEDZIAŁEK) 2016, GODZ. 19.00

w galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego
Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 43

tel.: (58) 551 22 89; 603 890 001
e-mail: modern@sda.pl

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 16 kwietnia 2016 r. 

poniedziałek – piątek od 11 do 18

sobota od 11 do 15

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

od 1990

PATRONAT
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Piotr Dmochowski ze Zdzisławem Beksińskim w jego pracowni



Szanowni Państwo,
Mamy ogromną przyjemność oddać w Państwa ręce katalog 
aukcji dzieł sztuki z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich. 
Piotr Dmochowski jest profesorem prawa na paryskim uni-
wersytecie, marszandem i propagatorem twórczości Zdzisława 
Beksińskiego. Wspólnie z żoną Anną od lat 80. zbierali prace 
artystów „ekspresywnych”, wyrażające silne uczucia, często 
surrealistyczne w klimacie, świetne warsztatowo. Pasję kolek-
cjonerską zapoczątkowało zetknięcie ze sztuką Beksińskiego 
i wywołany nią absolutny zachwyt. W 1983 roku Dmochowski 
rozpoczął promocję twórczości Beksińskiego za granicą, po-
święcając swój czas, energię i pieniądze, organizując m.in. 
wystawy w Paryżu  i Antwerpii, oraz w Cannes,  tuż obok 
festiwalowego pałacu, czy  też  finansując powstanie  filmu 
dokumentalnego o malarzu. Chociaż nieraz balansował na 
granicy bankructwa, a z artystą łączyła go bardzo trudna rela-
cja, twierdzi że nie żałuje lat poświęconych na popularyzację 
osoby Beksińskiego i określa je mianem przygody swojego 
życia.  W 1989 roku zdecydował się otworzyć własną galerię 
przy Rue de Quincampoix, tuż obok Centrum Pompidou, gdzie 
mógł stale wystawiać prace ulubionego malarza, a  także 
innych twórców, tworzących w podobnym, mrocznym stylu.
  Większość z oferowanych na naszej aukcji dzieł było wysta-
wianych w Galerie Dmochowski – Musée-galerie de Beksinski 
w Paryżu, a później prezentowanych szerokiej publiczności 
w Polsce na głośnej wystawie Visions des Tenebres (Mrocz-
ne wizje) w muzeach Częstochowy, Warszawy  i Gdańska 
w 2004 roku. Państwo Dmochowscy stworzyli niezwykle 
spójną kolekcję, konsekwentnie wybierając obrazy o dużym 
ładunku emocjonalnym, pobudzające do refleksji na temat 
ludzkiej egzystencji. Wszystkie prace bez wyjątku zawierają 
pierwiastek tajemniczości, odnosząc się do duchowej, me-
tafizycznej sfery życia. Mam nadzieję, że docenią Państwo 
ich nieoczywiste i nienachalne piękno.

Katarzyna Dąbrowska
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1 
Zdzisław Beksiński 
(1927 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu (YT) 

olej, płyta, 87 × 73 cm
sygn. na odwrocie: YT BEKSIŃSKI

cena wywoławcza: 80 000 zł
estymacja: 100 000 – 120 000 zł

Eksponowany w Galerie Dmochowski. Musée-galerie de 
Beksinski w Paryżu

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się gra-
fiką komputerową. W latach 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. Wczesne prace artysty realizowane były 
w konwencji  informelu, malowane reliefowo, grubo kładzioną 
farbą. Na początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał się malar-
stwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, figuratywnemu, starannie 
malowanemu farbą olejną na płycie pilśniowej. Pierwszy okres 
tego malarstwa, pod wpływem mistycyzmu wschodniego, był 
pełen symboli, tajemniczych treści i katastroficznej, pełnej grozy 
atmosfery. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi się na stałe do 
Warszawy. W latach osiemdziesiątych odszedł od „anegdoty”, 
odciągającej uwagę od czystej  formy malarskiej  i  zwrócił się 
ponownie   w kierunku wcześniejszych doświadczeń z malar-
stwem abstrakcyjnym, posługując się  jednak nadal czytelną 
formą. 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. Jesienią 2011 roku zorganizo-
wano dużą retrospektywę dwustu pięćdziesięciu prac z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich w Domu Plastyka w Warszawie. 
W maju 2016 roku zostanie otwarta w Miejskiej Galerii Sztuki 
w Częstochowie stała ekspozycja 30 obrazów i 30 rysunków, 
natomiast już jesienią tego roku odbędzie się inauguracja stałej 
wystawy 50 obrazów, 100 rysunków i 100 zdjęć artystycznych 
w Nowohuckim Centrum Kultury także ze zbiorów Dmochowskich.

Nie jest ważne, co się ukazuje, lecz co jest ukryte… Jeszcze inaczej: waż-
ne jest to, co ukazuje się naszej duszy, a nie to co widzą nasze oczy i co 
możemy nazwać. 

Zdzisław Beksiński, cytat za: „Odnaleźć w sercu i pod powiekami. Wywiad ze Zdzisławem Beksińskim”, „Tygodnik Powszechny” 1977, nr 25, s. 35

Nigdy nie zadaję sobie pytania „co to znaczy” ani w odniesieniu do moich 
obrazów, ani do cudzych. Znaczenie jest dla mnie całkowicie bez znacze-
nia. Jest tyle warte, ile smak czekolady w opisie literackim.

Zdzisław Beksiński, cytat za: „Znaczenie jest dla mnie bez znaczenia. Ze Zdzisławem Beksińskim rozmawia Zbigniew Taranienko”, „Sztuka” 1979, nr 4, s. 34  
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Pragnę malować tak, jakbym fotografował marzenia i sny. Jest to więc 
z  pozoru realna rzeczywistość, która jednak zawiera ogromną ilość 
fantastycznych szczegółów. Być może u  innych ludzi sen i  wyobraźnia 
działają w  odmienny sposób – u  mnie zawsze są to obrazy z  reguły 
realistyczne, jeśli idzie o światłocień i perspektywę.

Mówi się, że człowiek szuka prawdy, ale od wielu lat wydaje mi się, że 
człowiek wcale nie szuka prawdy, lecz tylko mówi nieustannie na ten 
temat. Prawdę to my wszyscy doskonale znamy, ale nie możemy jej 
przyjąć, bo ona jest nie do przyjęcia. My szukamy w rozpaczliwy sposób 
kłamstw, które by prawdę nieco rozwodniły, nieco stonowały lub też 
w ogóle zasłoniły, tak aby ukazywała się nam jedynie w godzinie śmierci. 
Sztuka jest jednym z tych pięknych kłamstw i chyba nie jest niczym więcej.

Zdzisław Beksiński, cytat za: „Sfotografować sen. Rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim”, Tygodnik Kulturalny 1978, nr 35, , s. 35
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2
Zdzisław Beksiński 
(1927 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu (YO), 1991

olej, płyta, 87 × 73 cm 
sygn. na odwrocie: YO BEKSIŃSKI

cena wywoławcza: 74 000 zł
estymacja: 85 000 – 95 000 zł

Eksponowany w Galerie Dmochowski. Musée-galerie de 
Beksinski w Paryżu

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

Fragment listu Zdzisława Beksińskiego do Piotra Dmochowskiego,  
sobota 19 września 2004, godz. 9.50
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3
Zdzisław Beksiński 
(1927 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1992

olej, płyta, 87 × 73 cm
sygn. na odwrocie: BEKSIŃSKI 1992 

cena wywoławcza: 74 000 zł 
estymacja: 85 000 – 95 000 zł

Eksponowany w Galerie Dmochowski. Musée-galerie de 
Beksinski w Paryżu

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

Zdzisław Beksiński, cytat za: „Świat Zdzisława Beksińskiego”,  
Panorama Północy, nr 6, 1981.
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4
Zdzisław Beksiński 
(1927 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1993 

olej, płyta, 87 × 73 cm 
sygn. na odwrocie: BEKSIŃSKI 1993 

cena wywoławcza: 74 000 zł 
estymacja: 85 000 – 95 000 zł

Eksponowany w Galerie Dmochowski. Musée-galerie de 
Beksinski w Paryżu

Co do moich obrazów razi mnie dziś groteska, 
której entuzjastą byłem w latach 70-tych. Była 
to w zamierzeniu groteska wielowarstwowa. 
Styl śmiertelnie poważny i „muzealny”, a na 
obrazie facet z ogromnym jajem na głowie, na 
którym siedzi ptak czy coś podobnego. Dziś 
generalnie zredukowałem to do wariacji na 
temat: twarzy, postaci, architektury etc. Daw-
niej dbałem, by światło padało z określonego 
kierunku, by perspektywa była realistyczna, 
a  przestrzeń podkreślona. Dziś istnieje 
właściwie tylko umowna przestrzeń obrazu. 
Tym niemniej od czasu do czasu czknie mi 
się czymś z poprzedniego okresu. W końcu 
to też moje. 

Fragment listu Zdzisława Beksińskiego do Piotra Dmochowskiego, 
sobota 17 lipca 2004, godz. 21.12

Obrazy z lat 1992–94 są zdecydowanie bar-
dziej uproszczone i oszczędniejsze w środ-
kach niż te z wcześniejszych lat. Pojawiło się 
białe tło i  bardziej zawężona paleta barw, 
artysta ograniczył motyw i  bardzo daleko 
deformował elementy rzeczywistości, tak, 
że sam temat nie narzucał się widzowi. Ele-
mentem przewodnim stała się postać ludzka, 
a najczęściej głowa, jakby kamienna. Przypo-
mina to nieco abstrakcję z lat 50., ale kojarzy 
się też z rzeźbionymi głowami i postaciami 
sprzed 40 lat . Beksiński chciałby powrócić 
do rzeźbienia, ale nie pozwalają mu na to 
rozmiary pracowni. Znalazł więc inną drogę 
ekspresji i  zaczął rzeźbić pędzlem. Twarze 
i biusty w tym malarstwie są tak wykadro-
wane, że sprawiają wrażenie powiększonych 
detali z innych obrazów.

Anna Kania-Saj, „Zdzisław Beksiński – sztuka i krytyka”, Wrocław 2004
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5 
Henryk Cześnik
(ur. 1951 r. Sopot)

Sen o potędze i nędzy, 2002

technika mieszana, karton, 90 × 120 cm
sygn. p. d.: H. Cześnik 02

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des Tenebres. 50 obrazów z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich, Miejska Galeria Sztuki w Czę-
stochowie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Częstochowa – Warszawa – Gdańsk 
2004, s. 19

Wystawiany: 
Zdzislaw Beksinski et d’autres artistes d’une collection 
particuliere, Galerie Roi Doré, Paryż 5 października 2015 – 
9 stycznia 2016

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Absolwent gdańskiej PWSSP, dyplom z malarstwa i grafiki otrzymał 
w 1977 roku w pracowni Kazimierza Ostrowskiego. Zatrudniony 
na macierzystej uczelni od 1979 roku. W 1994 roku uzyskał 
tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP. Uprawia malarstwo, 
rysunek, scenografię, zajmuje się aranżacją wystaw, kilkakrotnie 
wystąpił tez w filmach fabularnych (Sztos, Chłopaki nie płaczą). 
Miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w znaczących galeriach 
i muzeach w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach 
muzeów narodowych m. in. w Warszawie, Gdańsku, Moskwie, 
Sofii, Dreźnie oraz w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i zagra-
nicą. Artysta przez lata wypracował swój własny, niepowtarzalny 
styl, swoisty „charakter artystycznego pisma”, określanego jako 
ekspresjonizm  liryczny. Rysunek miękką,  owalną kreską na 
rozmazanym tle, często wzbogacony surrealną  inskrypcją, na 
podłożu z tektury, prześcieradła szpitalnego, zniszczonego znaku 
drogowego.

Świat obrazów Cześnika jest jakby przejęty z Schultza. W każdym razie 
podobieństwo jest uderzające. Postacie zredukowane są u  Cześnika 
bardzo często do kadłubków, torsów bez rąk. Często te torsy ustawione 
są na kółkach. Inne Cześnikowe manekiny spoczywają na wózkach, 
łóżkach, kółkach. Bywa, że artysta zderza naszkicowaną postać manekina 
z  przydaną mu twarzą pięknej kobiety wyciętej z  kolorowego pisma. 
W scenach pojawiają się rydwany końskie, ale konie również galopują… 
na kółkach. Cześnik powiedział kiedyś, że w dzieciństwie takie wózki były 
obsesyjnym motywem jego snów. Czy należy odwołać się do symboliki 
koła i wozu? Koło u wozu jest symbolem wieczności, ale jednocześnie 
przemijania…

Andrzej Matynia, Gram swoje! (szkic do portretu Henryka Cześnika), katalog wystawy  
Henryk Cześnik. Malarstwo, rysunek (w 60-lecie urodzin), Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2011, s. 13



W pokoiku dziecinnym
z pozoru niewinnym
biegał koń szalony
na nim czarodzieje
dali mi nadzieję.

(Henryk Cześnik )
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6
Henryk Cześnik
(ur. 1951 r. Sopot)

Arka Noego z chorymi krawcami, 2002

technika mieszana, papier, 102 × 132cm
sygn. p. d.: H. Cześnik 02

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des Tenebres. 50 obrazów z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich, Miejska Galeria Sztuki w Czę-
stochowie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Częstochowa – Warszawa – Gdańsk 
2004, s. 18

Wystawiany: 
Zdzislaw Beksinski et d’autres artistes d’une collection 
particuliere, Galerie Roi Doré, Paryż 5 października 2015 – 
9 stycznia 2016

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

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

Paweł Huelle, Kreska obrotowa, katalog Atlasa Sztuki, „Arteon” 2005, nr 4
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7
Henryk Cześnik
(ur. 1951 r. Sopot)

Bez tytułu

technika mieszana, prześcieradło, 223 × 140 cm 
sygn. p. d.: H. Cześnik 

cena wywoławcza: 7000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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8
Stasys Eidrigevi ius 
(ur. 1949 Medyniszki na Litwie)

Bez tytułu, 1990

pastel, papier, 150 × 115 cm 
w świetle oprawy 
sygn. p. d.: Stasys

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des Tenebres. 50 obrazów z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich, Miejska Galeria Sztuki w Czę-
stochowie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Częstochowa – Warszawa – Gdańsk 
2004, s. 53

Wystawiany: 
wystawa indywidualna w Galerie Dmochowski. Musée-galerie 
de Beksinski, Paryż, 1991 r.; Zdzislaw Beksinski et d’autres 
artistes d’une collection particuliere, Galerie Roi Doré, Paryż 
5 października 2015 – 9 stycznia 2016

cena wywoławcza: 25 000 zł 
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Stasys przekazuje nam ważną myśl – że tak naprawdę w życiu wszystko 
jest ze sobą przemieszane. Przemieszane są lata i kolory, doświadczenia 
i kształty. Przemieszana jest realność i złuda, fakty i bajki. Przemieszane 
jest dzieciństwo i dojrzałość, sielskość i klęska. I właśnie w tym wielkim 
przemieszaniu zawarta jest najgłębsza prawda świata.

Ryszard Kapuściński, cytat za: M. Kuc, Stasys 60, Warszawa 2011, s.16

Sztuka – to moje życie. Nie ma bez niej żadnego dnia. To mój pokarm 
duchowy.

Stasys Eidrigevicius, cytat za: E. Dzikowska, Artyści mówią. Wywiady z mistrzami grafiki, Warszawa 2011, s. 58

Od 1968 roku studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Insty-
tucie 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. londyń-
skie British Museum, MoMA w Nowym Jorku, waszyngtońskie 
National Library, Creation Gallery w Tokio i Muzea Watykańskie. 
W 1994 roku Andrzej Papuziński stworzył film „Siedem misteriów 
według Stasysa (Kamień, Wahadło, Pragnienie, Głód, Labirynt, 
Nadzieja, Wyzwolenie)”.
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9
Stasys Eidrigevi ius 
(ur. 1949 Medyniszki na Litwie)

Bez tytułu, 1990

pastel, papier, 50 × 65 cm 
sygn. p. d.: Stasys

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des Tenebres. 50 obrazów z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich, Miejska Galeria Sztuki w Czę-
stochowie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Częstochowa – Warszawa – Gdańsk 
2004, s. 52

Wystawiany: 
wystawa indywidualna, Galerie Dmochowski. Musée-galerie 
de Beksinski, Paryż, 1991 

cena wywoławcza: 7000 zł 
estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Twarz odarta z opowieści literackiej, twarz 
jako mapa człowieka: podróż cienia i światła, 
poryw kreski, twarz otoczona przedmiotami. 
Teatr twarzy. Teatr nieustający.
(...) miałem swoje wizje, swoje ulubione 
motywy, swój sposób tańca z kredką paste-
lową. Odrzucając wszelkie pozaartystyczne 
zależności, tworzę dotykając palcami chro-
powatej powierzchni papieru i oddychając 
powietrzem pełnym pastelowego pyłu.

Stasys Eidrigevicius, cytat za: Stasys 50. Wystawa retrospektywna. [katalog 
wystawy], [red.] J. Grabski, Kraków 1999, s. 236

Wydobywam z mojej wyobraźni coś takiego, 
co przypomina człowieka, co przypomina 
oczy i w pewnym momencie zaczynam wie-
rzyć, że powstała twarz, jakaś postać, która 
zaczyna mi się przyglądać, uśmiechać, ma 
swój nastrój, popada w zadumę. (...) Nagle 
widzisz, że coś istnieje, że coś udało się wy-
czarować, że między mną a obiektem zaczyna 
się jakaś więź.

Stasys Eidrigevicius, cytat za: Teatrum Corporis. Stasys Eidrigevicius, [red.] 
J. Grabski, Kraków – Warszawa 2003, s. 43
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10
Bogdan Korczowski 
(ur. 1954, Kraków)

Clavicules de Salomon, 1991

olej, akryl, płyta, 140,5 × 100 cm 
sygn. p. d.: KORCZOWSKI i opisany na odwrocie: CLAVICU-
LES | DE SALOMON | KORCZOWSKI 1991 | 140 × 100

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des Tenebres. 50 obrazów z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich, Miejska Galeria Sztuki w Czę-
stochowie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Częstochowa – Warszawa – Gdańsk 
2004, s. 28

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Malarz, grafik i performer. W 1978 roku ukończył grafikę w pra-
cowni prof. Włodzimierza Kunza, na krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. W 1980 roku przeprowadził się do Paryża, gdzie osiadł 
i w 1985 ukończył Ecole Supérieure des Beaux-Arts, w pracowni 
Abrahama Hadada. W l. 1986-1995 podróżował po Stanach 
Zjednoczonych  i  regularnie wystawiał swoje prace w Nowym 
Jorku. W 1988  r. otrzymał prestiżowe stypendium Fundacji 
Pollock-Krasner,  jako drugi, po Franciszku Starowieyskim, Po-
lak wśród ówczesnych stypendystów. Pierwsza po wyjeździe 
do Paryża polska wystawa Bogdana Korczowskiego odbyła się 
w 1989 r. w warszawskiej Galerii Zachęta pod kuratelą Jacka 
Werbanowskiego. Na swoim koncie ma około 100 indywidu-
alnych wystaw w Polsce oraz m.  in. we Francji, w Stanach 
Zjednoczonych, Szwajcarii,  Szwecji  i Rosji.  Jego malarstwo 
znajduje  się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
Miejskich Galeriach Sztuki w Lublinie i Częstochowie. 
  Jego twórczość malarska układa się w cykle w których skupia 
się na przedstawieniu ważnych dla siebie symboli, ideogramów, 
gwiazd, krzyży, a także w późniejszym okresie motywów związa-
nych z naturą, wszechświatem. Obrazy charakteryzują się grubymi 
warstwami nieregularnie nałożonej farby, czasami chaotycznie 
spływającej, czasami  formującej się w dziwne niezrozumiałe 
pismo. Artysta wielokrotnie podkreślał swoją inspirację pracami 
Tadeusza Kantora, któremu poświęcił kilka ze swoich wystaw, 
a także północnoamerykańskimi Indianami i szamanizmem. Eks-
presyjny abstrakcjonizm symboliczny, który uprawia Korczowski, 
tworzy prywatny świat artysty, w którym mieszają się żywioły, 
emocje oraz kultury. 

W malarstwie otaczają mnie moje własne znaki. Oczywiście znaki te są 
związane z naszą kulturą. Urodziłem się w środkowej Europie, pochodzę 
z małego kontynentu wielu kultur. Krzyże i gwiazdy Dawida to są moje 
znaki różnych kultur, bo jeśli chodzi o mnie, to wolno mi używać wszelkich 
znaków z mojej pamięci...

Bogdan Korczowski, cytat za: W. Makowiecki, M. Michałowska, M. Pawłowski, Korczowski. malarstwo. peinture, Poznań 1999, s. 8
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11
Bogdan Korczowski 
(ur. 1954, Kraków)

Bez tytułu, 1990

olej, akryl, płótno, 150 × 150 cm 
sygn. p. d.: KORCZOWSKI i opisany na odwrocie: 
KORCZOWSKI | 1990 

cena wywoławcza: 10 000 zł 
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

(...) w cyklach tych obrazów wiele jest „przy-
czernień” bo nawet w najświeższych obrazach 
staram się stworzyć wrażenie przedwczesne-
go starzenia się. Nieważne jest, czy obraz liczy 
trzy dni czy dwadzieścia lat. Za to należy 
zawsze w nim odczuć ukryty gdzieś czas.

Bogdan Korczowski, cytat za: W. Makowiecki, M. Michałowska, M. Pawłowski, 
Korczowski. malarstwo. peinture, Poznań 1999, s. 8
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12
Bogdan Korczowski 
(ur. 1954, Kraków) 

Star crossing, 1990

olej, akryl, płótno, 130 × 89 
sygn. p. d.: KORCZOWSKI i opisany na odwrocie: 
KORCZOWSKI | 1990 | STAR | CROSSING |1

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des Tenebres. 50 obrazów z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich, Miejska Galeria Sztuki w Czę-
stochowie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Częstochowa – Warszawa – Gdańsk 
2004, s. 30

cena wywoławcza: 10 000 zł 
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Znak był zawsze motorem mojego myślenia 
artystycznego i formalnego. Jestem przeko-
nany o subiektywności odbioru obrazu. Każdy 
widzi coś innego w tym samym dziele. Inter-
pretację obrazu-znaku zostawiam odbiorcy.

Bogdan Korczowski, cytat za: Korczowski. „Zbyt późno na chwałę...”. Trzy dekady 
malarstwa 1979-2009, [katalog wystawy], Galeria BWA w Gorzowie Wielkopol-

skim, 15 stycznia – 7 lutego 2010, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 4
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13
Bogdan Korczowski 
(ur. 1954, Kraków) 

Les aventuriers de la memoire perdue, 1990

olej, akryl, płótno, 130 × 97 cm 
sygn. p.d.: KORCZOWSKI i opisany na odwrocie: KORCZOW-
SKI | 1990 oraz les aventuriers | de la memoire | perdue | 
part I

cena wywoławcza: 10 000 zł 
estymacja: 14 000 – 16 000 zł



14 
Bogdan Korczowski 
(ur. 1954, Kraków) 

Les aventuriers de la memoire perdue, 1990

olej, akryl, płótno, 130 × 97 cm
sygn. p. d.: KORCZOWSKI i opisany na odwrocie: 
KORCZOWSKI | 1990 oraz les aventuriers | de la memoire | 
perdue | part II

cena wywoławcza: 10 000 zł 
estymacja: 14 000 – 16 000 zł
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15
Bogdan Korczowski 
(ur. 1954, Kraków) 

Les couteaux, 1991

olej, akryl, płótno, 140 × 100 cm
sygn. p. d.: KORCZOWSKI, opisany na odwrocie: KORCZOW-
SKI 1991 | LES COUTEAUX | 140 × 100

cena wywoławcza: 10 000 zł 
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Bogdan Korczowski nie maluje obrazów, 
tworzy swoistą kosmogonię. Jego płótna to 
planety, gorące lub zimne, utworzone z krwi, 
ognia, popiołów. Wszystkie emanują tajem-
nicą, zagadką, którą ów artysta-szaman stara 
się rozszyfrować dla swych współczesnych.

Marianne Boilève, cytat za: W. Makowiecki, M. Michałowska, M. Pawłowski, 
Korczowski. malarstwo. peinture, Poznań 1999, s. 6
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16
Bogdan Korczowski 
(ur. 1954, Kraków)

Nostr(a)damus, 1991

relief, olej, akryl, płyta, 140 × 100 cm
sygn. p. d.: KORCZOWSKI, opisany na odwrocie: KORCZOW-
SKI 1991 | NOSTR DAMUS DE TEMILE | 140 × 100

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des Tenebres. 50 obrazów z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich, Miejska Galeria Sztuki w Czę-
stochowie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Częstochowa – Warszawa – Gdańsk 
2004, s. 28

cena wywoławcza: 10 000 zł 
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Obraz jako dzieło nigdy nie jest „niewinny”. Zawsze „Coś” lub „Ktoś” stoi za 
dziełem. Filozoficzne myślenie jest wartością absolutną każdego dzieła 
artystycznego, nie tylko jego „pomysł” czy anegdotyczna realizacja. Moje 
obrazy hipnotyzują, przyciągają wzrok. Te ogromne krzyże, gwiazdy 
i  hieroglify, mimo, że w  pewien sposób agresywne, mają w  sobie coś 
pozytywnego. To jest mój stosunek do świata zewnętrznego i jestem za to 
absolutnie odpowiedzialny. Praca twórcza ma być pozytywna, w pojęciu 
nieetycznym, bo na tym jest oparty mój własny, czysto estetyczny stosunek 
do sztuki. Sam na sam.

Bogdan Korczowski, cytat za: Korczowski. „Zbyt późno na chwałę...”. Trzy dekady malarstwa 1979-2009, [katalog wystawy],  
Galeria BWA w Gorzowie Wielkopolskim, 15 stycznia – 7 lutego 2010, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 5
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17
Norman Leto 
(właść. Łukasz Banach, ur. 1980 r., Bochnia)

Start, 2002 

olej, płyta pilśniowa, 84 × 84 cm
sygn. na odwrocie: BANACH 2002 | ABM 29 „start”

cena wywoławcza: 5000 zł 
estymacja: 8000 – 10 000 zł

Artysta sztuk wizualnych, uprawia malarstwo, fotografię, autor 
filmów  i  animacji 3D. Od 1999  r.  zajmuje  się malarstwem 
i grafiką. W tym czasie zrezygnował z nauki w szkole średniej, 
żeby poświęcić się doskonaleniu warsztatu. W 2001 r. artysta 
zniszczył większość swoich prac, w których widać było silne 
inspiracje m.in. Zdzisławem Beksińskim. Przyjął wtedy swój 
aktualny pseudonim, który bazował na postaci artysty wymy-
ślonej na potrzeby kręconego przez siebie  filmu. W 2007 r. 
miała miejsce pierwsza indywidualna wystawa w warszawskim 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, na której 
prezentowano zarówno prace malarskie  jak  i animacje  i  filmy 
nakręcone przez Leto. Jego prace pokazywano na wstawach 
w najważniejszych polskich instytucjach zajmujących się sztuką 
współczesną m.in.: CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, CSW 
„Znaki Czasu” w Toruniu, Galeria Nova w Krakowie, Galeria 
Arsenał w Poznaniu. W 2010 r. wydał swoją pierwszą powieść 
„Salior”. Jego filmy były pokazywane m.in. na festiwalu Era Nowe 
Horyzonty. Prace Leto znajdują się m.in. w kolekcjach CSW 
Zamku Ujazdowskiego, Muzeum Narodowego w Krakowie, Galerii 
Arsenał w Białymstoku, Fundacji Sztuki Polskiej ING i Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK). W 2010 r. znalazł 
się na 2 miejscu prestiżowego rankingu „Kompas Młodej Sztuki 
2010”. W 2014 r. nominowany do Paszportu Polityki w kategorii 
sztuki wizualne.

P.K.: Przytoczę cytat z jednej z korespondencji (rok 2001): „[...] Wraz z nasileniem stanu 
lękowego pojawia się u mnie nieznośne wrażenie, że to, co widzę jest wytworem wyłącznie 
mojego umysłu. Że wszystko, co odczuwam, nawet moje ciało, jest na bieżąco generowane 
przez mój umysł. [...] To nachodzące na moment uczucie, jakby przeciwieństwo swojskiego 
deja vu”. Trąci solipsyzmem. Co dokładniej miałeś na myśli, pisząc takie słowa do Zdzisława 
Beksińskiego? 
Ł.B.: Znaliśmy się już nie najgorzej, chciałem go zapytać, z czym może się to wiązać, był 
doświadczoną, starszą osobą. To było jakiś czas temu i wydawało mi się, że dzieje się ze mną 
coś złego. Ten cytat jest „jednym” z tamtego okresu. (...) Beksiński widział w tych mnożących 
się problemach coś bliskiego. Zdziwiłem się, gdy odpowiedź rozpoczął swoim charaktery-
stycznym: „Panie Łukaszu, pod Pańskim listem mógłby figurować mój podpis”.
(...)
Ł.B.: (...) Pomimo przepaści pokoleń (ja z 1980 roku, on z 1929), na pewne sprawy mieliśmy 
bardzo podobne poglądy. Zazdrościł mi tego że wszystko jeszcze przede mną, ja zazdrościłem 
mu malarskich umiejętności i bagażu doświadczeń. (...)Pisaliśmy przez prawie dwa lata, 
zanim odwiedziłem go po raz pierwszy w Warszawie. Nie było żadnego malowania „pod 
okiem mistrza”. W całym tym okresie od 1999 do 2005 wymienialiśmy dużo listów i sporo 
rozmawialiśmy na tematy malarskie.

Fragment rozmowy Łukasza Banacha z Pawłem Kortą (sierpień 2005), cytat za: Łukasz Banach. Wybrane prace. 2002-2005, [katalog], Bochnia 2005
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18
Gabriela Morawetz 
(ur. 1952, Rzeszów)

Bez tytułu, 1998 (tryptyk)

tryptyk, technika własna, deska, 3 × 56 × 66 cm
sygn. na odwrocie: G. Morawetz 1998

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des Tenebres. 50 obrazów z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich, Miejska Galeria Sztuki w Czę-
stochowie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Częstochowa – Warszawa – Gdańsk 
2004, s. 34-36

Wystawiany: 
Zdzislaw Beksinski et d’autres artistes d’une collection 
particuliere, Galerie Roi Doré, Paryż 5 października 2015 – 
9 stycznia 2016 

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

Malarka, fotografka i rzeźbiarka. Studia na Wydziale Malarstwa 
krakowskiej ASP ukończyła w 1975 r. dyplomem w pracowni 
prof. Jerzego Nowosielskiego. Po studiach wyjechała do Caracas 
w Wenezueli, gdzie otrzymała stypendium przyznawane przez 
Narodową Radę ds. Kultury. Tam też po raz pierwszy wystawiała 
swoje prace na indywidualnej wystawie. W 1983 r. przeniosła się 
do Paryża, gdzie mieszka i pracuje. Brała udział w kilkudziesięciu 
wystawach  indywidualnych na całym świecie  i ponad setce 
wystaw zbiorowych. Pierwsza ważna wystawa w Polsce z  jej 
udziałem odbyła się w warszawskiej Zachęcie w 1991 r. Jej dzieła 
znajdują się w publicznych kolekcjach muzeów w Wenezueli, 
Kolumbii, Stanach Zjednoczonych  i  Izraelu, oraz w  licznych 
kolekcjach prywatnych na całym świecie. 
  Jej wczesna  twórczość składa się głównie z  rysunków na 
papierze. Wraz z przeniesieniem się do Paryża artystka powraca 
do malarstwa sztalugowego i pracy z farbami olejnymi. W swoich 
dziełach posługuje się wieloma mediami – malarstwem, grafiką, 
fotografią i rzeźbą. Z alchemiczną precyzją posługuje się nietypo-
wymi mediami – w jej obrazach znajdziemy światłoczułe emulsje 
położone na płótnie, ceramice i szkle, wosk, pigmenty oraz ołów. 
Do  lat 90.  jej prace nosiły  znamiona  realizmu magicznego, 
późniejsze prace odchodzą od realizmu w stronę symbolizmu 
i rozważań semiotycznych.

Twórczość Gabrieli Morawetz od początku nosi silny aspekt magiczny. 
(...) Z  czasem, zaczęła eliminować szczegóły, zainspirowała się sztuką 
ludów prymitywnych i  skupiła uwagę na kilku wybranych motywach. 
Jednym z nich pozostało do dzisiaj drzewo. Jego korzenie są zazwyczaj 
na obrazach widoczne, co czyni zeń wyrazisty znak chtoniczny.

Kinga Kawalerowicz, cytat za: Spotkanie. Gabriela Morawetz, [katalog wystawy], Galeria Artemis, wrzesień 2000, Kraków 2000

Robienie zdjęć jest tylko początkowym etapem, tworzeniem 
nieistniejących sytuacji, czasami w  pracowni, czasami w  naturze. (…) 
Robiąc zdjęcie – stwarzam niekiedy sytuacje prawie teatralne, czyli 
trójwymiarowe obrazy, które stanowią bazę późniejszych manipulacji 
plastycznych. To jest pasjonujące.

Gabriela Morawetz, cytat za: Polscy artyści w sztuce świata. Rozmowy Elżbiety Dzikowskiej, Warszawa 2005, s. 172
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Jerzy Tadeusz Mróz 
(1946–2010, Łódź) 

Ślady 10, 1984

olej, płótno, 65 × 92 cm
sygn. p. d.: JERZY T. MRÓZ, na odwrocie nalepka autorska 
i nalepka adresowa, pieczęcie i numery inwentaryzacyjne 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des Tenebres. 50 obrazów z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich, Miejska Galeria Sztuki w Czę-
stochowie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Częstochowa – Warszawa – Gdańsk 
2004, s. 38

cena wywoławcza: 12 000 zł 
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Polski malarz współczesny. Studia ukończył w 1970 r. na Pań-
stwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w pracowni prof. 
Mariana Jaeschke. Poza malarstwem sztalugowym uprawiał 
także rysunek i grafikę. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych 
w Polsce i na świecie. Laureat m.in. I Ogólnopolskiego Konkursu 
Malarskiego im. Jana Spychalskiego w Poznaniu (1974 r.) oraz 
Ogólnopolskiego konkursu z okazji 30-lecia PRL w Warszawie 
(1975 r.). Prace artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych 
oraz prywatnych w kraju i za granicą.
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Jerzy Tadeusz Mróz 
(1946 – 2010, Łódź)

Schody III, 1984

olej, płótno, 65,5 × 81 cm
sygn. p. d.: JERZY T. MRÓZ 84, na odwrocie nalepka autorska 
(zniszczona), pieczęcie i numery inwentaryzacyjne Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków 

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des Tenebres. 50 obrazów z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich, Miejska Galeria Sztuki w Czę-
stochowie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Częstochowa – Warszawa – Gdańsk 
2004, s. 39

cena wywoławcza: 10 000 zł 
estymacja: 12 000 – 14 000 zł

Jerzy Tadeusz Mróz jest polskim malarzem 
pokolenia pięćdziesięciolatków. Jest to jedna 
z moich najstarszych przyjaźni artystycznych. 
Spotkałem go prawie dwadzieścia lat temu, 
na samych początkach budowy mojej kolekcji. 
Zakupiłem wówczas trzy jego prace, a szereg 
innych wystawiłem w Wersalu, w tamtejszym 
centrum kulturalnym. Do dzisiejszego dnia 
te trzy obrazy są mi bardzo bliskie, mimo 
iż do moich zbiorów przybyło wiele innych 
dzieł sztuki. Jest w tych obrazach nie tylko 
fantastyka, którą lubię, ale również jakaś 
melancholia, beznadziejność i  tęsknota, 
które przypominają mi wrażenia jakie od-
czuwam patrząc na obrazy Caspara Davida 
Friedricha. Inna to wprawdzie epoka i  inny 
sposób malowania, ale wzbudzone uczucia 
są podobne (...).

Piotr Dmochowski, cytat za stroną internetową Dmochowski Gallery 
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Jerzy Tadeusz Mróz 
(1946–2010, Łódź)

Bez tytułu

olej, płótno, 60 × 54 cm
sygn. l. d.: JERZY T. MRÓZ

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des Tenebres. 50 obrazów z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich, Miejska Galeria Sztuki w Czę-
stochowie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Częstochowa – Warszawa – Gdańsk 
2004, s. 40

cena wywoławcza: 7500 zł 
estymacja: 9000 – 12 000 zł

Mróz jest malarzem. Podkreślam to mocno, 
bowiem artysta nie musi malować obrazów 
czy rzeźbić, czy rytować. Wystarczy, że myśli, 
wymyśla, doznaje aktów strzelistych. A ma-
larz – jak sama nazwa wskazuje – maluje. 
Mróz maluje krajobrazy. Nie realistyczne, 
(...) ale krajobrazy wyobrażone. Posiadając 
wysokie umiejętności warsztatowe, mające 
swoje źródło w tzw. malarstwie akademickim, 
swobodnie kształtuje formę swoich kompo-
zycji, nasycając je nastrojem kontemplacji 
i przemijania.

Ryszard Ratajczak, cytat za: Jerzy Tadeusz Mróz. malarstwo, [katalog wystawy], 
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Galeria Willa, grudzień 1998, Płocka Galeria 

Sztuki, kwiecień 1999, Łódź 1998, s. 3
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22
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka – 2009 Warszawa)

Salome, 1990

olej, płótno, 195 × 97 cm
sygn. l. g. monogram wiązany 1690 (p), na odwrocie: 
F.STAROWIEYSKI | (p) | 1690 | MICHELOSALOME | AVEC 
LATETE | DE ST. JOHANNES

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des Tenebres. 50 obrazów z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich, Miejska Galeria Sztuki w Czę-
stochowie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Częstochowa – Warszawa – Gdańsk 
2004, s. 50

Wystawiany: 
Zdzislaw Beksinski et d’autres artistes d’une collection 
particuliere, Galerie Roi Doré, Paryż 5 października 2015 – 
9 stycznia 2016

cena wywoławcza: 90 000 zł 
estymacja: 110 000 – 130 000 zł

Franciszek  Starowieyski  pochodził  ze  szlacheckiej  rodziny, 
pieczętującej  się  herbem  Biberstein.  Studiował  malarstwo 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Wojciecha 
Weissa i Adama Marczyńskiego (1949-52), a następnie w ASP 
w Warszawie w pracowni Michała Byliny, gdzie uzyskał dyplom 
w 1955 roku. Grafik, malarz i scenograf, autor licznych plakatów 
teatralnych i filmowych; kolekcjoner, miłośnik baroku, erudyta. 
Był jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sztuki współ-
czesnej, a jednocześnie artystą osobnym, nieprzynależącym do 
żadnej grupy artystycznej. Pomysłodawca i realizator spektakli 
Teatru Rysowania, w czasie, których na oczach publiczności 
powstawały wielkoformatowe kompozycje. Wypracował swój 
własny surrealistyczno – groteskowy język wypowiedzi artystycz-
nej, charakteryzujący się barokową wybujałością form, bogatą 
symboliką, niezwykłym rozmachem i zmysłowością. W swojej 
twórczości pragnął mówić o sekretnych dążeniach człowieka, 
jego tajemnych marzeniach, a określał ją mianem eternofugizmu 
– ucieczki ku wieczności. Zafascynowany epoką baroku datował 
swoje prace 300 lat wstecz. Był pierwszym Polakiem, który miał 
indywidualną wystawę w Museum of Modern Art w Nowym 
Jorku w 1985 roku.
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Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka – 2009 Warszawa)

The Burden of Life, 1978

pastel, papier, 188 × 99 cm
sygn. u dołu: Starowieyski | 1678, na odwrocie nalepka: The 
Burden of LIFE | 73” x 38” | 1978 oraz naklejka ABERBACH 
FINE ART New York

Wystawiany: 
Zdzislaw Beksinski et d’autres artistes d’une collection 
particuliere, Galerie Roi Doré, Paryż 5 października 2015 – 
9 stycznia 2016

cena wywoławcza: 64 000 zł
estymacja: 80 000 – 100 000 zł

[Celem mojego malarstwa jest] Powiedzenie 
czegoś ważnego od siebie. Jest to niezmiernie 
trudne, nie można bowiem cały czas mówić 
na wysokim poziomie – w pewnym momencie 
zaczyna się bełkotać. A nie jest to wspaniały 
bełkot duszy, tylko powtarzanie tego, co się 
umie, co się już zrobiło. Trzeba niezmiernej 
dyscypliny, aby ten mały bełkot powstrzymać. 
Inaczej malowanie będzie tylko umiejętno-
ścią, a nie mówieniem ważnych rzeczy. 
(…)
Najbardziej sobie cenię to, co ujawnia się 
spontanicznie. Zaczynam kreślić – i  nagle 
coś się z  tych linii, kresek wyłania. Trzeba 
rozhuśtać wyobraźnię, tylko że człowiek nie 
jest na to gotowy w każdej chwili. (…) Ale jest 
moment, który nazywa się natchnieniem: 
mam wówczas uczucie, jakby dusza miała 
cztery rogi, niczym poduszka, i jakbym ja za 
jeden z tych rogów złapał.
Franciszek Starowieyski w rozmowie z Elżbietą Dzikowską, cytat za: Artyści mówią. 

Wywiady z mistrzami grafiki, Warszawa 2011, s.223 – 224
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Franciszek Starowieyski 
(1930 Bratkówka – 2009 Warszawa)

La mort vient chercher la grand mangeur des 
pommes, 1990

pastel, papier, 31,5 × 23,5 cm
sygn. l. d. monogram wiązany 1690 (p) oraz opisany: la mort 
vient chercher la grand mongen des pommes

cena wywoławcza: 4000 zł 
estymacja: 5500 – 6500 zł

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

Jerzy Madeyski, Theatrum Vitae et Mortis,  
cytat za: Starowieyski. Rok 1699, Kraków 1999, s. 71
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Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka – 2009 Warszawa)

Bez tytułu, 1990 

pastel, papier, 32 × 23,5
sygn. l. d. monogram wiązany 1690 (p)

cena wywoławcza: 4000 zł 
estymacja: 5500 – 6500 zł



26
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka – 2009 Warszawa)

La grand paleomemoire, 1990

pastel, akryl, papier, 31,5 × 24 cm
sygn. l. g. monogram wiązany 1690 (p) i wzdłuż górnej 
krawędzi: LA GRAND PALEOMEMOIRE

cena wywoławcza: 4000 zł 
estymacja: 5500 – 6500 zł
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Józef Szajna 
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa) 

Prezentacja, 1986 

asamblaż, 70 × 99 cm, w oprawie 84 × 114 cm 
sygn. p. d.: Szajna 86 i opisany na odwrocie: „Prezentacja” 
1986 r.

Wystawiany: 
wystawa indywidualna, Galerie Dmochowski. Musée-galerie 
de Beksinski, Paryż, 1990 r. 

cena wywoławcza: 22 000 zł 
estymacja: 30 000 – 40 000 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 antyfaszystow-
skiej, 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 profeso-
rem w ASP w Warszawie, gdzie między innymi kierował studium 
scenografii. Jednocześnie był aktywny na innych polach: w latach 
1955-63 był scenografem, a następnie, do roku 1966, również 
dyrektorem,  kierownikiem  artystycznym  i  reżyserem  Teatru 
Ludowego w Nowej Hucie. Józef Szajna już w Teatrze Ludowym 
w Nowej Hucie łączył galerię z teatrem, awangardowe działania 
plastyczne, wystawy  i  akcje artystyczne w  jednym miejscu. 
Współpracował także ze Starym Teatrem w Krakowie, Teatrem 
Śląskim w Katowicach, wrocławskim Teatrem Współczesnym czy 
warszawskim Teatrem Polskim. W roku 1971 stworzył autorski 
Teatr-Galerię w warszawskim Centrum Sztuki Studio. Szajna 
reprezentował Polskę między  innymi na Biennale w Wenecji 
(1970  i 1990) oraz Biennale w São Paulo  (1979  i 1989). 
Światowy sukces odniósł  jako twórca teatralny. Był członkiem 
licznych stowarzyszeń artystycznych, a za swoje osiągnięcia 
był wielokrotnie nagradzany i honorowany w kraju i za granicą.

Do charakterystycznych cech sztuki Szajny – jak wiadomo – należy, że jest 
ona zawsze naznaczona czynnikiem destrukcji. Destruktami są postacie 
z wczesnych jego obrazów – tułowia w stanie rozpadu. Destruktami są 
jego rzeźby-assemblages – kukły oślepłe, okaleczone, bez nóg, rąk albo 
połowy twarzy. Destruktami są także przedmioty, czy to samodzielne 
czy też stanowiące części assemblages, lub zastosowane do instalacji 
i na scenie: stare taczki, znoszone buty i podarte szmaty, spękane maski, 
szczerbate sztuczne szczęki czy rdzą przeżarte elementy metalowe. Nie 
chodzi mi wcale o aplauz, a po prostu o reakcję – mówi artysta. I znowu: rzecz 
idzie nie o to, co ma się podobać, ale to, czego nie da się zapomnieć.

Bożena Kowalska, cytat za: Józef Szajna i jego świat, [red:] Bożena Kowalska, Warszawa 2000, s. 36
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28 
Józef Szajna 
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa) 

Mumia, 1985 

asamblaż, 99 × 70 cm, w oprawie 114 × 84 cm 
sygn. p. d.: Szajna 85, na odwrocie: „MUMIA” 45 i nalepka 
GALERIA STUDIO Nr ew III-031 

Wystawiany: 
wystawa indywidualna, Galerie Dmochowski. Musée-galerie 
de Beksinski, Paryż, 1990 r.

cena wywoławcza: 22 000 zł 
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Nie widzę dziś miejsca dla sztuki ugłaska-
nej czy głaszczącej. Żyjąc w chaosie świata, 
wydarzeń, postaw – próbuję poprzez sztukę 
uporządkować napływające przemyślenia, 
doznania.

Sztuka jest da mnie wielkością, patosem, 
metaforą, sięganiem gwiazd. Z drugiej jed-
nak strony jest zejściem na ziemię do rzeczy 
najprostszych, aby pokazać coś wielkiego.

Józef Szajna, cytaty za: J. Madeyski, A. Żurowski, Józef Szajna, Warszawa 1992
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29 
Krzysztof Szałek
(ur. 1964, Gdańsk)

Concentration, 1998 

technika własna, olej, kamienie, płótno, 120 × 160 cm
sygn. na odwrocie: K.SZAŁEK 1998 oraz nalepka i pieczęć 
galerii

Reprodukowany i wystawiany: 
Krystof Szalek, [katalog wystawy], Galerie Horloge,  
11 czerwca – 29 lipca 1990, Paryż 1990, s. 7

Wystawiany: 
Zdzislaw Beksinski et d’autres artistes d’une collection 
particuliere, Galerie Roi Doré, Paryż 5 października 2015 – 
9 stycznia 2016

cena wywoławcza: 10 000 zł 
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Ukończył Liceum Plastyczne w Lublinie. Studiował na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, którą ukończył w 1986 r. Mieszka 
i tworzy w Nanterre pod Paryżem. Regularnie wystawia swoje prace 
w paryskich galeriach. Jego prace znajdują się w licznych kolek-
cjach instytucjonalnych i prywatnych we Francji, we Włoszech, 
w Belgii, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. W swojej twórczości 
porusza tematy egzystencjalne, opowiada o śmierci, przemocy, 
wojnie. Od l. 90. zajmuje go eksperymentowanie z różnymi aspek-
tami malarstwa abstrakcyjnego. Po zakończeniu cykli „Trucizny” 
i „Plastyki” swoje zainteresowanie skierował ku jaśniejszej palecie 
barwnej, którą namalował cykl „Malarstwo-Spray”.

To już cztery lata jak opuścił rodzimą Polskę, 
jednak światła naszego miasta nie  rozświe-
tliły historii, która wlecze się przy jego butach 
i w jego sercu. Jak Kafka trwa w ciężkiej 
atmosferze, w której sylwetki bez końca 
gubią się pomiędzy barwami chaosu a bar-
wami rozpaczy. Śmierć, samotność, zbłąkanie. 
Wymarzona czy realna, Polska zdecydowanie 
wydaje się być dla niego trudna i niestrawna. 
Wielka wrażliwość.

Isaac Ortizar, Tribune Juive Hebdomadaire, Nr 1123, 13–19 lipca 1990
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30
Krzysztof Szałek 
(ur. 1964, Gdańsk)

Scruples and fears 

olej, technika mieszana, płótno, 174 × 150 cm

Reprodukowany i wystawiany: 
Krystof Szalek, [katalog wystawy], Galerie Horloge, 11 
czerwca – 29 lipca 1990, Paryż 1990, s. 1

cena wywoławcza: 10 000 zł 
estymacja: 14 000 – 16 000 zł



31
Krzysztof Szałek
(ur. 1964, Gdańsk)

Bez tytułu, 1990

olej, technika mieszana, płótno, 121 × 160 cm
sygn. na odwrocie: K.SZAŁEK 1990 

cena wywoławcza: 10 000 zł 
estymacja: 14 000 – 16 000 zł
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32 
Krzysztof Szałek 
(ur. 1964, Gdańsk)

Les gens en marche, 1990 

olej, płótno, 125,5 × 160 cm
sygn. na odwrocie: K.SZAŁEK 1990 oraz nalepka i pieczęć 
galerii

cena wywoławcza: 10 000 zł 
estymacja: 14 000 – 16 000 zł



33 
Krzysztof Szałek
(ur. 1964, Gdańsk)

Anatomique experience, 1990

olej, płótno, 120 × 150 cm
sygn. na odwrocie: K.SZAŁEK 1990 oraz nalepka i pieczęć 
galerii

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des Tenebres. 50 obrazów z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich, Miejska Galeria Sztuki w Czę-
stochowie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Częstochowa – Warszawa – Gdańsk 
2004, s. 60; Krystof Szalek, [katalog wystawy], Galerie 
Horloge, 11 czerwca – 29 lipca 1990, Paryż 1990, s. 2 

cena wywoławcza: 10 000 zł 
estymacja: 14 000 – 16 000 zł
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34
Piotr Szurek 
(ur. 1958, Stęszewo)

Bez tytułu 

technika mieszana, tusz, papier, 127 × 93 cm
sygn. p. d.: Piotr Szurek

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des Tenebres. 50 obrazów z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich, Miejska Galeria Sztuki w Czę-
stochowie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Częstochowa – Warszawa – Gdańsk 
2004, s. 62; Piotr Szurek. Dessins et Gravures, [katalog 
wystawy], Galerie Koralewski, 14 września – 18 października 
1991, Paryż 1991, s. 20

Wystawiany: 
Zdzislaw Beksinski et d’autres artistes d’une collection 
particuliere, Galerie Roi Doré, Paryż 5 października 2015 – 
9 stycznia 2016

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 14 000 – 15 000 zł

Grafik i malarz, profesor sztuk plastycznych, dziekan Wydziału Ar-
tystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 1982–1987 
studiował w PWSSP w Poznaniu, gdzie w 1987 r. obronił dyplom 
w pracowni grafiki warsztatowej. Od ukończenia studiów wy-
kładowca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Prowadzi 
w  Instytucie Sztuk Wizualnych Pracownię Druku Wklęsłego 
i Wypukłego, a także Pracownię Rysunku z Elementami Anatomii 
i Perspektywy. Członek Rady Programowej Galerii Grafiki przy 
Bibliotece Sztuki w Instytucie Sztuk Wizualnych. Od 2008 roku 
jest Dziekanem Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. Jest autorem ponad 40 wystaw indywidualnych w Polsce, 
Francji, Niemczech, Belgii, Luksemburgu, Szwecji, Rosji oraz 
na Ukrainie. Brał udział w ponad 200 wystawach zbiorowych, 
laureat Grand Prix na Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach 
(1994), Grand Prix na Międzynarodowym Biennale Grafiki „Dry 
Point” w Uzicach  (1999), zdobywca Nagrody Specjalnej na 
Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie (2000) i Grand 
Prix na Międzynarodowym Konkursie Rysunku we Wrocławiu 
(2003). Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych 
i państwowych m.in.: Biblioteque Nationale w Paryżu, Cremona 
Civic Museum w Kremonie we Włoszech, Kaliningrad State Art 
Gallery. W Polsce w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, 
Szczecinie, Państwowym Muzeum na Majdanku i w Muzeum 
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. 
Szurek operuje monochromatyczną grafiką i rysunkiem, a jego 
głównym motywem przewodnim, podejmowanym od wielu lat, 
jest autoportret. Przekształcając go, grając z jednej strony formą 
twarzy, a z drugiej sposobem jej ujęcia w kreski i plamy, bada 
swoją  możliwość  wypowiedzenia  się  o  życiu  wewnętrznym 
zapisanym w jej rysach.

Twórczość Piotra Szurka odbieram przede wszystkim jako rodzaj 
artystycznej medytacji. Kwintesencją tego, co medytacją nazywamy 
jest introspekcja – skupienie się na własnym stanie istnienia, mimo 
nieustannego rozproszenia, entropii i  zawłaszczania przez świat 
zewnętrzny. Możemy odczuwać, że właśnie ten chwiejny stan jest źródłem 
wszystkich naszych satysfakcji i porażek, mimo depresji, zaniku, ciągłego 
rozmazywania się konturów. W codziennym doświadczeniu na przemian 
zyskujemy i tracimy ostrość własnej identyfikacji, pewność swojej roli, 
klarowność funkcjonowania. Od czasów starożytności opozycja konturu 
i  plamy wyraża biegunowość ludzkiej psychiki pomiędzy biegunami 
abstrakcji i chaosu. (…)

Michał Fostowicz, cytat za materiałami prasowymi do wystawy Piotr Szurek. autoportret, 30.04. – 18.05.2010, Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu
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35
Józef Walczak 
(ur. 1946, Poznań)

Bujabas, 1989 

technika mieszana, akryl, olej, płótno, 180 × 135 cm
sygn. p. d.: Józef Walczak i opisany na odwrocie: JÓZEF 
WALCZAK | TYT. „BUJABAS” | WYM. 180 × 135 | TECH. 
POLYMER-OLEJ | 1989 | Jwalczak |POLAND

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des Tenebres. 50 obrazów z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich, Miejska Galeria Sztuki w Czę-
stochowie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Częstochowa – Warszawa – Gdańsk 
2004, s. 66. Reprodukowany: Józef Walczak. Malarstwo, 
Poznań 1994, s. 27 

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

Malarz i wykładowca akademicki. W 1973 r. rozpoczął studia na 
Wydziale Malarstwa PWSSP w Poznaniu, gdzie w 1977 r. uzyskał 
dyplom w pracowni prof. Stanisława Teisseyre’a. Na macierzystej 
uczelni podjął pracę  jako asystent w pracowni prof. Tadeusza 
Brzozowskiego. Cztery lata później został asystentem w pracowni 
prof. Jacka Waltosia. Od 2000 r. profesor zwyczajny. W 2003 r. 
zdobył nagrodę „Award of Excellence” na 46th Annual  Inter-
national Awards Exhibition w San Diego w Kalifornii. Obecnie 
prowadzi Pracownię Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym 
w Poznaniu (dawniej ASP). Poza malarstwem zajmuje się  też 
wyprawami sportowymi w Himalaje w ramach Poznańskiego 
Klubu Wysokogórskiego. Jego prace znajdują się w kolekcjach 
Muzeów Narodowych w Poznaniu i Krakowie, zbiorach publicz-
nych m.in. w Koszalinie, Pradze, San Diego, San Francisco, 
Hanowerze, Las Palmas oraz w licznych kolekcjach prywatnych 
w kraju i za granicą.
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36
Józef Walczak 
(ur. 1946, Poznań)

Gangotri, 1989

technika mieszana, akryl, olej, płótno, 180 × 135 cm
sygn. p. d.: Józef Walczak i opisany na odwrocie: JÓZEF 
WALCZAK | TYT. „GANGOTRI” | WYM. 180 × 135 | TECH. 
POLYMER-OLEJ | 1989 | Jwalczak |POLAND

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des Tenebres. 50 obrazów z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich, Miejska Galeria Sztuki w Czę-
stochowie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Częstochowa – Warszawa – Gdańsk 
2004, s. 65. 

Reprodukowany: 
Józef Walczak. Malarstwo, Poznań 1994, s. 29

Wystawiany: 
Zdzislaw Beksinski et d’autres artistes d’une collection 
particuliere, Galerie Roi Doré, Paryż 5 października 2015 – 
9 stycznia 2016

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

Tytuły obrazów Józefa Walczaka brzmią 
zagadkowo i egzotycznie: „Gangotri”, „Meru”, 
„Bujabas” (...). Odsyłają nas w dalekie strony 
Azji, gdyż są to nazwy miejsc tyleż konkret-
nych, co mitycznych – oto lodowiec otoczony 
czcią i źródło Gangesu; szczyt górski i rów-
nocześnie imię bogini; oto klasztor i osada 
u podnóża Himalajów. I kiedy patrzymy na 
te obrazy i  kiedy już odszyfrowane mamy 
znaczenia tych nazw można zastanowić się 
nad tym, jak daleko malarz musi jechać, do 
jakich krajów, żeby znaleźć inspirację do 
malowania. Czy musi jechać gdziekolwiek 
mając tuż koło siebie równie dobre podniety 
malarskie jak w  dalekich podróżach, jak 
w wysokich górach?

Jacek Waltoś, cytat za: Józef Walczak. Malarstwo,  
[katalog], Poznań 1994
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37
Józef Walczak 
(ur. 1946, Poznań)

Meru II, 1990

technika mieszana, akryl, olej, płótno, 180 × 135 cm
sygn. p. d.: Józef Walczak i opisany na odwrocie: JÓZEF 
WALCZAK | TYT. „MERU II” | WYM. 180 × 135 | TECH. 
POLYMER-OLEJ | 1990 | Jwalczak |POLAND

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des Tenebres. 50 obrazów z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich, Miejska Galeria Sztuki w Czę-
stochowie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Częstochowa – Warszawa – Gdańsk 
2004, s. 64. Reprodukowany: Józef Walczak. Malarstwo, 
Poznań 1994, s. 33

Wystawiany: 
Zdzislaw Beksinski et d’autres artistes d’une collection 
particuliere, Galerie Roi Doré, Paryż 5 października 2015 – 
9 stycznia 2016

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

Jego malarstwo jest pochodną złożonego 
procesu dyskontowania wcześniejszych 
osiągnięć, ustawicznego przekraczania 
barier psychologicznych i  warsztatowych. 
Charakteryzuje się odnajdywaniem nowych 
jakości – związanych z czysto malarską, jak 
i pozamalarską konstytucją obrazu. A zatem 
tego co poprzedza obraz, stanowi jego inspi-
rację i jego przeczucie oraz tego, co stanowi 
efekt pracy nad obrazem, kiedy rozstrzygają 
się podstawowe dla jego ekspresji problemy. 
Sam proces pracy nad obrazem – postrzegany 
z perspektywy wielu lat twórczości – uwikłany 
jest w dialektykę wiedzy i intuicji, surowych 
reguł i pokusy ich złamania. Tego wszystkiego 
zatem, co stanowi o malarskiej i pozamalar-
skiej konstytucji obrazu. Tego wreszcie, co 
kształtuje się we wzajemnych związkach 
i konfliktach sztuki i życia.

cytat za stroną internetową  
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – Sylwetka
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38 
Leszek Wieczorek 
(ur. 1952, Bobrowniki)

Ludzie ludziom, 1989

akryl, płótno, 130 × 100 cm
sygn. p. d.: 1989 oraz monogram wiązany, na odwrocie 
nalepka autorska i opis na blejtramie

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des Tenebres. 50 obrazów z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich, Miejska Galeria Sztuki w Czę-
stochowie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Częstochowa – Warszawa – Gdańsk 
2004, s. 68

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 12 000 – 14 000 zł

Malarz i grafik. W 1980 r. ukończył studia na PWSSP we Wro-
cławiu specjalizując się w malarstwie sztalugowym i plakacie. 
Uczestnik licznych wystaw malarskich i konkursów w kraju i za 
granicą, wyróżniany nagrodami za plakaty, grafikę i malarstwo. 
Podczas XIX Ogólnopolskiej Wystawy Malarstwa „Bielska Jesień 
’81” otrzymał wyróżnienie za obraz „Dziedzictwo”. W 1989 r. 
otrzymał Nagrodę Fundacji Wojewody Białostockiego za wybitne 
walory treściowe i artystyczne w I Międzynarodowej Wystawie 
pt.  „Piękno ginącej przyrody – sztuka w obronie środowiska” 
w Warszawie.  Jego prace  znajdują  się w polskich  zbiorach 
muzealnych.
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39 
Bogdan Wiśniewski 
(ur. 1952, Warszawa) 

Explozja oka (prawego), 1997

ołówek, kredka, karton, 56 × 40 cm
sygn. p. g.: monogram 1997, opisany wzdłuż górnej krawędzi: 
”JESUS’ BLOOD NEVER FAILED ME YET NEVER FAILED ME 
YET JESUS’ BLOOD NEVER FAILED ME YET THERE’S ONE 
THING I KNOW FOR HE LOVES ME SO” GAVIN BRYARS’93. 
16.V.97 – EXPLOZJA OKA (PRAWEGO). “JESUS’S BLOOD 
NEVER FAILED ME YET NEVER FAILED ME YET” 

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des Tenebres. 50 obrazów z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich, Miejska Galeria Sztuki w Czę-
stochowie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Częstochowa – Warszawa – Gdańsk 
2004, s. 70

cena wywoławcza: 5000 zł 
estymacja: 6000 – 8000 zł

Absolwent warszawskiego Liceum Plastycznego. Przez osiem 
lat  mieszkał  i  tworzył  w  Niemczech.  Po  powrocie  w  1989 
roku do Polski zamieszkał w Warszawie, gdzie pracuje do dziś. 
Uprawia rysunek i rzeźbę. Jego rysunki znajdują się w zbiorach 
w Niemczech, Szwecji, Szwajcarii, Francji i Polsce. Z zamiłowania 
podróżnik, kolekcjoner sztuki afrykańskiej. Jak sam określa jest 
także amatorem paleontologiem oraz entomologiem. Zajmuje się 
także fotografią. Był dobrym przyjacielem Zdzisława Beksińskiego, 
z którym potrafił godzinami rozmawiać o sprzęcie fotograficznym.
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40
Hanna Zawa Cywińska 
(ur. 1939, Łomża) 

Z cyklu Dzienniki IX, 1998 

akryl, substancja termoekspansywna, płyta, 
120 × 170 × 6,5 cm
sygn. i opisany na odwrocie: Zawa 1998 | SERIE EN BLEU | 
„MEMOIRES # IX” | 120 × 170

Reprodukowany: 
L. Czajka, J. Sosnowska, Hanna Zawa. Malarstwo, Kielce – 
Warszawa, 2004, s. 40-41; Polscy artyści w sztuce świata. 
Rozmowy Elżbiety Dzikowskiej, Warszawa 2005, s. 327

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

W  1965  roku  ukończyła  dziennikarstwo  na  Uniwersytecie 
Warszawskim. Wkrótce wyjechała do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie studiowała reklamę  i grafikę w State University of New 
York. W 1994 roku przeniosła się do Szwajcarii, a od 2004 roku 
mieszka w Warszawie. Swoje prace prezentowała od 1983 roku 
na  wystawach  w  Stanach  Zjednoczonych,  Japonii,  Brazylii 
i Europie. W latach 80. związała się z kręgiem artystów eksplo-
rujących problem geometrii w sztuce, skupionych wokół Bożeny 
Kowalskiej. Równolegle należała do kręgu artystów związanych 
z Gerardem Blumem-Kwiatkowskim, uczestniczyła w organizo-
wanych przezeń wystawach zbiorowych. W 1991 wzięła udział 
w wystawie „Jesteśmy” w Warszawie i od tej pory datuje się jej 
stała obecność w polskim życiu artystycznym. Od początku pracy 
twórczej eksperymentowała z techniką, używając kabli, piasku 
zmieszanego z akrylem, szkłem, by wreszcie odkryć dla siebie 
substancję termo – rozszerzalną, która pod wpływem ciepła tworzy 
efekt reliefu. Prace artystki znajdują się w znaczących kolekcjach 
światowych i polskich, jak National Museum of Women in Arts 
w Waszyngtonie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum 
Sztuki w  Łodzi, Muzeum Okręgowym  w Chełmie, Museum 
Modern Art w Hünfeld (Niemcy), MIT Museum w Cambridge, 
Massachusetts  (USA), New England Center  for Contemporary 
Art (USA), Tucson Museum of Fine Arts (USA).

Wydaje mi się, że zmuszam patrzącego, aby szukał całej prawdy poza 
obrazem. Gdzieś tam, w przestrzeni, toczy się dalszy ciąg akcji. Gdybym 
wypowiedziała wszystko do końca, to odebrałabym siłę twórczą 
patrzącemu. Odebrałabym także sobie przyjemność przeniesienia się 
w jakieś niedostępne mi przestrzenie. Wszystko co niedopowiedziane 
do końca, ma większą moc fascynacji. Niepokoi i pociąga.

List Hanny Zawy Cywińskiej do Wiesława Banacha, cytat za: Hanna Zawa-Cywińska – obrazy (katalog wystawy), Sanok 2007 
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41
Hanna Zawa Cywińska 
(ur. 1939, Łomża)

Z cyklu Dzienniki VII, 1998

akryl, substancja termoekspansywna, płyta, 
120 × 84 × 6,5 cm
sygn. i opisany na odwrocie: Zawa 1998 | SERIE EN BLEU | 
„MEMOIRES # VII” | 120 × 84

Reprodukowany: 
L. Czajka, J. Sosnowska, Hanna Zawa. Malarstwo, Kielce – 
Warszawa, 2004, s. 40-41; Polscy artyści w sztuce świata. 
Rozmowy Elżbiety Dzikowskiej, Warszawa 2005, s. 326

cena wywoławcza: 7500 zł
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Szukając doskonałości fali myślę także o cy-
klu Kalendarze, którego szlachetność materii, 
piękno kompozycji, dojrzałość zestawień 
barwnych i fakturalnych przynosi niezwykłe 
wyniki. Widzimy w nich w pełni kolorystyczny 
smak artystki. Jak czytać te tajemnicze kalen-
darze oznaczone datą dnia, miesiąca i roku? 
Czy zapis życia, doświadczenie konkretnej, 
niepowtarzalnej chwili, podniesione zostają 
na poziom jakby wiecznie trwałej abstrakcji 
skondensowanej w  małym przedmiocie-
-obrazie, może w samym jego pięknie? Czy 
podobnie jak ikona, przywołująca odwieczne, 
pozaczasowe trwanie, ma momentowi życia 
nadać znamiona nieśmiertelności?

Wiesław Banach o cyklu Kalendarze, cytat za: Hanna Zawa-Cywińska – obrazy 
(katalog wystawy), Sanok 2007
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42
Hanna Zawa Cywińska 
(ur. 1939, Łomża)  

Pamięć kamienia 3, 2004 
technika własna, akryl, płyta, 60 × 60 × 6,5 cm
sygn. na odwrocie: Zawa 2004 | PAMIĘĆ KAMIENIA 3

cena wywoławcza: 4000 zł 
estymacja: 6000 – 8000 zł

W 2001 roku artystka rozpoczęła cykle prac 
będących wynikiem fascynacji menhirami 
i  megalitami. Odbyła kilka podróży po 
Europie w  celu odwiedzenia miejsc, gdzie 
się te pierwotne zabytki kultury znajdują. 
To zainteresowanie, jak się wydaje, nie jest 
tylko prostym zachwytem nad surową formą 
kamiennych budowli, ale wypływa z poczucia, 
że kryją one tajemnicę wspólną wszystkim 
początkom. 

Joanna Sosnowska, wstęp do katalogu: Hanna Zawa. Malarstwo,  
Galeria Wizytująca, Warszawa 2005, s. 5
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43
Hanna Zawa Cywińska 
(ur. 1939, Łomża) 

Cienie megalitów I, 2003

technika własna, akryl, płyta, 60 × 60 × 6,5 cm
sygn. na odwrocie: Zawa 2003 | CIENIE MEGALITÓW I oraz 
pieczęć Muzeum Narodowego w Warszawie: Przedmiot nie 
podlega zakazowi wywozu za granicę

cena wywoławcza: 4000 zł 
estymacja: 6000 – 8000 zł
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44
Hanna Zawa Cywińska 
(ur. 1939, Łomża)

Pamięć kamienia 4, 2004

technika własna, akryl, płyta, 60 × 60 × 6,5 cm
sygn. na odwrocie: Zawa 2004 | PAMIĘĆ KAMIENIA 4 

cena wywoławcza: 4000 zł 
estymacja: 6000 – 8000 zł





I. PRZED AUKCJĄ
1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest 
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, 
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza 
lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część 
końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od 
kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) – w wysokości 
18%, a powyżej 100 000 złotych – w wysokości 15%. Opłata aukcyjna 
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt 
nie został sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą 
aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty 
wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie 
klienta, najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.

3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma 
charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt 
z naszymi ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub 
powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje 
nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej 
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne 
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli 
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie 
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje 
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu 
ceny gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca 
oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do 
negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości 
zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje 
się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy 
wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli nego-
cjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych 
liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie 
tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych 
cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku 
otrzymania takiej oferty od innego oferenta informujemy o tym fakcie 
klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. W takim przypadku klient 
ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy 
przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym 
wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może 
zostać sprzedany innemu oferentowi.

6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego 
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze 
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników 
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej 
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pocho-
dzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie 
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące 
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których 
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. 
Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny 
od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem 
konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie 
przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym 
konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować. 
Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport 
stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy 
oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość oraz 
charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo 
że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie, należy 
pamiętać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami. 
Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności 
za jej stan. W przypadku obiektów nieoprawionych chętnie polecimy 
profesjonalną pracownię opraw.

8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. 
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, 
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe 
informacje o poszczególnych obiektach.

9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć 
w niniejszym katalogu:
○ –  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz

II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia 
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.

1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, 
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięz-
cę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem 
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży 
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą 
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór 
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie 
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery 
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner 
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich 
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji 
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez 
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona 
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre 
spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. 
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz 
z informacją, których obiektów dotyczą.

2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji 
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować 
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam 
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić 
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód 

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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



osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu 
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji 
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy 
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych 
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie 
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe 
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku 
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możli-
wość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracow-
ników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony 
formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie 
ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. 
Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu 
aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać 
faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem 
prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji 
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem 
licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności 
za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku 
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem 
telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez 
opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. 
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicz-
nych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w au-
kcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani 
taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz 
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie 
powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być 
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawio-
ną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy 
dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak 
najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest 
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. 
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem 
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne 
postąpienia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu 
aukcji może on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości 
postąpienia.

cena postąpienia

0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000

100 000 – 200 000 5 000

200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000

Powyżej 1 000 000 50 000

III. PO AUKCJI

1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty 
w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego terminu 
grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. 

Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi (MasterCard, 
VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, 
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji 
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę 
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym 
kursie kupna waluty Banku PKO BP.

3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy 
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyzna-
czonego na zapłatę.

4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami 
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową 
można zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób 
niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpo-
wiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych 
obiektów.

5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy 
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko 
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań 
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji 
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie 
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obcią-
żony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym 
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu 
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.

6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożli-
wiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem 
i wysyłką dzieł sztuki.

7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby 
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski 
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje to 
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz określo-
nych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz; 
w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości powyżej 
40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 
w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży 
ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Na wyraźne 
życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą 
zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem dzieł sztuki.

8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość 
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu 
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed 
wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających 
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. 
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, 
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie 
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia 
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały 
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie 
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.



1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do 
sprzedaży na warunkach określonych:
a)  w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIER-

DZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b)  w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu 

aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c)  w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych 

przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana 
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane 
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.

Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem 
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej 
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz 
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu 
własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia 
obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub 
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszcze-

nia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy 
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane 
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument po-
twierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

2)  Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim 
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licy-
tacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. 
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać 
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich 
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje 
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny 
dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej 
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez 
licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie 
najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przy-
padku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje 
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu 
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być 
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii 
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem 
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

3)  Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia 
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie 
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie 
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub do-
starczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania 
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. 
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja 
telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek 
trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu 
limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo 
braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik 
domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej 
cenę wywoławczą.

4)  Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem 
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpo-
wiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej 
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji 
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że 
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej 
przez Sopocki Dom Aukcyjny.

5)  Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. 
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 

w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie 
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po 
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.

4. PRZEBIEG AUKCJI
1)  Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest 

poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem 
Aukcyjnym i komitentem.

2)  Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, 
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po 
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku 
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie 
działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co 
do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji 
uznaje się za ostateczny.

3)  Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. 
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy 
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty 
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, 
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź 
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli 
nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot 
za niesprzedany.

4)  Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna 
być dokonana płatność.

5)  Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez au-
kcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera 
oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między 
Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za 
obiekt przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 
6 poniżej.

6)  Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega 
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM 
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1)  Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatko-

we wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi 
część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od 
kwoty wylicytowanej: do kwoty 100 000 złotych (włącznie) w wysokości 
18%, powyżej kwoty 100 000 złotych w wysokości 15%. Opłata aukcyjna 
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

2)  Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność 
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia 
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich 
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:

 a)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi Master-
Card, VISA;

 b)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na 
konto galerii organizującej aukcję.

  W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer 
obiektu.

3)  Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki 
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty 
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania 
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupują-
cego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne 
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem 
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

6. ODBIÓR ZAKUPU
1)  Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej 

ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien 
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą 
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.

2)  Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od 
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie 
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. 
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakcep-
towaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty 
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego 
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego 

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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



ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za 
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości 
ceny nabycia obiektu.

3)  Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia 
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. 
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, 
Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe 
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient 
sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować 
się telefonicznie z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję, 
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.

4)  Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego 
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który 
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.

7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca 
nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków 
prawnych:
a)   przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym 

miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)  odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na 

poczet pokrycia szkód;
c)  odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)  naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia 

wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)  odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną 

ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda 
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt, 
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy 
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;

f)  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania 
zaległości;

g)  potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego 
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi 
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny może wymagać od klien-
tów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu 
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu 
uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom 
Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta 
w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź 
wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyj ny. Zgadzając się na 
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają 
się, że Sopocki Dom Aukcyjny może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli 
klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować 
swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy 
o kontakt pod numerem 58 550 16 05.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI 

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

2)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność 
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia 
zapłaconej przez kupującego.

3)  Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na 
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzial-
ności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji 
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

4)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze 
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę 
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie 
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, 
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest 
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

5)  Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu 
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

10. PRAWA AUTORSKIE
1)  Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa 

do reprodukowania obiektu.
2)  Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 

z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego, 
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne 
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)  Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmia-

nami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz 
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw 
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.

2)  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki 
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na 
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.

3)  Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, 
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub 
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków 
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, prze-
bieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami 
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca 
uwagę na przepisy:
1)  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

2)  ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, 
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków 
bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną,

3)  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych 
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest 
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących 
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu 
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji 
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat 
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)  Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie 

bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja 
nie obejmuje:

 a)  kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od 
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest 
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących 
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

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

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

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

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

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



ZLECENIE  L ICYTACJ I
Aukcja dzieł sztuki z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich

Sopot, 2 maja 2016 r., godz. 19

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 341 54 56 lub e-mailem: modern@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: Pekao S.A. I O/Gdańsk 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane 

w katalogu aukcyjnym,
2)  zobowiązuję si ę do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty 

powiększonej o opłatę aukcyjną 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)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą 

z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 
5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez 

Sopocki Dom Aukcyjny, a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 

6)  zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych jest Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.  oraz że przysługuje mi prawo 
wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,

7)  zostałem poinformowany, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego 
udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



Targi sztuki ArtBasel Miami Beach, 2014 



 

redakcja katalogu: Katarzyna Dąbrowska 

 

opracowanie katalogu:  Katarzyna Dąbrowska, Dorota Kulawczuk-Szostek 

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz, archiwum Piotra Dmochowskiego 

 

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

SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

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

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

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

KRAKÓW
SALON SZTUKI 
DAWNEJ
Rynek Główny 43
31-017 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

Indeks artystów
 
BEKSIŃSKI ZDZISŁAW   1–4
 
CZEŚNIK HENRYK   5–7
 
EIDRIGEVICIUS STASYS   8, 9
 
KORCZOWSKI BOGDAN   10–16
 
LETO NORMAN (WŁAŚĆ. BANACH ŁUKASZ)   17
 
MORAWETZ GABRIELA   18
 
MRÓZ JERZY TADEUSZ   19–21
 
STAROWIEYSKI FRANCISZEK   22–26
 
SZAJNA JÓZEF   27, 28
 
SZAŁEK KRZYSZTOF   29–33
 
SZUREK PIOTR   34
 
WALCZAK JÓZEF   35–37
 
WIECZOREK LESZEK   38
 
WIŚNIEWSKI BOGDAN   39
 
ZAWA CYWIŃSKA HANNA   40–44



Łukasz Patelczyk, „Wschodnia granica” 
z serii „Passe-partout”, 2015, olej, płót-
no, 100 x 120 cm, opisany na odwrocie

3 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 11 CZERWCA 2016 • GODZ. 17 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 •SOPOT

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ



cena: 20 zł; ISBN 978-83-64192-96-8

Sopocki Dom Aukcyjny sp. z.o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 43 
81-768 Sopot
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