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1
Aleksander Kobzdej 
(1920 Olesko na Ukrainie – 1972 
Warszawa)

Idol czarno-szary, 1962 r.

olej, płótno, 100 × 81 cm
na odwrocie autorski napis: Aleksander 
Kobzdej/1962/”IDOL CZARNO/ SZA-
RY`/81 X 100

cena wywoławcza: 55 000 zł
estymacja: 70 000 – 80 000 zł

Malarz, grafik, ilustrator i scenograf. Studiował architekturę na Politechnice we Lwowie od 
1939 roku, którą ukończył w 1946 roku na gdańskiej Politechnice. W czasie studiów jedno-
cześnie pobierał nauki malarstwa pod kierunkiem Władysława Lama. Zaraz po zakończeniu 
wojny w 1945 roku podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem Eugeniusza Eibischa. 
Był to jednak krótki epizod w życiu artysty, ponieważ jeszcze w tym samym roku został 
asystentem Władysława Lama na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Następnie 
podjął pracę w sopockim PWSSP, gdzie pracował do 1951 roku, po czym przeprowadził się do 
Warszawy, gdzie osiadł się już na stałe. Twórczość malarską artysty można podzielić na kilka 
etapów. Początkowo czerpał inspirację ze zdobyczy postimpresjonistów. Następnie zwrócił 
się ku realizmowi, nawiązując do mistrzów malarstwa 19 wieku. W okresie socrealizmu 
stał się czołowym artystą oficjalnie zadekretowanej przez władze komunistyczne sztuki. 
Autor arcydzieła socrealizmu Podaj cegłę, / z dyptyku „Podaj cegłę i Ceglarki”/. Zerwał 
z socrealizmem w 1955 r. Artysta skierował się ku informelu, tworząc od tego momentu 
kompozycje abstrakcyjne, zwracając dużą uwagę na koloryt, oraz konspekty strukturalne 
i fakturalne obrazu. Kobzdej brał udział na weneckim Biennale w 1954 roku oraz w Sao 
Paulo w 1959 roku.

Całe moje życie to poszukiwanie środków porozumienia, pomi-
mo wszystko i wszystkich.

(...)

Bliskie mi jest malarstwo starych ikon, malarstwo buddyjskich 
świątyń, bliska mi jest zawarta tam skomplikowana i nabożna 
relacja o życiu i śmierci. Emocjonująca jest obserwacja tego, 
co dzieje się na płótnie. Wyłaniają się kształty oświetlone, za-
nurzone w przestrzeni, realne przez ich zakreślenie, konkretne 
w materii kontrastującej. 

Aleksander Kobzdej, W kręgu sztuki sugestywnych form, katalog wystawy SPAM, Warszawa 1964
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2
Zdzisław Beksiński 
(1929 Sanok – 2005 Warszawa) 

Bez tytułu, 1979

olej, płyta, 61 × 73 cm
sygn. na odwrocie: BEKSIŃSKI / 1979

cena wywoławcza: 98 000 zł
estymacja: 120 000 - 140 000 zł

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

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

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

Sfotografować sen. Rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim,  
„Tygodnik Kulturalny” 1978, nr 35, , 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 znaczenia. 
Jest tyle warte, ile smak czekolady w opisie 
literackim.

Znaczenie jest dla mnie bez znaczenia. Ze Zdzisławem Beksińskim rozmawia  
Zbigniew Taranienko, „Sztuka” 1979, nr 4, s. 34.  
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3
Jerzy Nowosielski 
(1923 Kraków – 2011 tamże)  

Pociąg, 1972

olej, płótno, 35 × 50 cm
opisany na odwrocie: Dla Staszka Balewi-
cza / Jerzy Nowosielski / 1972  

cena wywoławcza: 65 000 zł
estymacja: 75 000 – 85 000 zł

Obraz dedykowany Stanisławowi Bale-
wiczowi (1912–2000), legendarnemu 
dyrektorowi Galerii Krzysztofory, jednemu 
z założycieli Stowarzyszenia Artystycznego 
Grupa Krakowska. 

W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego. W latach 
1976–92 profesor ASP w Krakowie. Twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, 
aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpływami 
sztuki bizantyjskiej. Jego styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu plam barw-
nych, obwiedzionych linią konturu i syntetyzacją form. Jest autorem licznych polichromii 
w kościołach (m. in. w kościele św. Ducha w N owych Tychach, kościele w Wesołej koło 
Warszawy, cerkwi w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (np. w cerkwi Zaśnięcia Matki 
Bożej w Krakowie czy w kościele Św. Ducha w Tychach). Jego obrazy znajdują się w licznych 
zbiorach muzealnych w Polsce oraz w kolekcjach prywatnych (Stany Zjednoczone, Kanada, 
Francja, Niemcy).
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4
Jerzy Nowosielski 
(1923 Kraków – 2011 tamże) 

Twarz, 1973

olej, płótno, 35 × 27 cm
sygn. na odwrocie: JERZY NOWOSIELSKI/ 
1973

cena wywoławcza: 65 000 zł
estymacja: 75 000 – 85 000 zł

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

Jestem po prostu malarzem zainteresowanym sacrum w sztuce. 
Uważam bowiem, że sztuka malarska, sztuka przedstawiająca 
należy właśnie do domeny sacrum. Ponieważ najbardziej wy-
razistym tego przykładem – jeśli chodzi o teoretyczne jej zaple-
cze – jest ikona, dlatego zainteresowała mnie ona najbardziej 
i moje malarstwo znajduje się istotnie pod jej wpływem. Całe 
jej zaplecze teoretyczne, teologiczne i filozoficzne jest dostępne, 
możliwe do zbadania. 

Fragment rozmowy z Elżbietą Dzikowską, cytat za E. Dzikowska,  
Polscy artyści w sztuce świata, Warszawa 2005, s. 186
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5
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Akt, 1999

serigrafia, papier, 70 × 93,5 cm
sygn. p. d.: J. Nowosielski 1999 r.
odbitka 28/60

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł
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6
Erna Rosenstein
(1913 Lwów – 2004 Warszawa)

Cienie, 1950

technika mieszana, karton, 
20,5 × 25,5 cm
sygn. p. d.: Rosenstein 1950 oraz na 
odwrocie: E. Rosenstein

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 6 500 – 8 000 zł

Studiowała w wiedeńskiej akademii (1932–1934) oraz w Krakowie (1933–1936) w pra-
cowni Wojciecha Weissa. Sympatyzowała z Grupą Krakowską, a po wojnie brała udział 
w organizowaniu się awangardy artystycznej. W 1942 r. uciekła z lwowskiego getta. Oprócz 
malarstwa sztalugowego uprawiała rysunek, kolaż i twórczość poetycką. Artystka wypracowała 
indywidualną symbolikę, swobodnie kojarząc formy abstrakcyjne ze światem kształtów 
rzeczywistych. Na znak protestu przeciwko obowiązującym od 1946 roku schematom 
realizmu socjalistycznego na 5 lat porzuciła aktywności artystyczne. W 1977 roku otrzymała 
nagrodę krytyki artystycznej im. C. K. Norwida, w 1966 nagrodę im. J. Cybisa za całokształt 
twórczości.
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Nietypową, samotniczą drogą, pozostawiającą na uboczu wszel-
kie żywioły wybuchowych przemian – postępowała praca Erny 
Rosenstein. Twórczość jej, oparta na fantastyce symbolicznej 
i ekspresyjnej, podlegała właściwie zawsze tylko własnemu 
rytmowi emocjonalnych napięć i uspokojeń, przewadze czynnika 
przedstawieniowego i asocjacyjnego.

Bożena Kowalska, Polska awangarda malarska 1945–1970, Warszawa 1975, s. 88.

7
Erna Rosenstein
(1913 Lwów – 2004 Warszawa)

Linie, 1959

tusz, papier, 32 × 23 cm
sygn. śr. d.: Rosenstein/1959

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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8
Tadeusz Kantor
(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Bez tytułu, 1948

flamaster, pastel, gwasz, papier, 
20,5 × 29 cm
sygn. l. d.: T. Kantor w obrębie pieczątki 
własnej artysty
u dołu dedykacja: 8 maja/Stasiowi 

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5500 – 6000 zł

W latach 1934–39 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Jarockiego 
i J. Pieńkowskiego oraz scenografię u K. Frycza. Podczas okupacji prowadził w Krakowie 
Teatr Konspiracyjny. W 1947 roku przebywał na rocznym stypendium w Paryżu; od 1957 r. 
związany był z awangardową drugą Grupą Krakowską. Był animatorem i współtwórcą 
eksperymentalnego teatru Cricot 2, powstałego w 1955 roku. Od połowy lat 50-tych uprawiał 
malarstwo informel – spontaniczne, nieskrępowane estetyką. Liczne cykle malarstwa Kantora 
z lat 70-tych i 80-tych wykazują silny związek z jego równoczesną działalnością teatralną, 
np. w czasie pracy nad spektaklem „Umarła Klasa” powstała seria kompozycji pod tym samym 
tytułem. W okresie późniejszym artysta poświęcił się głównie teatrowi, zaś do malarstwa 
powrócił w ostatnich latach życia.
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9
Tadeusz Kantor
(1915 Wielopole Skrzyńskie 
–1990 Kraków) 

Bez tytułu, z cyklu Ludzie 
i piasek, 1969

flamaster, papier, 20 × 29 cm
sygn. l. d.: Kantor

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5500 – 6000 zł

Kluczem do zrozumienia twórczości Kantora może być właśnie 
jego definicja postawy awangardowej, jako wiecznego buntu 
przeciw schematom i ortodoksji nowoczesnej sztuki.

Lech Stangret, cytat za: L. Stangret, Tadeusz Kantor. Malarski asamblaż totalnego dzieła, Kraków 2006, s. 7

Wszystko, co robiłem w sztuce, było odbiciem mojej postawy 
wobec wypadków, które działy się wokół mnie, sytuacji, w której 
żyłem, moich lęków, mojej wiary w to, a nie co innego, mojej 
niewiary w to co do wierzenia było podawane, mojego scepty-
cyzmu, nadziei.

Tadeusz Kantor, cytat za: L. Stangret, Tadeusz Kantor. Malarski asamblaż totalnego dzieła, Kraków 2006, s. 23
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10
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów-2014 Warszawa)

Bez tytułu, 1957

gwasz, papier, 46 × 58 cm
sygn. l. d.: T Dominik 1957 

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Malarz, grafik, rzeźbiarz, twórca tkanin artystycznych i ceramiki, czołowy przedstawiciel 
współczesnego koloryzmu. Studia artystyczne ukończył na warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, dyplomem w 1953 roku w pracowni Jana Cybisa. Do 1990 roku wykładał 
na macierzystej uczelni, w której w 1988 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Po 
studiach tworzył głównie w technikach graficznych. Pod koniec lat 50-tych zwrócił się ku 
malarstwu. W początkowej fazie swojej twórczości Dominik skupiał się na przedstawieniach 
figuratywnych, a następnie zwrócił się ku abstrakcji. Artysta wykreował niepowtarzalny 
język malarski. Swoje kompozycje inspirowane światem natury, budował wielobarwnymi, 
kontrastowymi plamami o nieregularnych, często owalnych kształtach. Jego prace znajdują 
się w zbiorach polskich i światowych muzeów (m.in. w Nowym Jorku, Caracas, Wiedniu 
i Amsterdamie) oraz w wielu kolekcjach prywatnych.

Intuicja to dar boży, coś całkowicie niewytłumaczalnego. Dzięki 
niej tworzy się czasem rzeczy bezbłędne. Ona decyduje o tym, 
że jeden obraz jest tępy, a drugi – lśni, choć oba przedstawiają 
ten sam temat. Bo temat nie jest ważny. To pretekst. Temat nie 
zmienia się od wieków: kobieta, kwiaty, martwa natura... Zawsze 
ufam intuicji.

(…)

E.Dz.: Odnoszę wrażenie, że śpiewa pan kolorem.

T.D.: Bo kolor to jak w muzyce dźwięk. Nie ma bez niego ma-
larstwa. Jest najważniejszym elementem ekspresji. Buduje 
się nim formę, tworzy rysunek. Można wyrazić nim wszystko, 
w przeciwieństwie do linii czy waloru.

(...)

Nie ma pięknych czy brzydkich kolorów, są tylko trafnie bądź 
nietrafnie użyte. Kolor położony właściwie daje obrazowi światło. 
Czasami można to nazwać blaskiem.

Fragmenty rozmowy z Elżbietą Dzikowską, cytat za E. Dzikowska,  
Polscy artyści w sztuce świata, Warszawa 2005, s. 54
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11
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa) 

Bez tytułu, 1957

gwasz, papier, 57 × 36 cm
sygn. l. d.: T Dominik 1957

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Krytycy o skłonności do szufladkowania spierają się czy zaliczyć 
obrazy Dominika do abstrakcji lirycznej, czy ekspresjonizmu. Dla 
mnie jest on jednym z tych nielicznych artystów, którzy każdym 
swoim nowym dziełem zdają się mówić: MALUJĘ WIĘC JESTEM.

Zbigniew Herbert, cytat za: Tadeusz Dominik, Związek Polskich Artystów Plastyków,  
Biuro Wystaw Artystycznych, Zielona Góra, 1966
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12
Jan Tarasin
(1926–2009)

Magazyn, 1993

akwarela, papier, 26,5 × 39 cm
sygn. l. d.: J. Tarasin 93 oraz na odwro-
cie: J Tarasin 93/MagazynT

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

Interesuje mnie przyroda żywa i mechanizmy, jakimi się po-
sługuje. Z tych samych materiałów natura tworzy różne rzeczy. 
W moich obrazach ważny jest ruch, dynamika, podnieca mnie 
gra nieskończonych możliwości, jakie stwarza natura. Genialna 
synteza zdarza się rzadko, gdyż może przerodzić się w martwy 
schemat lub stylizację.

Fragment rozmowy z Elżbietą Dzikowską, cytat za E. Dzikowska, Polscy artyści w sztuce świata,  
Warszawa 2005, s. 290

(...) nie ma w moich obrazach kompozycji czy konstrukcji; chodzi 
raczej o rytm, to on organizuje płótno.

Fragment rozmowy z Elżbietą Dzikowską, cytat za E. Dzikowska, Polscy artyści w sztuce świata,  
Warszawa 2005, s. 292

Malarz i grafik. Studiował na wydziale malarstwa w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
w pracowniach Zbigniewa Pronaszki, Wacława Taranczewskiego. Nauki pobierał również 
na wydziale grafiki Andrzeja Jurkiewicza i Konrada Srzednickiego. Studia ukończył w 1951 
roku. Jeszcze będąc studentem debiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie 
w 1948 roku. W latach 1963–1967 sprawował stanowisko wykładowcy na Wydziale 
Architektury Wnętrz macierzystej uczelni. Następnie w 1974 roku pracował w Warszawie 
w tamtejszej ASP. W 1985 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego tej właśnie uczelni, 
a w latach 1987–1990 był jej rektorem. Był laureatem wielu nagród, m.in. otrzymał Nagrodę 
im. Jana Cybisa w 1984 roku.
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Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa) 

W hołdzie miłości, 1987

kolaż, 71 × 45 cm
sygn. p. d.: Szajna 87

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 26 000 – 30 000 zł

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

Żyjąc w chaosie świata, wydarzeń, postaw – próbuję poprzez 
sztukę uporządkować napływające przemyślenia, doznania.

Człowiek nie jest wolny od lęku. Więc sięgam w swojej sztuce 
po symbole, po znaki przedmiotów, aby stała się ta sztuka 
uniwersalna, w każdym czasie i w każdej kulturze zrozumiana.

Sztuka jest da mnie wielkością, patosem, metaforą, sięganiem 
gwiazd. Z drugiej jednak 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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Eugeniusz Markowski
(1912 Warszawa – 2007 tamże) 

1 – 1 kol., 1983

olej, płótno, 90 × 80 cm
sygn. l. bok: E. Markowski 
Wystawiany i reprodukowany: Eugeniusz 
Markowski. Malarstwo/Eugeniusz 
Markowski. Rysunek., pod red: M.Z. 
Szwajcewskiej, katalog wystawy BWA 
w Kaliszu (maj 1986), BWA w Sopocie 
(sierpień 1986), BWA w Zamościu 
(kwiecień 1986), Kalisz 1986, poz. 3.

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja: 38 000 – 45 000 zł

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

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

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

BWA w Zamościu (kwiecień 1986), Kalisz 1986

Myślę, że sztuka, może nawet w większym stopniu niż nauka jest 
w stanie wprowadzić człowieka do najgłębszych pokładów świa-
domości. Jest nie tylko świadkiem życia i myślenia, ale motorem 
napędowym naszego emocjonalnego i intelektualnego rozwoju.

Eugeniusz Markowski, cytat za: Eugeniusz Markowski. Malarstwo/Eugeniusz Markowski. Rysunek.,  
pod red: M.Z. Szwajcewskiej, katalog wystawy BWA w Kaliszu (maj 1986), BWA w Sopocie (sierpień 1986),  

BWA w Zamościu (kwiecień 1986), Kalisz 1986
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Jacek Sienicki
(1928 Warszawa – 2000 tamże) 

Kwiat, 1997 

olej, płótno, 49 × 39 cm
sygn. p. g.: SIENICKI 97
na odwrocie autorski opis: Jacek 
|SIENICKI |KWIAT |1997

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 19 000 – 22 000 zł

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, w pracowni Artura Nachta-Sambor-
skiego, u którego w1954 roku obronił swój dyplom. Swoje prace po raz pierwszy szerszej 
publiczności zaprezentował na Wystawie Młodej Plastyki w Warszawie w 1955 roku. W tym 
samym roku artysta objął stanowisko wykładowcy na macierzystej uczelni. W 1981 roku 
otrzymał tytuł profesora. Początkowo w swojej twórczości artystycznej artysta tworzył obrazy 
o metaforycznych aspektach. Z tego czasu pochodzą portrety, które w swej stylistyce zbliżają 
się do sztuki informelu oraz malarstwa materii. Potem Sienicki w swoich kompozycjach 
malarskich, układających się w całe cykle, podejmował taką tematykę jak: martwa natura, 
najczęściej ukazując samotny kwiat, postać ludzką, wnętrza, czy zabudowania Warszawy. 
Tutaj wyraźnie czerpiąc inspirację ze zdobyczy koloryzmu, wykorzystywał mocno stonowaną 
utrzymaną w szarościach kolorystykę, z przebłyskami ostrzejszych, bądź jaśniejszych kolorów, 
kładzionych na płótno impastowo. Prace te wykreowane z silnym ładunkiem ekspresjoni-
stycznym, łączyły w sobie aspekty przedstawień realistycznych z abstrakcyjną formą. Był 
laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody Krytyki Artystycznej im. 
C. K. Norwida w1975 r. czy Nagrody im. J. Cybisa otrzymanej w 1983 roku.

Jest takie słowo – zobaczenia, niesłychanie ważne. To właśnie 
niepowtarzalność zobaczenia, niezależnie od tego, jak widzi je 
jeden, trzeci, dziesiąty artysta – sprawia, ze owo zobaczenie jest 
miarą jakości indywidualnego przekładu.

Co za ubóstwo. Żadnej fantazji, nic z kosmosu, nawet abstrakcji 
nie ma. Doniczki, jakieś badyle sterczą szare, wymęczone głowy, 
monotonne dachy. Zwykłe i bure. Świat na emeryturze. Oto moja 
twórczość. Temu poświęciłem życie. Dzis muszę na to patrzeć. 
Niechętnie więc robię wystawy. Po co ludziom dodawać biedy. 
Jednak może coś jest w tych szarych obrazach. Są tacy, co je lubią, 
nawet darzą uczuciem.

Jacek Sienicki, notatki w szkicownikach  
cyt. za: Jacek Sienicki. Obrazy i prace na papierze, Herzyk Gallery, Kraków 2009
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Władysław Hasior
(1928 Nowy Sącz – 1999 Kraków)

Portret Srebrnej Pani, 1985

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

cena wywoławcza: 45 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

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

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

Władysław Hasior, cyt. za: A. Chmielarz, I. Gołaj, Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku. Pawilon Czterech 
Kopuł. Przewodnik, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 108

Posługując się różnymi przedmiotami mam szansę stworzyć 
inne, nie związane już z seryjną produkcją. Taka inność jest ich 
najbardziej wartościowym pierwiastkiem. Budzi zainteresowanie 
przejawiające się albo w adoracji, albo w żarliwej negacji tego, co 
robię. Niektórzy uważają, że moja twórczość ubliża ich godności 
i poczuciu estetyki. Ale nie ma ona nic wspólnego z awantur-
nictwem dość typowym we wszelakiej sztuce współczesnej: nie 
chcę szokować, naigrywać się, straszyć dorosłych.

Fragment rozmowy z Elżbietą Dzikowską, cytat za E. Dzikowska, Polscy artyści w sztuce świata,  
Warszawa 2005, s. 108
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Alina Szapocznikow
(1926 Kalisz – 1973 Praz-Coutant, 
Francja)

Bez tytułu, 1960

monotypia, papier, 26 × 24 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: A.S./60 (ołówkiem w okręgu)

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

Jest najbardziej rozpoznawalną artystką w polskiej historii sztuki. Ciężko doświadczona 
podczas wojny – była więźniem kilku niemieckich obozów koncentracyjnych: Auschwitz-
-Birkenau, Bergen-Belsen i Theresienstadt. Po wojnie rozpoczęła naukę rzeźbiarstwa 
w pracowni Otokara Velimskiego w Pradze, a następnie w Wyższej Szkole Artystyczno-
-Przemysłowej u Josefa Wagnera. W latach 1948–1950, dzięki uzyskaniu stypendium 
wyruszyła do Paryża, gdzie uczęszczała do École nationale supérieure des beaux-arts jako 
wolna słuchaczka w pracowni Paula Niclausse’a. Ze względu na ciężką chorobę w 1951 
roku wróciła do Polski i rozpoczęła własną działalność artystyczną. Jej prace z tego czasu 
utrzymane są w stylistyce obowiązującego socrealizmu. Po „odwilży” w połowie lat 50. 
Szapocznikow mogła w końcu skupić się na rozwijaniu swojego indywidualnego stylu oraz 
własnych artystycznych zainteresowań. W roku 1963 wyjechała na stałe do Paryża, gdzie 
zaczęła stosować tworzywa sztuczne (poliester, poliuretan) wykonując odlewy własnego 
ciała, multiplikowane w barwnych żywicach syntetycznych, czasem z dodaniem efektów 
świetlnych. Zmarła dziesięć lat później, w sanatorium Praz-Coutant w Passy, po długich 
zmaganiach z chorobą nowotworową. Za decydujące dla odczytywania sztuki Szapocznikow 
uznać można eksponowanie napięć i kontrastów istniejących pomiędzy pięknem – brzydotą, 
radością – smutkiem, wewnętrzną energią – rozpadem, witalnością – niedomaganiami ciała. 
Ten punkt wyjścia wynika z patrzenia na jej dzieła przez pryzmat biografii, która uległa 
swego rodzaju procesowi mitologizacji. Na podstawie tekstów pisanych z perspektywy 
wspomnień wyłonił się spójny obraz Szapocznikow – pełnej życia, ciężko doświadczonej 
przez los, wcześnie zmarłej pięknej kobiety. Jej pogoda ducha, uroda, energia widoczna 
w sposobie bycia i tworzenia, w zestawieniu z ciężkimi doświadczeniami: pobytem w getcie 
i obozach koncentracyjnych, przebytą gruźlicą, niemożliwością urodzenia dziecka i chorobą 
nowotworową, wydają się rzucać cień na całą jej spuściznę artystyczną oraz stanowić jeden 
z głównych kluczy interpretacyjnych.
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Jerzy Stajuda
(1936 Falenica – 1992 Warszawa) 

Kompozycja 2110, 1986

akwarela, papier, 60,5 × 85 cm
sygn. p. d.: Jerzy Stajuda 86 

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Malarz, rysownik, krytyk i pedagog. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszaw-
skiej, dyplom obronił w 1959 r. u prof. Bohdana Lacherta. W początkowym okresie swojej 
twórczości był pod wpływem swego mistrza i przyjaciela Artura Nachta-Samborskiego, 
szukał też inspiracji w twórczości Paula Klee. Z czasem wypracował własną i nie poddającą 
się modom stylistykę. Prace artysty przedstawiały świat struktur, imaginacyjnych pejzaży, 
wizji archaicznego świata przyrody. Artysta pozostawił bogatą spuściznę rysunkową, często 
o charakterze osobistego notatnika. Drugą pasją artysty była krytyka artystyczna. W latach 
1957–1968 publikował artykuły we „Współczesności”, „Przeglądzie Artystycznym”, „Prze-
glądzie Kulturalnym”, „Więzi”, „Ty i ja”. Nie znosił koniunkturalizmu, miał odwagę publicznie 
głosić osobiste poglądy nie ulegając autocenzurze i naciskom. Aktywność krytyczna artysty 
została mocno ograniczona po 1968 r. Często wystawiał za granicą, gdzie przez długi czas 
jego twórczość była bardziej znana niż w kraju. W 1993 r miała miejsce retrospektywna 
wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

Po roku 1970 [Stajuda] rezygnuje stopniowo z barokowego 
bogactwa skłębionych form. Wprowadza klarowne podziały, 
upraszcza kompozycję, posługuje się dużymi monochromatycz-
nymi płaszczyznami. Nowym elementem staje się świetlistość 
koloru, przywodząca na myśl nokturny Whistlera oraz pejzaże 
akwarelistów angielskich. 

Aleksander Wojciechowski, Młode mtalarstwo polskie 1944–1974,  
Wrocław – Warszawa – Kraków –  Gdańsk, 1975, s. 103
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Jerzy Stajuda
(1936 Falenica – 1992 Warszawa)

Kompozycja 3107

akwarela, papier, 64,5 × 50 cm
sygn. p. d.: Jerzy Stajuda oraz l. d.: 3107

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł



20
Jerzy Stajuda
(1936 Falenica – 1992 Warszawa)

Kompozycja 0402

akwarela, papier, 63 × 49 cm
sygn. p. d.: Jerzy Stajuda oraz l.d.: 0402

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł
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Stanislaw Horno-Popławski
(1902 Kutaisi – 1997 Sopot) 

Szymanowski – szkic do pomnika 
zrealizowanego w Słupsku 
w latach 1969–1970, 2015

brąz patynowany, wys. odlewu. 32 cm, 
ed. 2/8
sygn. HOR-POP 2

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych: malarstwo u prof. Tadeusza Pruszkowskiego 
oraz rzeźbę u prof. Tadeusza Breyera. W latach 1932–39 prowadził zajęcia rzeźby na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W czasie II wojny światowej 
przebywał w Oflagu II C Woldenberg, gdzie zorganizował znaną pracownię rzeźbiarską. Od 
stycznia 1946 do września 1949 prowadził katedrę rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po wojnie nawiązał pierwsze kontakty z Byd-
goszczą, gdzie współorganizował Liceum Sztuk Plastycznych oraz zrealizował płaskorzeźbę 
Muzy dla Teatru Polskiego i pomnik Henryka Sienkiewicza, który stanął przy Filharmonii 
Bydgoskiej. W 1949 przeniósł się do Trójmiasta, obejmując stanowisko profesora i dziekana 
Wydziału Rzeźby Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. W latach siedemdziesiątych miał 
poważne problemy z utrzymaniem sopockiej pracowni i wyprowadził się wraz z żoną Ingą 
na Kaszuby. W 1977 roku miał wystawę indywidualną w Bydgoszczy, a w następnym roku 
przyjął zaproszenie Rady Miasta Bydgoszczy i zamieszkał w domu przy ul. Niemcewicza 2 
na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego. W1979 roku otwarto tam plenerową galerię 
jego rzeźb (większość zdewastowana lub skradziona w latach 90-tych). W1982 roku wrócił 
do Sopotu, gdzie kontynuował pracę twórczą. W1996 roku otrzymał doktorat honoris causa 
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rok później w Pałacu 
Opatów w Oliwie wręczono rzeźbiarzowi drugi doktorat honoris causa – gdańskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Uroczystość połączono z otwarciem w pałacu kolejnej, ostatniej już za 
życia artysty wystawy indywidualnej. Zmarł 6 lipca 1997 roku. Jego rzeźby wystawiane 
były na wielu prestiżowych wystawach zagranicznych, np. na Międzynarodowej Wystawie 
Rzeźby Współczesnej w Paryżu (1956,1961), na XXXI Biennale Sztuki w Wenecji (1962). 
Pod koniec lat pięćdziesiątych, pod wpływem inspiracji archaiczną rzeźbą grecką i etruską, 
podjął nowe poszukiwania formalne wykorzystując ekspresję naturalnych kształtów „kamieni 
polnych”, które zapewniły mu wysoką pozycję w historii sztuki XX wieku (m.in. złoty medal 
na Biennale Sztuki Współczesnej we Florencji w 1969).

(...) rzeźba skupia wszystkie dyscypliny plastyczne, jest archi-
tekturą, gdyż kształtuje i organizuje przestrzeń, jest też ma-
larstwem, bo operuje światłocieniem, fakturą, materią, jest po 
części grafiką, bo pozostawia niezatarty ślad narzędzia jakim 
jest dłuto.

Stanisław Horno Popławski, cytat za R. Konik, Myślenie kamieniem. Stanisław Horno – Popławski,  
Wrocław 2016, s. 27
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Za namową Jerzego Waldorffa Horno-Popławski pracuje nad 
pomnikiem Karola Szymanowskiego dla miasta Słupska (...). 
Rajcy miejscy planowali by rokrocznie odbywał się w Słupsku 
Festiwal Szymanowski, któremu chcieli nadać odpowiednią 
rangę wydarzenia kulturalnego w skali całego kraju, z tego też 
powodu zamówiono pomnik patrona festiwalu. Jak wynika 
z zapisków Horno największą trudność, podobnie jak przy po-
mniku Mickiewicza, sprawiało mu wykonanie takiej kompozycji, 
która pozbawiona by była patosu i teatralnych gestów. Horno 
chciał przede wszystkim by przez bryłę pomnika emanował 
romantyzm samotnika, gdyż tak postrzegał kompozytora. Sam 
Horno przyznał jednak, że zamysł kompozycyjny pomnika był 
niezmiernie trudny do wykonania, ponieważ rzeczą wyjątkowo 
skomplikowaną było ukazanie w pomniku źródeł twórczości 
Szymanowskiego. Było to o tyle ważne zlecenie, że pomnik 
Szymanowskiego miał być pierwszym pomnikiem kompozytora 
w kraju.

(...) Całość prac zajmuje mu aż dwa lata. Do pomnika wykonuje 
nie tylko szkice ołówkiem, ale także modelunek w glinie i gipsie, 
w odpowiednio pomniejszonej skali.

Roman Konik, cytat za R. Konik, Myślenie kamieniem. Stanisław Horno – Popławski, Wrocław 2016, s. 65–66
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22
Stanisław Radwański
(ur. 1941, Połczyn) 

Muza, 1987 r.

brąz koloidalny, podstawa marmurowa, 
wys. 80 cm, szer. 53 cm
sygn. na plakietce: Stanisław Radwański
Wystawiany m.in.: Rzeźba 3. Sławoj 
Ostrowski, Stanisław Radwański, Edward 
Sitek, Państwowa Galeria Sztuki w Sopo-
cie, Sopot 2016; „bez korekty”. Wystawa 
rzeźb prof. Stanisława Radwańskiego 
i jego absolwentów, Centrum Sztuki Ga-
leria EL w Elblągu, 5 grudnia 2013 – 19 
stycznia 2014

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

Należy do najwybitniejszych osobowości współczesnej rzeźby polskiej. Studiował rzeźbę 
w pracowni prof. Horno-Popławskiego. Od 1973 r. jest pedagogiem ASP w Gdańsku, 
a w 1995 r. zyskał tytuł profesora zwyczajnego. W macierzystej uczelni pełnił wiele 
funkcji, m.in. dziekana wydziału rzeźby (1981–1990) oraz rektora przez dwie kadencje 
(1990–1996). Wystawiał w Polsce i za granicą. Dzieła jego znajdują się w kolekcjach 
muzealnych i prywatnych. Za całokształt twórczości otrzymał nagrodę Ministra Kultury 
i Sztuki oraz odznaczony został srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Rzeźba 
prof. Radwańskiego pozostaje w obrębie tematu człowieka. Interesuje go portret współczesny 
i historyczny, na który patrzy zwykle z dystansującej, surrealistycznej perspektywy. Mówiąc 
o naturze człowieka, sięga często po stylistyczny kostium form historycznych, którym nadaje 
funkcje symboliczne.

Dla mnie twórczość Radwańskiego to przede wszystkim gorąca, 
pełna pasji wiara w sens rzeźby wyrastającej z tradycji. To dowód 
na to, że forma rzeźbiarska bez względu na czas i przemijającą 
modę ma ogromną siłę oddziaływania. Profesor stworzył ory-
ginalny język plastyczny, podbudowany pogłębioną refleksją 
nad ludzkim losem i przemijającym czasem. Obcując z jego 
twórczością, odnosi się wrażenie, że z wyjątkową łatwością 
formuje własne kompozycje. Wiem jednak, że jest to wynik 
bardzo długiej drogi, wielu prób, poszukiwań i ciężkiej pracy, 
by ostatecznie osiągnąć ten zadowalający kształt, który licznym 
odbiorcom imponuje interpretacją i świeżością.

Adam Myjak, cyt. za: „bez korekty”. Prof. Stanisław Radwański i jego absolwenci,  
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk 2014, s. 20
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23
Adam Myjak
(ur. 1947, Stary Sącz) 

Portret X, 2014

porcelana, wys. 36 cm
sygn. A. Myjak 2014

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

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

Pierwszą intuicją, obecną w zetknięciu się z jego niezwykłymi 
pracami, jest właśnie ta: mamy tu do czynienia z artystą świado-
mym metafizycznego aspektu aktu tworzenia. Z tego rodzi się 
dostojna prostota jego form, pokora wobec materii oraz finezja 
w jej ostatecznym ukształtowaniu. Jego sztuka jest głębokim 
namysłem nad naszym ludzkim istnieniem, napiętnowanym 
kruchością od momentu narodzin do śmierci.

Paweł Huelle, cytat za: Adam Myjak. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie 07.12.2000–07.01.2001,  
[katalog wystawy], Sopot 2000

Moje rzeźby nie mają konkretnego odniesienia, adresu, choć 
czasami jest w nich coś z autoportretu albo z twarzy ojca, ale 
nie z założenia. Figura ludzka jest zawsze dla artysty punktem 
odniesienia, to odwieczny kod. W moim przypadku jest ona 
znakiem uniwersalnym, uogólnionym, także wtedy, gdy 
architektura rzeźby oddala się od anatomii w kierunku 
przeze mnie wykreowanym.

(...) sztuka rodzi się w trakcie tworzenia, gdy artysta 
zmaga się, buduje nowe napięcia, przekazuje nowe 
nastroje, nowe treści – każde dzieło otrzymuje jak 
gdyby nową duszę, idea materializuje się i wyraża 
poprzez przedmiot. Najważniejszy jest kontakt 
artysty z dziełem i widza z artystą poprzez dzieło.

Fragment rozmowy z Elżbietą Dzikowską, cytat za E. Dzikowska, Polscy artyści w sztuce świata,  
Warszawa 2005, s. 182
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24
Stanisław Dawski
(1905 Łachwa -1990 Warszawa) 

Postać, 1961

drzeworyt, papier, 59 × 44 cm w świetle 
passe-partout
sygn. l. d.: Dawski 61  

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

Artysta plastyk, współorganizator i profesor PWSSP we Wrocławiu. Studia artystyczne 
w dziedzinie malarstwa i grafiki odbył na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom 
otrzymał w 1939 roku w pracowni prof. F. S. Kowarskiego i prof. S. Ostoi-Chrostowskiego. Od 
1945r. przez następne 25 lat związany jest z PWSSP we Wrocławiu, której był profesorem 
i przez pewien czas rektorem. Zajmował się grafiką, malarstwem, rzeźbą w ceramice i szkle. 
Jako pedagog wykształcił wielu znamienitych artystów m.in. Józefa Gielniaka i Zbigniewa 
Horbowego. Brał czynny udział w życiu wystawowym. Miał kilkanaście wystaw indywidual-
nych w kraju i za granicą (Londyn, Sofia, Praga, Wiedeń, Berlin, Budapeszt, Tel-Aviv, Toronto 
i in.). Laureat wielu nagród i wyróżnień m.in.: Nagroda Artystyczna miasta Wrocławia, 
Nagroda Artystyczna Wojewódzkiej Rady Narodowej, medale Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych, medal na IV Międzynarodowym Biennale Exlibrisu w Malborku. Należał do 
Association Internationale des Arts Plastiques (od 1952), Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Drzeworytników XYLON w Szwajcarii (od 1979), Accademia Italiana delle Arti e del Lavoro 
(od 1980).
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25
Józef Gielniak
(1932 Derain – 1972 sanatorium 
Bukowiec w Kowarach)

Bez tytułu, 1968

mezzotinta, bibułka japońska, 
15,5 × 13,5 cm
na odwrocie napis ołówkiem: DRUKOWAŁ 
NA WŁASNEJ PRASIE/WKLĘSŁODRU-
KOWEJ W KRAKOWIE/W 1969 ROKU 
NA ZLECENIE/JÓZEFA GIELNIAKA/T. 
Jackowski

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

W latach 1945–46 studiował w École des Beaux-Arts w Valenciennes. Do Polski przyjechał 
w 1950. Prawie całe swoje twórcze życie Gielniak spędził w sanatorium przeciwgruźliczym 
Bukowiec koło Kowar, gdzie podjął też pracę jako archiwista. Od 1956 roku studiował w trybie 
indywidualnym u znanego grafika, profesora Stanisława Dawskiego z PWSSP we Wrocławiu. 
Wiele postaci ze świata polskiej kultury „pielgrzymowało” do Bukowca, aby poznać Gielniaka, 
a niektóre z tych kontaktów zaowocowały wieloletnimi przyjaźniami (m.in. ze Stanisławem 
Dawskim, Ireną i Andrzejem Jakimowiczami, Jerzym Stajudą, Jerzym Pankiem, Ignacym 
Witzem, Stanisławem Grochowiakiem, Wojciechem Siemionem). Tworzył niemal wyłącznie 
linoryty, czasami, gdy pozwalało mu na to zdrowie, wykonywał także mezzotinty; zostawił 
po sobie zaledwie 68 prac, łącznie z 15 ekslibrisami. Mimo tak znikomej objętościowo 
twórczości uważany jest za jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich grafików. 
Architektura i otoczenie sanatorium były też najczęstszymi motywami jego prac, choć nie 
zawsze traktowanymi dosłownie. Miał 19 wystaw indywidualnych w kraju i 3 za granicą 
(Wiedeń, Kopenhaga, Florencja).
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Jerzy Panek
(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Autoportret, 1995 

pastel, papier, 45 × 32,5 cm
sygn. l. g.: 19 IX 95/Panek 
Wystawiany i reprodukowany: Jerzy 
Panek (1918–2001), Muzeum Narodowe 
w Krakowie, wrzesień – listopad 2006, 
oprac. Krystyna Kulig – Janarek, s. 230, 
il. 57

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Studia rozpoczął w 1937 r w Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie na Wydziale Grafiki 
pod kierunkiem Andrzeja Jurkiewicza i Władysława Jarockiego. W czasie okupacji kontynu-
ował studia w Kunstgewerbeschule (do 1942). Po wojnie w latach 1945–48 kontynuował 
naukę na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie u Eugeniusza Eibischa i Zbigniewa Pronaszki. 
Jeden z najbardziej znaczących polskich drzeworytników i rysowników. W latach 60-tych 
powstały najsłynniejsze cykle drzeworytnicze: Autoportrety, Kobiety obłąkane, Pastuchy, 
Pasterki, Latawce, Chorągwie i Próby portretów Józefa Gielniaka – syntetyczne, delikatnie 
prymitywizujące zapiski graficzne. Olejne autoportrety zostały pokazane na wystawie Polaków 
portret własny w 1979 r. W 1983 r powstają ostatnie drzeworyty. Wielokrotnie wystawiany 
i nagradzany – Złoty Medal na Międzynarodowym Triennale Grafiki w New Delhi 1971, 
Nagroda im. Jana Cybisa 1988 r. Prace w zbiorach muzealnych w Polsce, USA, Japonii, 
Wielkiej Brytanii a także w zbiorach prywatnych na całym świecie.

E.D.: Czy sztuka musi być piękna?

J.P.: Nie ma mowy! Ważne jest widzenie, przeżycie i tego rezultat. 
Bez przeżycia, wstrząsu, nie ma objawienia. Ważne są temat i na-
tchnienie. Ale najważniejsza jest, powtarzam, robota, uczciwość. 
Fragment rozmowy Elżbiety Dzikowskiej, cyt. za: Panek/Gielniak: życie przyjaźń sztuka. Korespondencja 1962–1972, 

Warszawa 2005, s. 324
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27
Stefan Krygier
(1923 Łódź -1997 tamże) 

Postacie z piramid 2, 1963/64

olej, płótno, 160 × 54 cm
sygn. p. d. monogramem wiązanym: 
SK/64 na odwrocie na blejtramie: POSTA-
CI Z PIRAMID II 1963

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

Studiował w PWSSP w Łodzi, u Władysława Strzemińskiego i S. Wegnera. W 1947 opubli-
kował wspólnie ze Strzemińskim artykuł „Widzenie gotyku”. W latach czterdziestych należał 
do Klubu Młodych Artystów i Naukowców w Warszawie, w ramach którego brał udział 
w wystawach w Salonie „Po prostu”, „Zachęcie”, Klubie Literatów. W 1953 roku współdziałał 
z grupą „St – 53” w Katowicach. Od 1957 do 1997 roku prowadził zajęcia z kompozycji, 
grafiki warsztatowej i projektowej w łódzkiej PWSSP, której w roku 1990 został profesorem. 
Wykładał też historię sztuki i analizę formy plastycznej. W 1963 roku uzyskał także dyplom 
architekta na Politechnice Warszawskiej. Projektował i realizował wiele tematów z zakresu 
architektury i planowania przestrzennego. Równocześnie uprawił malarstwo, grafikę i rzeźbę, 
pisał i publikował teksty o sztuce. Uczestniczy w plenerach w Osiekach i sympozjach Złotego 
Grona. Od 1975 roku kontynuując pracę w PWSSP, stworzył pracownię rzeźby i kompozycji 
w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Początkowo w latach 50. 
tworzy obrazy inspirowane sztuką Egiptu i Grecji oraz prace taszystowskie. Lata 60. artysta 
poświęca malarstwu materii, rzeźbie w drewnie i grafice. Pojawiają się w tym czasie obrazy 
inspirowane cmentarzem żydowskim w Pradze. W latach 70. powstają płaskorzeźby i reliefy 
polichromowane, cykle „Konfliktów” i Kolineacji”. Koniec lat 70., to obrazy olejne ascetyczne 
w treści, nawiązujące do konstruktywizmu. Ten okres twórczości zapewnił artyście trwałe 
miejsce w historii sztuki polskiej. Lata 80. i 90. to okres malarstwa symultanicznego. Obok 
obrazów czysto geometrycznych w formie artysta malował obrazy nawiązujące do ikonografii 
i kultury europejskiej.
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Stefan Krygier
(1923 Łódź -1997 tamże) 

Postacie z piramid 1, 1964

olej, płótno, 155 × 30 cm
opisany na blejtramie: POSTACI 
Z PIRAMID I 1964

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

(…) z odczytaniami metody architektonizacji krytycy wiążą co 
najmniej dwa okresy jego [Stefana Krygiera] twórczych poszu-
kiwań. Pierwszy, skupiony na sztuce egipskiej, a właściwie jej 
percepcji, polegał na tropieniu możliwości wiązania różnorod-
nych kształtów. Impulsem dla następnego etapu stała się podróż 
do Egiptu i kontakt z oryginałami, możliwość bezpośredniego 
wejścia w sfery światła i mroku, i nie tylko wzrokowego śle-
dzenia modyfikacji jednej formy. O inspiracjach Doliną Królów 
w Luksorze tak pisał sam artysta: „Obrazy z mocno modelo-
waną fakturą zwielokrotnionych elementów w sferze światła 
i mroku. Koncepcja ta jest kontunuowania w kompozycjach 
z metalu np. polerowana płyta aluminiowa pokryta dużą ilością 
zmiennych w wielkości elementów pozwala konstruować plany 
przestrzenne – emanować przestrzeń”.

Maria Hussakowska, cytat za Stefan Krygier. 1923–1997. 09.09.2011–16.10.2011,  
Atlas Sztuki, nr 52, Łódź 2011
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Jan Ziemski
(1920 Kielce – 1988 Lublin) 

Permutacje, 1969

technika własna, 50 × 70 cm
sygn. na odwrocie: JAN ZIEMSKI 1969 r. 
oraz nalepka wystawowa z Biura Wystaw 
Artystycznych w Lublinie z opisem pracy

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

Jeden z czołowych przedstawicieli tzw. malarstwa materii. Wykształcenie artystyczne zdobył 
ucząc się w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku Janiny Miłosiowej w Lublinie (1942–46), 
zaś teoretyczną wiedzę w zakresie sztuk plastycznych ugruntował studiując historię sztuki 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Był współzałożycielem uformowa-
nej wśród tamtejszych studentów lubelskiej grupy „Zamek” (1956–1959), zaliczanej do 
najciekawszych i najbardziej awangardowych polskich grup artystycznych, którą tworzyli 
m. in. Włodzimierz Borowski, Ryszard Kiwerski, Tytus Dzieduszycki oraz Jerzy Ludwiński. 
Ziemski brał czynny udział w szeregu konkursów i wystaw artystycznych takich, jak: Biennale 
Form Przestrzennych w Elblągu, Plenery Koszalińskie w Osiekach, Sympozjum Artystów 
i Naukowców w Puławach i wielu innych. Od lat 40. XX wieku interesował się astronomią, 
kosmonautyką, science-fiction. Początek jego ścieżki artystycznej wyznaczają surrealistyczne 
prace, wśród których częstym motywem były przypominające kukiełki postaci (Mona Lisa, 
Semafory). Stopniowo jego warsztat artystyczny zaczął dojrzewać w kierunku form bardziej 
abstrakcyjnych, sugerujących fascynację zagadnieniami związanymi z materią, które znalazły 
odbicie w wykonywanych w gipsie tzw. formurach. Od połowy lat 60. XX wieku zwrócił 
się ku abstrakcji geometrycznej tworząc charakterystyczne collage’owo – półprzestrzenne 
kompozycje z cienkich, sferycznie wygiętych, przeważnie czarnych, białych i czerwonych 
listewek. Wiele z tych dzieł zaliczyć można do kierunku op-art., wykorzystującego prawa 
iluzji, fizjologii i psychologii postrzegania, teorię widzenia i koloru.
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Ryszard Winiarski
(1936 Lwów – 2006 Warszawa) 

Chance in Game for Three, 1986

akryl, płyta, 64 × 64 cm (z autorską 
oprawą)
sygn. u dołu: chance in game for three/
Winiarski’86 oraz na odwrocie: przypadek 
w grze dla trzech/Winiarski’86

Pochodzenie: 
kolekcja prywatna, Niemcy

cena wywoławcza: 21 000 zł
estymacja: 24 000 – 26 000 zł

Artysta wiązany ze sztuką konceptualną oraz wizualizmem. W latach 1953–1959 studiował 
na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Następnie studiował malarstwo 
u Aleksandra Kobzdeja na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył w 1966. 
W czasie studiów uczestniczył w seminarium W. Porębskiego poświęconemu związkom mię-
dzy nauką i sztuką. W 1965 artysta sformułował własny program poszukiwań artystycznych 
i zrealizował pierwsza prace z cyklu: „Próby wizualnej prezentacji rozkładów statystycznych”, 
za którą otrzymał Pierwszą Nagrodę na Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach 
w 1966. Kilka lat później objął stanowisko wykładowcy na tej uczelni, a w latach 1985–1987 
oraz 1987–1990 był jej prorektorem. Początkowo tworzył obrazy oraz konstrukcje oparte na 
podstawowych elementach – czarnych, bądź białych kwadratach lub sześcianach. Winiarski 
pracował także jako scenograf w warszawskim Teatrze Polskim. Jest laureatem nagrody im. 
Jana Cybisa z 1996 roku. Brał udział w wielu prestiżowych wystawach, między innymi: 
Biennale w Sao Paulo (1969), Biennale des Konstruktivismus w Norymberdze (1969 i 1971), 
„Konstrukcja w procesie”, w Łodzi (1981) i Monachium (1985), „Reductivismus”, w Wiedniu 
(1992). Uczestniczył też w ruchu neokonstruktywistycznym J. Bluma-Kwiatkowskiego. Prace 
Ryszarda Winiarskiego znajdują się w wielu muzeach w Polsce, między innymi w Warszawie, 
Krakowie, Wrocławiu, a także i w zagranicznych – w kolekcji McCeory w Nowym Jorku, 
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w New Delhi i wielu kolekcjach prywatnych.
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Ryszard Winiarski
(1936 Lwów – 2006 Warszawa) 

Chance in game for one, 1996

akryl, ołówek, płótno, 50 × 40 cm
sygn. i opisany u dołu: Chance in game 
for one |Winiarski 96

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Zgodnie z koncepcją artysty, jego obrazy stanowiły rezultat 
połączonych ze sobą czynników przypadku i zaprogramowa-
nia. Program przewidywał np. dwie alternatywne wielkości 
kwadratów, na które podzielona ma być powierzchnia płótna, 
ale o ostatecznym wyborze tej wielkości decydował przypadek, 
wyzwalany przez rzut monetą lub kostką do gry. Podobnie 
losowany był narożnik obrazu, od którego miało się rozpocząć 
wypełnianie kolejnych kwadracików kolorem. Rzut monetą 
rozstrzygał również, czy losowane pole kwadraciku ma przyjąć 
barwę czerni czy też pozostać białe.

Intencją artysty było odrzucenie przestarzałych norm i trady-
cyjnej estetyki, wszelkich obowiązujących dotąd i nauczanych 
w szkołach zasad dotyczących malarstwa, łącznie z regułami 
budowy kompozycji czy rozwiązań kolorystycznych i światło-
cieniowych.

Bożena Kowalska, cytat za: Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973–1974,  
pod red. Józefa Grabskiego, IRSA, Kraków 2002
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Ryszard Winiarski
(1936 Lwów – 2006 Warszawa)

Bez tytułu, 1993

tusz, papier, 21,5 × 18,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Winiarski’93

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

Jest niewątpliwie wiele odmian każdego z kolorów, ale biel i czerń 
to jedyna para kolorów, które zestawione razem, a nie traktowane 
oddzielnie, pozwalają nam zapomnieć o specyfice każdego z nich 
z osobna. (...) Jeśli mówimy <<biel>> i <<czerń>> to nie trzeba 
już zadawać dalszych pytań.

Ryszard Winiarski, cytat za: Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973–1974,  
pod red. Józefa Grabskiego, IRSA, Kraków 2002
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Janusz Orbitowski
(ur. 1940, Kraków) 

1/88, 1988

relief, akryl, sklejka, 115 × 95 cm
sygn. na odwrocie: Janusz ORBITOW-
SKI/1988/1/88/115 × 95

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Malarz, wykładowca akademicki. W latach 1961–67 studiował na Wydziale Malarstwa 
i Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom ukończył w pracowni prof. Adama 
Marczyńskiego. Od 1970 do 2012 roku pracował na macierzystej uczelni. W 1993 roku 
otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Stypendysta m.in. Fondatione Romana (1972), Fundacji 
Kościuszkowskiej (1983), The Pollock-Krasner Foundation (2002), laureat wielu nagród 
w dziedzinie malarstwa i uczestnik kilkunastu wystaw indywidualnych i kilkuset wystaw 
zbiorowych. Prace artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych oraz licznych zbiorach 
prywatnych, m.in.: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, 
Gdańsku, Wrocławiu, Szczecinie, Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie, Muzeum Okręgo-
wego w Toruniu, Radomiu, Rzeszowie, Bydgoszczy, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, 
Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum 
Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Krakowie, Muzeum 
Bochum w Bochum, Mondriaanhuis w Amersfoort, The Barbara Piasecka Johnson Collection 
w Princeton, The Kosciuszko Foundation w Nowym Jorku.
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Janusz Orbitowski
(ur. 1940, Kraków) 

5/94, 1994 

relief, akryl, sklejka, 61 × 42 cm
sygn. na odwrocie: Janusz ORBITOWSKI 
1994/5/94 61 × 42 cm  

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Zdawać by się mogło, że powtarzalność achromatycznej barwy 
i podobieństwo struktur, z których tworzone są (...) kompozycje, 
czynią je monotonnymi i odbierają im atrakcyjność. Tak jednak 
nie jest. Te białe obrazy różnią się między sobą. Występują 
na nich rytmy przyspieszone i zwolnione, rytmy zagęszczone 
i rozluźnione, układy skłaniające się ku symetrii i wyraźnie 
asymetryczne.

Sztuka Janusza Orbitowskiego – chłodna i ascetyczna, w sposób 
w pełni uzasadniony kwalifikowana do kategorii abstrakcji 
geometrycznej, jest równocześnie nasycona ciepłem emocji. 
Jest piękną, achromatyczną opowieścią o trwałości i przemijaniu.

Dr Bożena Kowalska, cytat za: Orbitowski teraz. Reliefy i rysunki. Kraków styczeń-luty 2015,  
Galeria Artemis, Kraków 2015
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Mariusz Kułakowski
(ur. 1961, Gdańsk) 

Antrakt, z cyklu Tytuł do 
uzgodnienia, 2009 

olej, płótno, 150 × 100 cm
sygn. na odwrocie: Mariusz Kułakow-
ski 

cena wywoławcza: 8500 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

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

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

prof. Mario Nicosia

Obrazy Kułakowskiego stają się wieloznaczne, przez swoje 
uproszczenie i zarazem niezwykle naturalistyczne. Następuje  
połączenie skrajnych tendencji: abstrakcji i realizmu. Następuje 
tu przełamanie tradycyjnej koncepcji abstrakcyjnej w sztuce, 
artysta nie tworzy nowych form, zdecydowanie przetwarza 
rzeczywistość, wykorzystując jej własne reguły.
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Mariusz Kułakowski
(ur. 1961, Gdańsk) 

Autostrada A1, z cyklu Tytuł do 
uzgodnienia, 2008

olej, płótno, 105 × 65 cm
sygn. na lewej krawędzi: Kułakowski oraz 
sygn. i opisany na odwrocie 

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 6000 – 8000 zł

Malarstwo Mariusza Kułakowskiego jest wynikiem niezliczonych 
prób, studiów nad podstawowymi środkami wyrazu plastycznego. 
Malował niezliczone martwe natury, pejzaże, rzadziej portrety 
czy akty. Jednak prawdziwy przełom nastąpił ok. 2000 roku, kiedy 
powstały pierwsze obrazy należące do cyklu „gradienty”. Jak 
sam artysta przyznaje inspiracją do twórczości były dokonania 
wczesnego renesansu a nie jak wielu sądzi abstrakcji, kubizmu. 
Z czasem powstały nowe cykle: „Ikony” i „Profile”, kształty stały się 
płynniejsze i bardziej różnorodne. Ostatnie prace to  nastrojowe, 
zwięzłe konstrukcje, oparte na płynnych przejściach koloru 
i światła. Kontrast przeradza się w stopniowe wyciszenie obszaru 
obrazu, by za chwilę zaświecić pełnią światła. Wyodrębnione 
kształty niemal zanikają by stać się kolorowym polem.
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Wojciech Lupa
(ur. 1962 Wrocław) 

In statu nascendi XXX, 2007

olej, płótno, 130 × 180 cm
sygn. na odwrocie: Wojciech Lupa 
XXX/2007/In statu nascendi/olej na 
płótnie 1300 × 1800 mm 

Pochodzenie: 
kolekcja prywatna, Niemcy 

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Urodzony 1962 we Wrocławiu. Studia rozpoczął w 1982 roku w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom z malarstwa obronił 
w 1987 roku w pracowni prof. Ryszarda Kortyki. Od 1989 roku zatrudniony w macierzystej 
uczelni w pracowni malarstwa i rysunku. Od 2003 roku na stanowisku profesora, a w roku 
2010 otrzymał tytułu Profesora Zwyczajnego nadany przez Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. W 1993 otrzymał wyróżnienie i nagrodę w Krajowym Konkursie Malarstwa 
Młodych im. Eugeniusza Gepperta. W 1995 przyznano mu nagrodę specjalną jury 27.Między-
narodowego Festiwalu Malarstwa (Cagnes-sur-Mer, Francja). W 2004 otrzymał wyróżnienie 
regulaminowe XX Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. Wystawy 
indywidulane: 2014 – „In statu nascendi”, Galeria Sztuki Socato, Wrocław; 2005 – Hancaro-
-center, Niemcy; 1994 – Galeria Zamkowa, Lublin; 1990 – Galeria Sztuki Współczesnej „Na 
Solnym”, Wrocław. Wybrane wystawy zbiorowe: 1996, 1998, 2004 – Festiwal Polskiego 
Malarstwa Współczesnego, Szczecin; 1997, 2001, 2003 – Ogólnopolski Konkurs Malarstwa 
„Bielska Jesień”, Bielsko – Biała; 2000, 2001 – 54. i 55.Salon de Mai, Paryż; 2000, 
2001 – 45. i 46.Salon de Montrouge, Montrouge, Francja.

Bez uprzedniego szkicowania Lupa staje przed nagim płótnem, 
które wydaje się mu już w tym momencie pełne śladów, dróg 
i obietnic. Rozpięte na ramie, o zawsze jednakowych wymiarach 
130 × 170 cm. Wymiary te odpowiadają mniej więcej rozpiętości 
ramion – oto adwersarz, wypełniający jego pole widzenia, partner 
w rozmowie, z którym mocuje się o prawa obrazu. Czubkami pal-
ców bada strukturę tkaniny, wyczuwa ostrość tekstylnej materii. 
Dla Lupy ważny jest „ludzki” wymiar płótna. W tym układzie 
współrzędnych rozwija swoje malarstwo, a bezpośrednie cie-
lesne odniesienie poddane jest dodatkowej gradacji, bo żaden 
pędzel nie stanowi przedłużenia ramienia, lecz czubki palców 
ręki utrzymują bezpośredni kontakt z płótnem i nanoszą farbę.

Gisela Burkamp (tłum. Dr Anna Maria Adamczyk), Wojtek Lupa, katalog malarstwa, s. 6

Ruchliwość tych obrazów zauważamy także z oddalenia, szcze-
gólnie gdy zmieniać się będzie światło, lub zmienimy nasz kąt 
patrzenia. Trochę to przypomina wędrówkę chmur po niebie, 
popychanych leniwym wiatrem.

Mirosław Ratajczyk, Wojtek Lupa, katalog malarstwa, s. 32
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Andrzej Gieraga
(ur. 1934 Śliwniki pod Kaliszem)

Elementy zrównoważone, 2013

akryl, płyta, tektura, 35 × 35 cm
sygn. na odwrocie: Andrzej Gieraga/
Elementy zrównoważone/płyta, tektura, 
akryl, 35 × 35 cm/2013

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 4000 – 5000 zł

Malarz, grafik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Politechniki Radomskiej. Ukończył 
z wyróżnieniem studia na Wydziale Malarstwa oraz Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi. 
Pomysłodawca konkursu im. Wł. Strzemińskiego dla studentów łódzkiej akademii. Jego 
aktywne działania na rzecz kształcenia artystów i popularyzacji sztuki zostały w 2012 roku 
docenione Srebrnym Medalem „Zasłużonym Kulturze Gloria Artis”. Prace Gieragi wpisują 
się w nurt abstrakcji geometrycznej. Malarz zrealizował ponad 60 wystaw indywidualnych 
i brał udział w kilkuset wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach wielu 
muzeów polskich, światowych (Sao Paulo, Moskwa, Grenoble) oraz w licznych kolekcjach 
prywatnych.

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

Tamara Książek, cyt. za stroną internetową Uniwersytetu Radomskiego





76 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

39
Aleksandra Jachtoma
(ur. 1932, Barchaczów)

Bez tytułu, 1989

olej, płótno, 46 × 38 cm
sygn. na odwrocie: Aleksandra Jachtoma/
wym. 46 × 38 cm/tech. olej/Rok 1989

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na 
krakowskiej i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1958 r. obroniła dyplom u prof. Ka-
zimierza Tomorowicza. We wrześniu 1957 uczestniczyła w wycieczce grupy studentów 
ASP do Włoch i Francji. Była członkiem-założycielem powstałej w roku 1963 warszawskiej 
grupy artystycznej „Rekonesans”. W roku 1972 przebywała w Paryżu dzięki stypendium 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Otrzymała 1987 nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za całokształt 
twórczości. Otrzymała też Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida, a w roku 2003 Nagrodę 
im. Jana Cybisa Warszawskiego Okręgu ZPAP. Uczestniczyła w wielu wystawach malarstwa, 
w tym w 35 wystawach indywidualnych. Aleksandra Jachtoma w swojej twórczości poszukuje 
najgłębszej istoty światła i koloru. Jej malarstwo charakteryzuje zdyscyplinowanie i asceza. 
Kompozycje składają się ze skondensowanych jednolitych plam, w których matematyczny 
rygor jest złagodzony delikatnymi przejściami barwnymi.

Najtrudniejsze jest dobre malarstwo. Abstrakcjoniści i malarze 
figuratywni mówią innymi językami, posługują się innymi 
środkami wyrazu. Abstrakcja nie jest sztuką łatwą. Malarstwo 
figuratywne można kontrolować, odnosząc jego rezultaty do 
modela, przedmiotu; w abstrakcji każdy ruch pędzla stwarza 
nową sytuację, nigdy nie jest ona ostateczna, wciąż trzeba 
podejmować decyzję na nowo. Zawsze najtrudniejsza jest 
nieuchwytna granica, kiedy rodzi się pytanie, czy zamalowane 
płótno jest już obrazem, czy nim jeszcze nie jest.

[o kolorze] Początkowo bawił mnie w najbrutalniejszych ze-
stawieniach, w ostrych kontrastach. Potem zaczęłam wyciszać, 
przechodzić w gamy monochromatyczne. Kiedy byłam młodsza 
pasjonowała mnie agresywność czerwieni, teraz moją ulubioną 
gamą są fiolety i błękity. Kandinsky pisze, że błękit daje najwięk-
szy komfort psychiczny – „jest kolorem niebiańskim, uspokaja, 
działa kojąco i skupiająco.

Fragment rozmowy z Elżbietą Dzikowską, cytat za E. Dzikowska, Polscy artyści w sztuce świata, 
 Warszawa 2005, s. 114, 116
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Arika Madeyska
(1920 Warszawa – 2004 Paryż)

Kompozycja 

olej, płótno, 73 × 92 cm
sygn. p. g.: MADEYSKA  

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

Malarka i konserwatorka sztuki w 1955 ukończyła gdańską PWSSP, gdzie malarstwa 
sztalugowego uczyła się u prof. Artura Nacht-Samborskiego, a malarstwa ściennego – 
u prof. Jacka Żuławskiego. W swoim wczesnym malarstwie odrzuciła socrealizm i przyjęła 
styl surrealistyczno- figuratywny. Po ukończeniu studiów wyjechała do Francji. Swoje obrazy 
i kolaże, powstałe w paryskiej pracowni, prezentowała w Galerii Studio. Laureatka nagrody 
Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki w warszawskim Arsenale (1955). Jej twórczość 
została przypomniana w Polsce na wystawie „Jesteśmy” w Zachęcie w 1991, po której 
odnowiła kontakty z krajem, organizując tu kilka wystaw indywidualnych. Obrazy Madeyskiej 
z lat 90. wypełniają kuliste formy poprzecinane kreskami biegnącymi w rożnych kierunkach. 
Podobnie jak we wczesnych obrazach, kolorystyka jest zgaszona. Autorka używa subtelnych 
odcieni beżów, różów, błękitów i brązów, które nadają jej pracom niezwykle rozmarzony 
i kobiecy nastrój. Uzupełnieniem jej twórczości są intymne kolaże, wykonywane na białych 
kartkach z notatnika i operujące ostrzejszymi kolorami – brązami, czernią i czerwienią.

[O kołach] (...) czasami jest to forma płótna, a czasami koło 
namalowane. Może też być koło w kole. Albo koło w ruchu. 
Nie mogę się pozbyć moich kół, wyzwolić się od nich: muszę 
wyeksploatować do końca wszystkie warianty. Kręcę się ciągle 
w koło. (...) to obsesja. (...) Któregoś dnia byłam u Pani Kandinsky 
i zafascynowałam się obrazami kół pędzla jej męża. Zrobiłam 
jeden obraz i potoczył się jak kula.

Fragment rozmowy z Elżbietą Dzikowską, cytat za E. Dzikowska, Polscy artyści w sztuce świata,  
Warszawa 2005, s. 156
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Marek Radke
(ur. 1952, Olsztyn) 

Mozart, tryptyk, 1991

olej, sklejka, 120 × 60, 120 × 30, 
120 × 30 cm
sygn. na odwrocie każdej części: Marek 
Radke/Mozart/1991

Wystawiany: 
1991 Mozart – Galerie Jesse, Bielefeld 
(wystawa zbiorowa); 1993 Marek Radke- 
Galerie Falber-Schmuckler, Wiesbaden; 
1994 Marek Radke – Kunstverein 
Gütersloh; 2001 Marek Radke – MWR 
Art-Studio Paderborn

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 24 000 – 30 000 zł

Studiował sztukę i pedagogikę w Gdańsku i w Poznaniu oraz grafikę projektową we Frankfurcie 
nad Menem. W latach 80. wyemigrował najpierw do Finlandii, potem do Niemiec. Mieszka 
i tworzy w Oerlinghausen. Jest przede wszystkim malarzem. Równocześnie jednak od lat 
tworzy obiekty trójwymiarowe, w swej stylistyce wywodzące się z tradycji konstruktywizmu. 
W 1988 brał udział w Wystawie „Europa Prize 1988”, Ostenda. Stypendysta Pollock Krasner 
Foundation NY (2008) oraz laureat nagrody Kunstvereins Paderborn i Sparkasse Paderborn-
-Detmold (2012).

Radke nie jest konstruktywistą. On nie kieruje się w sztuce intelektem, ale emocjami doznań 
i wzruszeń. Nie podpisuje się pod żadnym programem artystycznym, ani utożsamia z którym-
kolwiek kierunkiem w sztuce. Pozostaje poetą koloru, żyjącym w świecie nie spełnionych tęsknot, 
liryki i ciągłego poszukiwania nie istniejących drogowskazów. A jeśli trwa w nim i narasta potrzeba 
geometrycznego podporządkowania, to nie tyle jako dążenie do przeciwstawienia się chaosowi 
i zgiełkowi dzisiejszego świata, ile jako kompensacja niepewności, niepokojów i zwątpień, nę-
kającego poczucia relatywności wszelkich wartości.

Dr Bożena Kowalska, Warszawa 1992

W jaki sposób obrazy stają się obiektami i jednak nadal pozostają obrazami – jak odcienie kolorów 
ustawiają się kolejno w kompleksowy i wielogłosowy ton – jak same elementy geometryczne 
przełamują surowość konstruktywnej obliczalności i wprowadzają do zabawowej inscenizacji 
zmieniających się przeżyć zmysłowych – są to zaledwie niektóre z bezpośrednich doświadczeń 
wzrokowych, jakie mogą przekazywać prace Marka Radke. Są one rezultatem konsekwencji 
i kreatywności, które mają ich korzenie w wielkiej tradycji konstruktywizmu, ze Strzemińskim 
i Stajewskim – żeby wymienić tu tylko te nazwiska znaczących polskich protagonistów – ale 
również dzisiaj, na przekór wszystkim pesymistycznym proroctwom, jest nadal nadzwyczaj żywy. 
Markowi Radke udaje się natomiast w tworzeniu jego obrazów, wyrażać jednolity arsenał form, 
poprzez indywidualny, rozwijający się na przestrzeni lat, język obrazów.

Gisela Burkamp, cyt. za stroną internetową Marka Radke
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Jarosław Modzelewski 
(ur. 1955, Warszawa) 

Chłopiec z lewkiem, 1996 

olej, płótno, 180 × 136 cm
sygn. na odwrocie: Jarosław Modzelewski/
Chłopiec z lewkiem 1996/180 × 136/olej  

Wystawiany i reprodukowany: 
Jarosław Modzelewski, Obrazy 1977 
– 2006, red. Jan Michalski, Galeria 
Zderzak, Kraków 2006, s. 189; Galerie 
B., Frankfurt nad Odrą 1996; Jarosław 
Modzelewski. Nieuchronne zawężenie 
pola zainteresowań, Galeria Arsenał, 
Białystok styczeń – luty 1997, [s. 3]; 
Museum Waldhof – Bielefelder Kunstvere-
in, Bielefeld 1997, s. 21  

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

Studia z zakresu malarstwa ukończył w 1980 roku na Akademii Sztuki Pięknych w Warszawie 
(dyplom w pracowni Stefana Gierowskiego). Obecnie prowadzi pracownię malarstwa na 
macierzystej uczelni. W latach 1982 – 1992 współtworzył oraz uczestniczył w aukcjach 
i akcjach GRUPPY (był też współwydawcą pisma ugrupowania „Oj dobrze już”). Jego prace 
znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, 
Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w kolekcjach prywatnych 
w Polsce i za granicą. Wybrane wystawy: 2014 – „Stare papiery. Nowe obrazy”, Gale-
ria Zderzak, Kraków; 2012/2013 – Galeria BWA – Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie 
Wielkopolskim; 2011 – „Nie należy myśleć tylko o jednym”, Państwowa Galeria Sztuki, 
Sopot; 2008 – „Obrazy rozproszone”, Galeria Le Guern, Warszawa; Sztuka cenniejsza niż 
złoto, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa (z Markiem Sobczykiem); 2004 – „Wisła”, 
Galeria Zderzak, Kraków; „Powinność i bunt”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa; 
2000 – „Przegląd z malarstwa”, Bunkier Sztuki, Kraków; „Negocjatorzy sztuki”, CSW Łaźnia, 
Gdańsk; 1992 – „Kunst, Europa”, Bonner Kunstverein, Bonn.

„Chłopiec z lewkiem” namalowany w roku 1996 to obraz pod tym względem szczególny. Jak za 
każdym mitem – w tym wypadku obrazowym – stoi za nim cały szereg odkryć, przeżyć i prawd 
najprostszych. Tak prostych jak kompozycja tego obrazu. Dwie figury: dość wyrośniętego, siedzą-
cego chłopca i wspartego na jego udach lewka osadzone zostały na jednolitym czerwonym tle 
(…) Stabilność i nie skrywany monumentalizm opartej na trójkącie kompozycji spiera się z dość 
ekspresyjnym modelunkiem, dynamicznym duktem pędzla, charakterystyczną dla Modzelew-
skiego swobodą i skrótem rysunku sygnalizującego raczej niż definiującego bryłę, pomijającego 
detal, na który nie pozwala szerokość pędzla (…) Z kolei zasadnicza myśl kolorystyczna obrazu 
realizuje się w kontraście czerwieni i bieli koszuli chłopca. Reszta zdaje się podporządkowywać 
tej oscylacji (…) A więc chłopiec z lewkiem. Czy nie jest to w istocie opis sytuacji bardzo intymnej: 
najbliższej przyjaźni, najgłębszego przywiązania? Niedojrzałość chłopca i lew-maskotka potęgują 
to wrażenie. Zarazem jest to związek dwóch osobnych natur, których porozumienie siłą rzeczy musi 
dokonywać się drogą pozawerbalną. Jedna ma przy tym nad drugą przewagę, a właściwie – opiekę 
(…) niespokojne spojrzenie chłopca, zamiast w widza (lub obiektyw aparatu) sięga poza krawędź 
obrazu, dalej – poza granice malarstwa. Zaryzykuję twierdzenie, iż jest to spojrzenie samego 
artysty, który swoimi obrazami bezustannie stawia pytanie o miejsce sztuki. Pyta, czy może ona 
być bezpiecznym schroniskiem dla artysty czy tylko skazaniem na samotność? Czy ma chronić 
człowieka, utrwalać wizerunek, czy też w formie mitów i archetypów przechować jego tajemnice? 
Modzelewski zdaje się opowiadać za tym ostatnim. Ale nie udziela odpowiedzi. Maluje je.

Łukasz Gorczyca, Od znaków do zmarszczek na twarzy. O obrazach i malarstwie Jarosława Modzelewskiego [w:] Nieuchronne zawężenie pola zainteresowań,  
Galeria Arsenał, Białystok I-II 1997, s. 27-31 [fragm.]
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Ryszard Grzyb 
(ur. 1956, Sosnowiec)

Byk i ryba, 1993

olej, płótno, 120 × 140 cm
sygn. na odwrocie: Ryszard Grzyb / b.t. 
120 × 140 cm / 1993 r / 99
Pochodzenie: kolekcja prywatna, Niemcy

Wystawiany i reprodukowany: 
Ryszard Grzyb – Gemälde Aquarelle 
Zeichnungen,  Mönchehaus-Museum für 
Moderne Kunst Goslar, 1994

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000 zł

Malarz i poeta. W latach 1976-79 studiował we wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego. Później przeniósł się na Wydział 
Malarstwa warszawskiej ASP do pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego (dyplom w 1981 r.), 
gdzie poznał Waldemara Pawlaka i innych członków „Gruppy”, którą wspólnie założyli 
w 1982 roku. Współzałożyciel pisma „Oj dobrze już”. Na początku malował kompozycje 
wykonane na kartonie temperą i gwaszem. Wspólnie z Ryszardem Woźniakiem wyjechali 
na stypendium do Berlina, gdzie Grzyb kontynuował malowanie ostrymi kolorami płaskich 
prac. Pod koniec lat 80., artysta zmienił styl, zajmując się bardziej malarstwem olejnym. 
Współpracował z krakowską Galerią „Zderzak”. Jego prace wielokrotnie wystawiano na wysta-
wach krajowych i zagranicznych. Jego obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Galerii Zachęta, W Muzeach Okręgowych 
w Katowicach, Bytomiu, Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie, w kolekcjach prywatnych w Polsce 
i za granicą. W 2004 rozpoczął multimedialny projekt Zdania napowietrzne, w ramach 
którego kolekcjonuje krótkie sentencje poetyckie i umieszcza je m.in. na billboardach, 
tabliczkach informacyjnych, kubkach i neonach. Zajmuje się również grafiką reklamową. 
Laureat Nagrody Jana Cybisa za 2010 r.

[O zwierzętach na obrazach] To jakby powrót do dzieciństwa. 
I kaprys artystyczny. Nurtowało mnie też bezustannie pytanie: 
dlaczego zwierzęta? Zacząłem od nosorożców i motyli, bo to 
największe chyba przeciwieństwa na świecie. Masa – i puch, 
prawie nic. Kontrast formalny i treściowy. Ciekawe, że – jak do-
wiedziałem się później – te ogromne nosorożce mają stopy jak 
miękkie poduszki i stąpają na nich bezszelestnie. Lekko, właśnie 
jak motyle. Moje zwierzęta są zresztą abstrakcyjne, bo czy istnieje 
królik czerwony albo zielony?

Fragment rozmowy z Elżbietą Dzikowską, cytat za E. Dzikowska, Polscy artyści w sztuce świata,  
Warszawa 2005, s. 98
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Ryszard Grzyb 
(ur. 1956, Sosnowiec) 

Cichy i czysty jak figurka ze 
szkła, 1986

olej, płótno, 130 × 110 cm 
sygn. na odwrocie: Ryszard Grzyb / „Cichy 
i czysty jak figurka ze szkła” / 1986 r.  

Pochodzenie: 
kolekcja prywatna, Niemcy

Wystawiany i reprodukowany: 
La main dans la main, Kunstverein Bad 
Salzdetfurth e.V., 2005

cena wywoławcza: 26 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Lubię poezję, więc wykorzystuję poetyckie skojarzenia również 
i w tytułach. Ale żaden dobry tytuł nie uratuje złego obrazu. 
Fragment rozmowy z Elżbietą Dzikowską, cytat za E. Dzikowska, Polscy artyści w sztuce świata, Warszawa 2005, s. 101 

Jest to malarstwo, które stawia przed odbiorcą najwyższe 
i sprzeczne wymagania, bo, z jednej strony, rezonuje rozległą 
humanistyczną erudycją, z drugiej zaś oczekuje wspólnoty 
w podobnym poczuciu humoru, oznaczającym się plebejską, 
rabelaisowską rubasznością.

Dorota Monkiewicz, historyk sztuki, cytat za stroną internetową artysty (ryszardgrzyb.pl)
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Ryszard Grzyb 
(ur. 1956, Sosnowiec)

Niebieska jest głowa tego 
nosorożca, 1991

olej, płótno, 130 × 110 cm
sygn. na odwrocie: Ryszard Grzyb / 
„Niebieska jest głowa tego nosorożca” / 
130 × 110 cm 1991r.
Pochodzenie: kolekcja prywatna, Niemcy

cena wywoławcza: 26 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Dlaczego zwierzęta? – Dlatego (...)

Przypadkowy nosorożec wywołał lawinę nosorożców.

Każdy następny umacnia poprzednie i dodaje im siły, nabiera 
znaczenia.

Ryszard Grzyb, 1999 r., cytat za stroną internetową artysty (ryszardgrzyb.pl)

Maluję obraz, w którym jest dużo szczęścia,
ale nie na tym świecie, 
wcale nie tu. 
Patrzę jak kolejne pokolenie przegrańców 
zanurza się w oceanie niewiary, 
żeby wkrótce zniknąć.

Mamy wszystko, czego można chcieć.
Trzeba się tylko na tym skupić. 

Ryszard Grzyb, Bajecznie strojne zwierzęta [katalog wystawy|, Galeria PBK,  
Warszawa październik 1998 – styczeń 1999
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Edward Dwurnik 
(ur. 1943 Radzymin)  

Gdańsk, 2016 

akryl, płótno, 114 × 146 cm
sygn. p. d.: ‘2016 | E. DWURNIK’ 
oraz opisany na odwrocie: ‘2016 | 
E. DWURNIK | „GDAŃSK” | NR: IX – 
2103 – 5775’ 

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

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

Poruszam się w obrębie tradycyjnego dla polskiej sztuki reali-
zmu. Widzę w swojej twórczości, tak jak i w całej naszej [polskiej] 
sztuce, pewne polskie posłannictwo. Jestem nosicielem polskich 
kompleksów: zawsze zachwycaliśmy się Wschodem i Zachodem. 
Z jednej strony istnieją w moim malarstwie nieustannie obecne 
w naszej tradycji wpływy zachodnie, z drugiej – potykam się 
o zaściankowość, a więc idealnym przedstawicielem sztuki 
polskiej jestem właśnie ja. Mam tę świadomość, nie dam sobie 
jej wydrzeć, nie pozwolę dać się zepchnąć na boczny tor.
Fragment rozmowy z Elżbietą Dzikowską, cytat za E. Dzikowska, Polscy artyści w sztuce świata, Warszawa 2005, s.65
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Edward Dwurnik 
(ur. 1943 Radzymin)  

Wisła, 2016

akryl, płótno, 81 x 65 cm, sygn. p. d.: 
‘E. DWURNIK 2016’ oraz opisany na 
odwrocie: ‘2016 | E. DWURNIK | 
„WISŁA” | NR: XI – 852 = 5680’

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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48
Edward Dwurnik 
(ur. 1943 Radzymin)  

Wawel, z cyklu Kraków, 1967

ołówek, papier, 29,5 × 42 cm
sygn. p. d.: E. Dwurnik 67, p. g. okrągłą 
pieczęć autorska z nr 827  

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 2 600 – 2 800 zł
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Antoni Fałat 
(ur. 1942, Warszawa) 

Portret stojący, 1973

akryl, płótno, 100 × 80 cm 
sygn. p. d.: Fałat Antoni 1973 oraz na 
odwrocie: Fałat Antoni 73 / Portret stojący 
/ acryl

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

Malarz, przedstawiciel nowej figuracji w sztuce polskiej. Studia artystyczne w warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych zakończył w 1969 r. uzyskując dyplom w pracowni Aleksandra 
Kobzdeja. Był współzałożycielem grupy artystycznej AUT (zał. 1970 r.) oraz aktywnie 
uczestniczył w działaniach ruchu „O poprawę”. Motto przewodnie ugrupowania wyrażające 
się w sformułowaniu: „polska figuracja, polski styl, polska egzotyka” dobrze odzwierciedla 
charakter prac artysty. W swojej twórczości Fałat posługuje się materiałem ikonograficznym 
zaczerpniętym ze starych fotografii. Sylwetki zamkniętych w kadrze postaci stanowią wzory-
-szablony, które następnie przenosi na płótna swoich obrazów, poddając odpowiedniej 
stylizacji i odrealnieniu. Mocno ograniczona paleta barw, zawężona do czerni, bieli i szarości, 
przełamana miejscami żywszym akcentem kolorystycznym, potęguje niezwykłą atmosferę 
zamkniętą w obrazie.

Antoni Fałat korzysta w swojej pracy z fotografii, ze starych zdjęć 
z przełomu XIX i XX wieku, ale także ze zdjęć robionych osobiście. 
Czas, który „pracuje” nad zdjęciami przeszłości, „wchodzi” do 
obrazów Fałata, jest przez artystę pochwycony, a dokonuje się 
mocą silnego indywidualnego przeżycia i malarskiej techniki. 
Malarstwo Antoniego Fałata to próba odzyskiwania czasu, 
z jednoczesną świadomością daremności tych wysiłków, co czyni 
tę sztukę elegijnie melancholijną.

(…)

W swoich obrazach malowanych ze starych fotografii Antoni 
Fałat odwołuje się do mitu sielskiej przeszłości, do elementarnej 
potrzeby człowieka, szukania mitycznej Arkadii. Ta potrzeba jest 
silna w czasach kryzysów, gdy człowiek żyje w „metafizycznej 
próżni”.

Maciej Mazurek,  Pamięć jako malarskie tworzywo. O twórczości Antoniego Fałata.

Wydobywam z mojej wyobraźni coś takiego, co przypomina 
człowieka, co przypomina oczy i w pewnym momencie zaczynam 
wierzyć, 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 wyczarować, 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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Stasys Eidrigevicius 
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)  

Człowiek ze słomką 

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

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

Od 1968 roku studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Instytucie Sztuk Pięknych 
w Wilnie, gdzie uzyskał dyplom w 1973 r. Jest autorem obrazów, plakatów, rysunków, 
ilustracji książkowych, exlibrisów, a także organizatorem happeningów oraz twórcą rzeźb, 
obiektów i instalacji. Mieszka i tworzy w Warszawie od 1980 roku. Laureat m. in. „Paszportu” 
tygodnika „Polityka” z 1994 r. za całokształt twórczości, Złotego Medalu na Polskim Biennale 
Plakatu w Katowicach (1999), litewskiego Orderu Giedymina, narodowej litewskiej nagrody 
z dziedziny sztuki. W 2010 roku został wyróżniony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”  nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego . Prace Stasysa 
były eksponowane na ponad 100 wystawach i posiadają je muzea narodowe w Polsce, 
a także m.in. londyńskie British Museum, MoMA w Nowym Jorku, waszyngtońskie National 
Library, Creation Gallery w Tokio i Muzea Watykańskie. W 1994 roku Andrzej Papuziński 
stworzył film „Siedem misteriów według Stasysa (Kamień, Wahadło, Pragnienie, Głód, 
Labirynt, Nadzieja, Wyzwolenie)”.
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Stasys Eidrigevicius 
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Trawa w głowie 

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

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

Stasys przekazuje nam ważną myśl – że tak naprawdę w życiu 
wszystko jest ze sobą przemieszane. Przemieszane są lata i kolo-
ry, 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



98 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

52
Norman Leto 
(ur. 1980 r., Bochnia) 

Łąki do wyprowadzania psa, 2013

olej, płótno, 160 × 120 cm
sygn. z tyłu: Łąka na spacer z psem, 
Norman 2013/2014

Wystawiany i reprodukowany: 
Ludzie, którzy ciągle czegoś ode 
mnie chcą, wystawa indywidualna, 
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 
11.03–10.04.2016, s. 170–171. 

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 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 wymyślonej 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. 

Świat sztuki właściwie nie oczekuje po takim artyście jak Norman 
Leto żadnych obrazów, malarz może więc zrobić, co zechce. Nie 
rozwija żadnego konsekwentnego „stylu”, nie dba o malarską 
rozpoznawalność (…) Niektóre prace są z kolei zwieńczeniem 
pewnych narracji, które artysta przywołuje w rozbudowanych 
autorskich komentarzach. Inne zmierzają w kierunku abstrakcji 
i przekraczają jej granice; literackie tytuły wzmacniają w tym 
przypadku ciągi skojarzeń, które zawsze uruchamiają się przy 
konfrontacji z malarstwem nieprzedstawiającym. Wchodzenie 
w malarstwo Normana Leto to wkraczanie w terytorium nie-
przewidywalności, która znamionuje sposoby przedstawiania 
(i nie-przedstawiania) rzeczywistości.

Cytat za: Stach Szabłowski, Gadzi mózg sztuki, katalog wystawy Ludzie, którzy ciągle czegoś ode mnie chcą,  
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 2016, s. 73-74.
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Władysław Jackiewicz 
(1924 Podbrodzie – 2016 Gdańsk) 

Ciało XXX, 1978 r.

olej, płótno, 151 × 110 cm
sygn. i dat. p. d.: Jack/ 78

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

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

Malarstwo Jackiewicza należy do rzadkiej w naszej epoce zgiełku 
i agresji sztuki kontemplacyjnej, sztuki więc, która łączy w sobie 
– konieczne w długotrwałym kontakcie – mistrzostwo formy 
z bogactwem treści. W malarstwie swym potwierdza również 
starą, zapomnianą regułę: im węższy motyw i oszczędniejsze 
środki, tym bogatsze jest wnętrze artysty i większe jego umie-
jętności i talent.

Jerzy Madeyski, Sztuka mądrej urody „Życie Literackie”, 1986
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Franciszek Starowieyski 
(1930 Bratkówka k. Krosna – 2009 
Warszawa)

Szkic do Teatru Rysowania, 1989

tempera (błękit paryski, kobalt, biel, 
srebro), papier, 70 × 100 cm
sygn. p. g.: monogram wiązany 1689 
(P) 

Wystawiany: 
Spicchi dell’Est, Galleria d’Arte, Rzym 
1990; Franciszek Starowieyski. Prace 
paryskie, Galeria Artemis, Kraków 2008

cena wywoławcza: 23 000 zł
estymacja: 26 000 – 28 000 zł

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 współczesnej, a jednocześnie artystą osobnym, nieprzynależącym do żadnej grupy 
artystycznej. Pomysłodawca i realizator spektakli Teatru Rysowania, w czasie, których na 
oczach publiczności powstawały wielkoformatowe kompozycje. Wypracował swój własny 
surrealistyczno – groteskowy język wypowiedzi artystycznej, charakteryzujący się barokową 
wybujałością form, bogatą symboliką, niezwykłym rozmachem i zmysłowością. W swojej 
twórczości pragnął mówić o sekretnych dążeniach człowieka, jego tajemnych marzeniach, 
a określał ją mianem eternofugizmu – ucieczki ku wieczności. Zafascynowany epoką baroku 
datował swoje prace 300 lat wstecz. Był pierwszym Polakiem, który miał indywidualną 
wystawę w Museum of Modern Art w Nowym Jorku w 1985 roku.

Starowieyski dokonał tego, co najtrudniejsze: za pomocą rysun-
ku, będącego wszak instrumentem logiki i racjonalistycznego 
poznania, stworzył świat wyobraźni. Paradoks? Jeśli tak, to pozor-
ny, 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, tekst w katalogu: Starowieyski. Rok 1699, Kraków 1999, s. 71
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Kiejstut Bereźnicki 
(ur. 1935, Poznań) 

Martwa natura szaro-niebiesko- 
-biała, 1999–2001

olej, płótno, 100 × 150 cm
sygn. l. d.: Martwa natura / szaro 
- niebiesko - biała / 1999-2001 / 
K. Bereźnicki

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

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

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

Paweł Huelle, Kiejstut Bereźnicki: Malarstwo i rysunek,  
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2001
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Artur Przebindowski 
(ur. 1967, Chrzanów)

Ściana No.10, z serii Ściany, 
2016

akryl, płótno, 39,6 × 59,7 cm
sygn. p. d.: Artur Przebindowski

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom obronił w pracowni prof. Romana 
Banaszewskiego w 1993 roku. Jest laureatem Grand Prix w konkursie malarskim „Prysznic 
– narodziny przyjemności” w Bad Zwischenahn w Niemczech w 1998 roku, zdobywcą Grand 
Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa 
Współczesnego w Szczecinie w 2010 roku, wyróżnienia na 40. Biennale Malarstwa Bielska 
Jesień 2011, 8 Arte Laguna Prize, Arsenale, Wenecja 2014 oraz Jury Prize na Premio 
Combat Prize, Livorno 2014. Od 1995 regularnie prezentuje swoje prace na wystawach 
w Polsce i za granicą. Jest autorem dwudziestu wystaw indywidualnych, m.in. wystawy 
towarzyszącej XXII Festiwalowi Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (2008) oraz 
cyklu „Megalopolis” pokazanego w Galerii Bielskiej BWA, Regionalnym Towarzystwie Zachęty 
Sztuk Pięknych „Konduktorownia” w Częstochowie (2011), „Zanurzenie” w Płockiej Galerii 
Sztuki (2015), „Homo Faber” w Galerii ASP w Krakowie (2016). Cechą charakterystyczną 
jego malarstwa jest przemyślana konstrukcja obrazu, wielopłaszczyznowość, przenikanie 
się i dopełnianie wielu perspektyw i planów. Wizualnie interesujące fragmenty przestrzeni 
miejskiej, stają się dla artysty pretekstem do tworzenia, autonomicznych układów znaków 
plastycznych, których działanie wzmacniane jest poprzez multiplikację i zabiegi kompozycyjne. 
Ważną funkcją tego malarstwa jest również wrażliwość na sensualne jakości dzieła, takie 
jak kolor i światło.

Z nowych obrazów Przebindowskiego znikły wszystkie mniej lub 
bardziej anegdotyczne motywy. Malarz upraszcza, oczyszcza. 
Pozostaje frontalnie, płasko malowana powierzchnia miasta. 
Puryfikacja, sublimacja, oczyszczenie – to różne nazwy na ten 
sam od tysięcy lat powtarzany przez ludzi proces, w wyniku 
którego powstaje nadnaturalnie zagęszczona, niespotykana w 
przyrodzie intensywność. 

(…)

Nie ma ludzi, ale są ich domostwa, setki domostw stłoczonych 
na jednym obrazie. Trudno o lepszy przepis na intensywną 
niesamowitość.

Agnieszka Kuczyńska, Artur Przebindowski. Zanurzenie. (cytat za stroną internetową artysty)
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Zbysław Maciejewski 
(1946 Pohulanka - 1999 Kraków) 

Winogrona, 1977

olej, płótno, 77 × 77 cm 
sygn. na odwrocie nalepka z odręcznym 
napisem: Zbysław Marek Maciejewski / 
Winogrona 1977 / 73x73

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

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

Z nowych obrazów Przebindowskiego znikły wszystkie mniej lub 
bardziej anegdotyczne motywy. Malarz upraszcza, oczyszcza. 
Pozostaje frontalnie, płasko malowana powierzchnia miasta. 
Puryfikacja, sublimacja, oczyszczenie – to różne nazwy na ten 
sam od tysięcy lat powtarzany przez ludzi proces, w wyniku 
którego powstaje nadnaturalnie zagęszczona, niespotykana w 
przyrodzie intensywność. 

(…)

Nie ma ludzi, ale są ich domostwa, setki domostw stłoczonych 
na jednym obrazie. Trudno o lepszy przepis na intensywną 
niesamowitość.

Agnieszka Kuczyńska, Artur Przebindowski. Zanurzenie. (cytat za stroną internetową artysty)
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Jan Dobkowski 
(ur. 1942, Łomża) 

Gorące zaloty, 1984 

olej, akryl, płótno, 64 × 50 cm
sygn. i dat. p. d.: Jan Dobkowski 84; na 
odwrocie opis autorski: Jan Dobkowski / 
„GORĄCE ZALOTY” 1984 /OLEJ + AKRYL 
/ 60 cm x 54 cm  

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 19 000 – 20 000 zł

Po ukończeniu nauki w warszawskim Liceum Plastycznym w 1962 roku rozpoczął studia 
w Warszawie w Akademii Sztuk Pięknych. Kształcił się w pracowniach Juliusza Studnickiego 
oraz Jana Cybisa, u którego obronił swój dyplom. Już w czasie studiów, wraz z artystą Jerzym 
Zielińskim utworzył grupę Neo-Neo-Neo, która istniała do 1970 roku. Charakterystyczną 
cechą wykorzystywaną w pracach artysty, to kontrastowe wykorzystanie żywo pulsujących 
barw, tworzących kompozycje z wijących się linii, przechodzących w sylwetki kobiet, twa-
rzy, czy po prostu abstrakcje. W tym samym czasie artysta sięgał po formy przestrzenne. 
W następstwie wprowadzenia stanu wojennego artysta w swoich pracach sięgał po ciemne 
kolory. Z wykorzystaniem niemalże nikłej kreski malował symbole patriotyczne i religijne. 
Ale już z początkiem lat 90-tych, artysta powrócił do charakterystycznej dla siebie formy 
wyrazu, pełnej ekspresyjnej palety barw oraz form. W twórczości Dobkowskiego równie 
ważne miejsce znajduje rysunek ołówkiem i tuszem, często przedstawiający odważne 
sceny erotyczne. Artysta jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. w 1970 roku 
otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, a w 1994 roku za całokształt twórczości otrzymał 
nagrodą im. Jana Cybisa. Twórczość artysty można podziwiać w zbiorach wielu polskich 
i zagranicznych muzeów.

Moje obrazy są bliskie pewnym religiom, dla których płodność  
była problemem nadrzędnym. Tylko z pozoru niektóre obrazy 
są antyerotyczne, tak malowane, aby obrzydzały erotykę, 
zniechęcały do rozpusty. Aby osiągnąć swój cel, ujmuję temat 
bardzo drastycznie. Wszystko może dzielić, ale nie erotyka. To 
przecież współistnienie. Prawdziwa miłość jest zawsze naturalna 
i piękna. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie ma głębokich przeżyć 
erotycznych, to nie ma i malarskich.

Fragment rozmowy z Elżbietą Dzikowską, cytat za E. Dzikowska, Polscy artyści w sztuce świata,  
Warszawa 2005, s. 48
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Jan Dobkowski 
(ur. 1942, Łomża) 

GENESIS LXXXVI, 1987 

ołówek, papier, 51,5 × 72,5 cm
 sygn. na odwrocie: Jan Dobkowski / 
Genesis LXXXVI 1987 r./ 51,5 cm x 
72,5 cm / 1.III.1987. MIĘDZY PANAMĄ 
A COSTARICĄ PACYFIK

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 – 2 400 zł

Od lat obrazy i rysunki są jakby tkane z nitek, barwnych pasm, 
czasem ledwo uchwytnych dla oka, czasem wyraźnych i jędrnych. 
Niektóre obrazy, zwłaszcza te na papierze, są jak lekka, zwiewna, 
niemal przeźroczysta tkanina o najdelikatniejszym splocie. Inne, 
na których linie są ściśle zbite, tworzą solidną materię niczym 
gruby, wiejski samodział. (...) Obraz rośnie jak żywy organizm, 
wyłania się w trakcie pracy. 

Maria Poprzędzka, cytat za: Obrazy. Jan Dobkowski. Galeria Art+on 13–26 maja 2009, [katalog wystawy]  
Warszawa 2009
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Jan Dobkowski 
(ur. 1942, Łomża) 

Karnawał w Rio XXXXV, 2008

akryl, płótno, 81 × 60 cm
sygn. na odwrocie: Jan Dobkowski / 
KARNAWAŁ W RIO XXXXV / 2008 ROK / 
ACRYL / 81 X 60 cm

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Oglądamy (...) świat opisany wijącą się linią, czasem ciągłą, 
czasem podzieloną na drobne, cienkie lub grube kreski, ale 
zawsze świat ten jest pełen, soczysty, bogaty, a linia wydaje się 
uniwersalnym środkiem do objęcia i zrelacjonowania wszyst-
kiego, od mikroskopijnego drobnoustroju do zbioru galaktyk 
i od źdźbła trawy do planetarnych szlaków.

Krzysztof Lipka, cytat za Jan Dobkowski. Nokturny. Kraków czerwiec 2011, Galeria Artemis, Kraków 2011
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Waldemar Świerzy 
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)  

Duet

tempera, karton, 26,7 × 31 cm
sygn. l. d.: Swierzy  

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

Plakacista, grafik, ilustrator książek. Autor m.in. obwolut do znakomitej serii PIW-owskiej 
Współczesna proza światowa. Projektował też okładki do płyt, kalendarze i znaczki pocztowe. 
Jako wystawiennik przygotowywał oprawy graficzne dla polskich pawilonów na Międzynarodo-
wych Targach m.in. w Nowym Jorku, Lipsku, Wiedniu, Casablance i w Poznaniu. Studia odbył 
w latach 1947–1952 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydział Grafiki w Katowicach). 
Od 1965 roku zajął się pracą dydaktyczną w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Poznaniu jako kierownik Pracowni Grafiki Projektowej. W 1970 roku prowadził cykl 
wykładów dla grafików w Hawanie, w latach 1979–1980 na Uniwersytecie w Meksyku, 
w 1985 roku wykładał w Hochschule der Kunste w Berlinie Zachodnim. W 1979 roku został 
przewodniczącym Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. W 1994 roku objął 
pracownię plakatu na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1959roku otrzymał Grand 
Prix im. Toulouse-Lautreca na 1. Międzynarodowej wystawie plakatu filmowego w Wersalu za 
plakat Czerwona Oberża, zaś w 1962 roku na tej samej wystawie zdobył trzecią nagrodę za 
plakat Dwa piętra szczęścia. W 1970 roku otrzymał I nagrodę Prix10. Biennale de Sao Paulo. 
W 1975 i 1985 roku zdobył pierwszą nagrodę na Konkursie plakatów filmowych tygodnika 
„Hollywood Reporter” w Los Angeles (Ziemia obiecana i Psy wojny).Waldemar Świerzy 
należał do ścisłego grona najwybitniejszych polskich plakacistów, jest jednym z twórców 
„polskiej szkoły plakatu” z lat 60. i 70. XX wieku. Świerzy jest autorem imponującej, o ile 
nie rekordowej, ilości plakatów, stworzył ich ponad półtora tysiąca. O popularności jego prac 
świadczy fakt, że plakat Mazowsza (1954) został powielony w milionie egzemplarzy. Artysta 
projektował głównie plakaty o tematyce kulturalnej (teatralne, filmowe, cyrkowe i muzyczne), 
ale w jego dorobku nie brakuje także prac o wymowie społecznej czy propagujących sport.

[O seriach Gangsterzy i Poker] Te serie odżywczo wpłynęły na 
Świerzego. Zaowocowały one wieloma barwnymi rysunkami, 
w których wirtuozeria grafika znalazła upust w pracach zupełnie 
nowego typu o gęstej materii malarskiej, znakomitych skrótach 
postaci i dynamicznych kompozycjach z zaskakującymi perspek-
tywami i punktami widzenia. Mimo groźnej tematyki rysunki 
budzą u odbiorców uśmiech.

Zdzisław Schubert, cytat za Z.Schubert, I.Przymus, Świerzo malowane. Waldemar Świerzy. W 80 rocznicę urodzin, 
w 60 lecie twórczości, [katalog wystawy] Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2012, s. 15
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Waldemar Świerzy 
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)  

Matka Joanna od aniołów,  
projekt plakatu, 1961

tempera, karton, 30 × 20,5 cm,
sygn. śr. d. Swierzy

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Język plastyczny Świerzego (...) to wizualne esperanto, mowa uni-
wersalna, ekstrakt całej tradycji lingwistycznej, tu równoważny 
jej ciągłości, czy też  sekwencji metaforycznej mowy obrazów, 
które intonuje, czy artykułuje, swoim niepowtarzalnym głosem. 
To nie jest już tylko samorodna właściwość, to właśnie wiedza, 
jak za pomocą kodu obrazowego, tworzy się wyższego rzędu 
jednostki narracyjne.

Mariusz Knorowski, cytat za Waldemarz Świerzy. Legenda polskiego plakatu. Dzieło i Postać, Państwowa Galeria 
Sztuki w Sopocie 9.11.2012-20.01.2013, Sopot 2012

Uważam kolegę Waldemara Świerzego za wielkiego majstra 
w sztuce plastycznej. To, że uprawia grafikę użytkową, robi plakat, 
okładki, to jest przypadek. On jest zdolny do robienia wszystkiego, 
co nazywa się plastyką, czy sztuką wizualną. W jego bogactwie 
talentu może się zmieścić wiele specjalności twórczych, które 
są sztuką samą dla siebie. 

Henryk Tomaszewski, cytat za Waldemar Świerzy, pod red. A. Stroki,  Armarium, Warszawa 2000





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 aukcji, 
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 SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

 Sopot, 29 października 2016, godz. 17

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, 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: 
Bank PeKaO S.A.: 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



63 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 12 LISTOPADA 2016 R. (SOBOTA) • GODZ. 17.00
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • KRAKÓW • RYNEK GŁÓWNY 43

TEL.: (12) 429 12 17 • E-MAIL: MLODASZTUKA.KRAKOW@SDA.PL
  

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 29 PAŹDZIERNIKA

młodasztuka

Łukasz Jacek, Autostrada 3, 2016

olej, płótno, 70 × 100 cm, sygn. p. d.: Łukasz Jacek 2016 r.
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RESZTA ŚWIATA, GODZ. 20.00 

AUKCJA W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56
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Anton Doll (1826 Monachium – 1887 tamże), Ślizgawka,  
olej, płótno, 46 × 76,5 cm, sygn. p. d.: A. Doll. München, cena wywoławcza: 19 000 zł

SZTUKA EUROPY, GODZ. 19.00

AUKCJA W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56



Adam Bakalarz
H04, akryl, mdf, 163 x 112 cm,  
sygn. na odwrocie

5 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 26 LISTOPADA 2016 • GODZ. 19 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 •SOPOT

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ



26 LISTOPADA 2016 R.
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Józef Pankiewicz (1866–1940), Akt na kanapie, 1923 r. 



 

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

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz, Łukasz Łoboda, Małgorzata Wiśniewska, strona internetowa Miasta Słupska (s. 45), archiwum artystów 

 

opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio  druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka
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SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

Indeks artystów
 

BEKSIŃSKI ZDZISŁAW  2

BEREŹNICKI KIEJSTUT  55

DAWSKI STANISŁAW  24

DOBKOWSKI JAN  58, 59, 60

DOMINIK TADEUSZ  10, 11

DWURNIK EDWARD  46, 47, 48

EIDRIGEVICIUS STASYS  50, 51

FAŁAT ANTONI  49

GIELNIAK JÓZEF  25

GIERAGA ANDRZEJ  38

GRZYB RYSZARD  43, 44, 45

HASIOR WŁADYSŁAW  16

HORNO – POPŁAWSKI STANISŁAW  21

JACHTOMA ALEKSANDRA  39

 

JACKIEWICZ WŁADYSŁAW  53 

KANTOR TADEUSZ  8, 9

KOBZDEJ ALEKSANDER  1

KUŁAKOWSKI MARIUSZ  35, 36

KRYGIER STEFAN  27, 28

LETO NORMAN  52

LUPA WOJCIECH  37

MACIEJEWSKI ZBYSŁAW  57

MADEYSKA ARIKA  40

MARKOWSKI EUGENIUSZ  14

MODZELEWSKI JAROSŁAW  42

MYJAK ADAM  23

NOWOSIELSKI JERZY  3, 4, 5

ORBITOWSKI JANUSZ  33, 34

 

PANEK JERZY  26

PRZEBINDOWSKI ARTUR  56

RADKE MAREK  41

RADWAŃSKI STANISŁAW  22

ROSENSTEIN ERNA  6, 7

SIENICKI JACEK  15

STAJUDA JERZY 18, 19, 20

STAROWIEYSKI FRANCISZEK  54

SZAJNA JÓZEF  13

SZAPOCZNIKOW ALINA  17

ŚWIERZY WALDEMAR  61, 62

TARASIN JAN  12

WINIARSKI RYSZARD  30, 31, 32 

ZIEMSKI JAN  29



Książka dostępna w sprzedaży w Galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego
Spotkanie autorskie 21 października w Sopocie (Sopoteka, godz. 17)

ROMAN KONIK 

MYŚLENIE KAMIENIEM  
STANISŁAW HORNO-POPŁAWSKI
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Artur Przebindowski, Ściana No. 10, fragment, poz. 56




