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WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ  

OD 28 PAŹDZIERNIKA DO 15 LISTOPADA 2015
SOPOCKI DOM AUKCYJNY GALERIA W WARSZAWIE

GRAFIKISALVADOR DALI



2. Kosmiczny słoń, 1978
akwaforta, szablon, złocenie, papier, 77 × 57,5 cm
sygn. p.d. ołówkiem: Dalí
odbitka: edycja autorska 11/50
wydawca: Geneva Graphic Ltd.

cena: 16 300 zł

3. Wenus z szufladami, 1970
litografia, papier, 89,5 × 61,5 cm
sygn. p.d. ołówkiem: Dalí
odbitka: edycja autorska
wydawca: Transworld Art

cena: 19 800 zł

4.  Krakowanie ropy naftowej, z cyklu Hołd dla Leonarda Da Vinci, 
1980
sucha igła, szablon, papier Vélin d Arches, 56,5 × 76,5 cm
sygn. p.d. ołówkiem: Dalí
odbitka: edycja autorska 9/60
wydawca: Edition d’Art de Francony, Nicea

cena: 17 600 zł

5. Św. Jerzy ze smokiem, 1971
akwatinta, szablon, papier, 56 × 76 cm
sygn. ołówkiem p.d.: Dalí
odbitka: 150/150
wydawca: Ethis

cena: 16 300 zł



6. Hiszpania, 1973
litografia, papier, 76 × 56 cm
sygn. p.d. ołówkiem: Dalí
odbitka: 84/200
wydawca: Arts Contacts

cena: 16 300 zł

7. Rzymski jeździec, z cyklu Konie Dalego, 1983
litografia, papier, 56 × 38 cm
sygn. na płycie: Dalí
wydawca: Georges Israel

cena: 3 000 zł

8. Plac św. Piotra, 1972
grawiura kolorowana akwarelą, papier Arches filigrané, 55,8 × 74,5 cm
sygn. p.d. ołówkiem: Dalí oraz sucha pieczęć
odbitka: 96/350
wydawca: Edition Graphiques Internationales

cena: 18 700 zł

9. Koń wyścigowy, z cyklu Konie Dalego, 1983
litografia, papier, 38 × 56 cm
sygn. na płycie: Dalí
wydawca: Georges Israel

cena: 3 000 zł



10.  Czyściec, Pieśń XX, z cyklu Boska Komedia, 
1963
litografia, papier, 65 × 50 cm
sygn. na płycie: Dalí
odbitka: 51/350 (edycja z 2004 r. wydana na 
stulecie urodzin artysty)
wydawca: Les Heures Claires

cena: 3 200 zł

11.  Czyściec, Pieśń XXXIII, z cyklu Boska komedia, 1963
litografia, papier, 65 × 50 cm
sygn. na płycie: Dalí
odbitka: 73/350 (edycja z 2004 r. wydana na stulecie urodzin 
artysty)
wydawca: Les Heures Claires

cena: 3 200 zł

12. Raj, Pieśń XXV, z cyklu Boska komedia, 1963
litografia, papier, 65 × 50 cm
sygn. na płycie: Dalí
odbitka: 68/350 (edycja z 2004 r. wydana na stulecie 
urodzin artysty)
wydawca: Les Heures Claires

cena: 3 200 zł

13. Raj, Pieśń XIX, z cyklu Boska komedia, 1963
litografia, papier, 65 × 50 cm
sygn. na płycie: Dalí
odbitka: 34/350 (edycja z 2004 r. wydana na stulecie 
urodzin artysty)
wydawca: Les Heures Claires

cena: 3 200 zł



14. Helena Trojańska, z cyklu Hołd dla Homera, 1977
litografia, papier, 76 × 54,5 cm
sygn. p.d. ołówkiem: Dalí
odbitka: edycja autorska
wydawca: Levine and Levine

cena: 15 500 zł

15.  Koło fortuny, z cyklu Tarot Lyle’a Stuarta, 1978
litografia, papier, 76 × 47,8 cm
sygn. p.d. ołówkiem: Dalí
odbitka: 75/250
wydawca: Editions Lyle Stuart

cena: 12 900 zł

Szanowni Państwo,

mamy ogromną przyjemność zaprosić na 
wystawę Salvador Dalí / Grafiki, na której 
prezentujemy blisko 60 prac jednego z naj-
ważniejszych i najciekawszych artystów 
XX wieku. Oryginalne litografie, akwaforty 
i ryciny są w większości sygnowane wła-
snoręcznie przez artystę lub tłoczone w li-
mitowanych edycjach z autorskich matryc 
Dalego. Prace te pochodzą ze znakomitej 
francuskiej kolekcji Serge’a Goldenberga, 
wielkiego znawcy i popularyzatora twór-
czości Dalego. W 1989 roku zorganizował 
wspólnie z Robertem Descharnes’em 
ogromną retrospektywną wystawę Mistrza 
surrealizmu w Salle Gaveau w Paryżu.

Prezentowane dzieła ukazują mniej znane 
oblicze Dalego. W pracach z cyklu Boska 
komedia daje się poznać jako świetny 
ilustrator i interpretator, w cyklu Konie 
Dalego uwidacznia się jego maniakalne 
wręcz przywiązanie do pewnych motywów. 
Dalí był także wielkim miłośnikiem sztuki 
dawnej i również temu dawał wyraz w gra-
fikach. Obok Hołdu dla Leonarda da Vinci 
dostrzeżemy też motywy doskonale znane 
z najsłynniejszych płócien Dalego: płonące 
żyrafy, Wenus z szufladami czy długonogie 
słonie przemierzające pustynie.

Obok bogactwa podejmowanych tematów 
zaskakiwać może także niezwykła biegłość 
warsztatowa w technikach graficznych. 
Dalí nie traktował żadnej dziedziny swojej 
twórczości pobocznie, a wręcz każdy aspekt 
jego życia był sztuką. Wystawa w warszaw-
skiej galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego 
to wyjątkowa możliwość, by poznać bliżej 
tę nieco nieznaną dziedzinę wielowątkowej 
twórczości wszechstronnego artysty, a tak-
że okazja do wejścia w posiadanie dzieła 
Salvadora Dalego.

Wszystkie oferowane prace można obejrzeć 
na stronie: www.sda.pl   



SOPOCKI DOM AUKCYJNY
ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa

Kontakt:
Aleksandra Migacz, tel. 603 949 004, 22 828 96 98
e-mail: mlodasztuka@sda.pl

Pełna oferta wystawy dostępna na: www.sda.pl

16. Hamadriady, 1971
grawiura, szablon, papier, 50 × 65 cm
sygn. p.d. ołówkiem: Dalí
odbitka: 64/300
wydawca: Editions de Francony

cena: 28 500 zł

17.  Wizja raju, z cyklu Życie jest snem, 
1971
akwatinta, papier Japon, 56 × 76 cm
sygn. p.d. ołówkiem: Dalí
odbitka: edycja autorska
wydawca: Editeuropa Anstalt, Galeria 
Berggruen, Paryż

cena: 15 700 zł

Okładka:
1. Piekło, Pieśń I, z cyklu Boska komedia, 1963

litografia, papier, 65 × 50 cm
sygn. na płycie: Dalí

odbitka: 54/350 (edycja z 2004 r.  
wydana na stulecie urodzin artysty)

wydawca: Les Heures Claires

cena: 3 200 zł


