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Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej
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Zarejestruj się szybko i bezpiecznie
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną
i licytuj w sposób, który preferujesz

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasz dom aukcyjny przekazuje
w ręce kolekcjonerów sztuki możliwość licytowania wyjątkowych
obiektów online. Proces odbywa się poprzez darmową aplikację
mobilną lub przeglądarkę internetową na naszej stronie: live.sda.pl

live.sda.pl

Maluję wyłącznie w Polsce, bo jestem człowiekiem chorym na Polskę. Mogę
żyć i pracować tylko tutaj. Gdzieś w świecie, najpewniej, zgłupiałbym do reszty,
zmarniał i wreszcie umarł z tęsknoty. Jestem przywiązany do tego, co moje, bliskie,
lokalne i zanurzając się w polskość malarstwa, muzyki i literatury, od sarmackich
trumniaków poprzez Chopina do Gombrowicza, próbuję ten ukochany, peryferyjny
grajdoł nie tyle „podnieść do wymiaru wszech, do wymiaru kosmicznego”, ile
wyrazić tak, żeby adresaci moich obrazów nie zapierali się rodzinnej ojcowizny,
nie wstydzili własnej słomy w butach, swojej tubylczości i odrębności, bo są jak
linie papilarne, niepowtarzalni w tym co dobre i złe.
Jerzy Duda-Gracz, cyt. za katalogiem
„Chopinowi Duda-Gracz”

OPINIE:
– certyfikat autentyczności wydany przez Agatę Duda-Gracz
Jest jednym z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Doceniony za granicą,
wystawiał praktycznie na całym świecie, m.in. w Tokio, Paryżu, Sztokholmie, Londynie,
Berlinie, Moskwie, Rzymie, Wiedniu, Florencji, Bratysławie, Sofii, Chicago, Delhi, Oldenburgu,
Monachium, Lipsku i Nowym Yorku. Obecnie stałą ekspozycję dzieł malarza można podziwiać
w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu. Zawrotna kariera artysty, której początki sięgają lat
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70. XX w. nie przeszkodziła Dudzie Graczowi w prowadzeniu pracy dydaktycznej w filii

Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Tatry,

1984

olej, płótno, 92 × 65,5 cm,
sygnowany l.d.: ’DUDA GRACZ
875/1984’, na odwrocie autorska
etykieta z opisem obrazu

krakowskiej ASP w Katowicach (w latach 1976–1982), a następnie w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jego twórczość charakteryzuje
znakomity warsztat i ogromna dbałość o szczegóły. Wielokrotnie w swych obrazach odwoływał
się do tradycji dawnego malarstwa polskiego, głównie zaś do mistrzów pokroju Józefa
Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. Tym niemniej, prace Dudy-Gracza były również
porównywane z obrazami Petera Bruegla, a to za sprawą wnikliwej satyry i moralizatorskiego
programu występującego w działach polskiego malarza. Duda-Gracz włączał do swej sztuki
wielokrotnie tematy z dzisiejszej szarej rzeczywistości, która nie pozostawiała żadnych złudzeń,
szczególnie mieszkańcom niewielkich miasteczek oraz zapadłych wsi. Z całą szczerością
przedstawiał szpetotę ludzkiego ciała i ludzkiej duszy. Obnażał wszelkie wady człowieka,

cena wywoławcza: 70 000 zł •

począwszy od głupoty, nietolerancji, chamstwa, lenistwa, na fascynacji pieniądzem i kulturą

estymacja: 100 000 – 150 000 zł

amerykańską skończywszy. Nie stronił jednak od pięknych widoków natury.

4

s op oc k i d om au kcyj n y | AUKCJA S ZTUKI W SP ÓŁ C ZE SN E J

WYSTAWIANY:
– Zdzisław Beksiński. Malarstwo, rysunek, Płocka Galeria Sztuki, Płock 2018
LITERATURA:
– Zdzisław Beksiński. Malarstwo, rysunek, Płocka Galeria Sztuki, Płock 2018,
s. 44–45
POCHODZNIE:
– zakup od artysty
– kolekcja prywatna, Polska
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
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z malarstwem abstrakcyjnym, posługując się jednak nadal czytelną formą. Wystawiał we

Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

OŚ,

2001

olej, płyta, 100 × 135 cm,
sygnowany na odwrocie:
’OŚ|BEKSIŃSKI 2001’

Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. W 1999 r. Muzeum
Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę artysty.
Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty. Jesienią
2011 roku zorganizowano dużą retrospektywę dwustu pięćdziesięciu prac z kolekcji Anny
i Piotra Dmochowskich w Domu Plastyka w Warszawie. W maju 2016 roku została otwarta
w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie stała ekspozycja 30 obrazów i 30 rysunków,
natomiast jesienią 2016 roku odbyła się inauguracja stałej wystawy 50 obrazów, 100
rysunków i 100 zdjęć artystycznych w Nowohuckim Centrum Kultury także ze zbiorów
Dmochowskich. Ogromną wartością dla popularyzacji osoby Zdzisława Beksińskiego miała

cena wywoławcza: 220 000 zł •

publikacja książki Magdaleny Grzebałkowskiej „Beksińscy. Portret podwójny” oraz powstanie

estymacja: 400 000 – 500 000 zł

filmu „Ostatnia rodzina” Jana A.P. Matuszyńskiego, za które otrzymał „Złote lwy” w 2016 roku.
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Beksiński wprowadza nas w głąb naszego własnego doświadczenia istnienia. I to
stąd, nie z wizerunków namalowanych, przychodzi odpowiedź na pytanie o ostateczny sens tej twórczości. Jak sam człowiek tak i dalsze słowa tego doświadczenia
nie mają w obrazach Beksińskiego swego odrębnego portretu. Trudno ów sens
nazwać, ocieramy się tu bowiem o to jądro spraw, które uchylają się nazwom, nie
dają się analizować. Może najlepiej mówić o tym w końcu naiwnie. Umieramy
od dnia urodzenia, jesteśmy materią, która ciąży, jesteśmy zmęczeni i cierpimy.
Jesteśmy świadomością przenikającą świat zmurszałych przedmiotów. Jesteśmy
cierpieniem materii.
Janusz Jaremowicz, „Białoksiężnik”, Polityka 1981/33
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Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

HŁ,

2003

olej, płyta, 67 × 123 cm,
sygnowany na odwrocie:
’BEKSIŃSKI |HŁ’

LITERATURA:
– Zdzisław Beksiński, t. 4, (oprac. zbiorowe, wstęp Wiesław Banach), wyd. Bosz,
Olszanica 2017, s. 54
POCHODZENIE:

cena wywoławcza: 190 000 zł •

– kolekcja Wiesława Ochmana

estymacja: 300 000 – 400 000 zł

– kolekcja prywatna, Stany Zjednoczone

10

s op oc k i d om au kcyj n y | AUKCJA S ZTUKI W SP ÓŁ C ZE SN E J

Beksiński kilkakrotnie wspominał o tym, że
figura ludzka i głowa ludzka stanowią dla niego
nieskończone źródło improwizacji. W wywiadzie
dla nieistniejącego już miesięcznika „Foto Pozytyw”
stwierdzał: „Po prostu lubię malować głowę, nie
umiem jednak wytłumaczyć dlaczego. Głowa
jest wspaniałym polem do improwizacji. Lubię
improwizować, konstruować, przekonstruowywać,
a szczególnie lubię wariacje.
Taką technikę spotykamy w muzyce, sadzę więc,
że jest ona możliwa i w malarstwie. Żeby wariacje
były powszechnie czytelne dla kogoś, kto nie jest
wciągnięty w samą technikę malowania, temat
tych wariacji musi być powszechnie znany. Głowa
to właśnie taki temat – nawet głowa z trzydziestoma oczami, pięcioma nosami będzie nadal głową,
wszyscy ją tak odczytają. Gdybym natomiast w ten
sposób zaczął przerabiać jakąś mniej powszechnie
znaną rzecz, powiedzmy drukarkę czy procesor
komputerowy, to wszyscy by się pogubili. Bardzo
dobrze ujął to Lem: „lm bardziej skomplikowany
temat, tym bardziej prosta musi być narracja; im
prostszy temat, tym bardziej skomplikowana może
być narracja”. Oczywiście on był zwolennikiem
skomplikowanego tematu i prostej narracji, ja
jestem raczej zwolennikiem prostego tematu
i skomplikowanej narracji, ale pod tym względem
jego model jest bardzo dobry…
Zdzisław Beksiński, tekst pozostawionym w komputerze artysty
(cyt. za: Wiesław Banach, Zdzisław Beksiński 1929–2005,
wyd. Bosz 2011 s. 76–77)

Beksiński eksperymentował z abstrakcyjnymi kompozycjami już w fotografii.
Rozpoczynając twórczość malarską, zwrócił się także ku takiemu językowi wypowiedzi, znajdując natychmiast własną drogę. Konstruował swoje obrazy – reliefy
z wielu płaszczyzn, szukając bogactwa materii. Środki, którymi się posługiwał,
służyły teraz nie tylko do zbudowania obrazu-przedmiotu o interesującej plastyce, ale także – a może przede wszystkim – do wykreowania specyficznego dla
twórcy nastroju. Urozmaicona powierzchnia obrazów, z jej chropowatością, budzi
wiele swobodnych skojarzeń prowadzących nas raczej ku czemuś ponuremu – ku
procesowi destrukcji. (...)
Bogactwo i oryginalność tego malarstwa zachwyca do dzisiaj. Najlepszy i największy zbiór reliefów i rzeźb znajduje się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Tam
właśnie przekazał artysta prace, wyjeżdżając do Sanoka.
Wiesław Banach, Zdzisław Beksiński 1929–2005, wyd. Bosz 2011 s. 61
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WYSTAWIANY:

Zdzisław Beksiński

– Kolekcja Hermansdorferów, mia ART GALLERY, Wrocław 2017
– Kolekcja Hermansdorferów, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2017

(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Kompozycja,

ok. 1960

relief, masa bitumiczna, płyta
pilśniowa, 40 × 61 cm

LITERATURA:
– Kolekcja Hermansdorferów, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2017, poz.
3, s. 129, s. 16 (il.)
POCHODZENIE:

cena wywoławcza: 120 000 zł •

– kolekcja Rodziny Hermansdorferów, Wrocław

estymacja: 180 000 – 220 000 zł

– kolekcja prywatna, Polska
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Hieratyczny i barbarzyński, gdy przywołuje pierwotną matkę, gdy marzy o tellurycznej reinkarnacji, Lebenstein wymyśla od nowa wszelkie manieryzmy, by zemścić
się na uspołecznionej frygidzie. Burdele z ulicy Saint-Denis są świątyniami: kobiety
wchodzące czy schodzące po ich schodach – surowymi, obojętnymi kapłankami.
Mężczyzna, gdy ogarnie go marzenie o mocy, przypominać będzie asyryjskie byki,
egipskie bóstwa o twarzach zwierzęcych. Ale poddany, upokorzony, z melonikiem
na głowie, przedmiot autoszyderstwa, wydaje się być figurą z fin-de-siecle’owej
karykatury.
Konstanty „Kot” Jeleński

WYSTAWIANY:
– Jan Lebenstein Malarstwo, Zachęta Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa, 22 IV – 22 V 1992, poz. 96

5
Jan Lebenstein

Był jednym z największych malarzy polskich II połowy XX wieku. Studiował w warszawskiej
ASP w pracowni A. Nachta–Samborskiego. Debiutował na wystawie „Przeciw wojnie,

(1930 Brześć Litewski –

przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. Od połowy lat 50. krystalizowała

1999 Kraków)

się powoli Figura osiowa – emblemat jego malarstwa. Jesienią 1959 roku jego Figury

Ballon-baba,

1969

olej, akryl, płótno 130 × 81 cm
sygn. l.d.: ’LEBENSTEIN’; p.d.:
’1969’ na odwrocie na płótnie
sygnatura i napis: ’LEBENSTEIN
|„BALLON-BABA” |1969 |60 M’
na środkowym krośnie nalepki:
CBWA – Zachęta Warszawa z danymi obrazu; Ballon-baba, 1969
|wł. artysty.

osiowe zostały pokazane na I Biennale w Paryżu, zainicjowanym przez ówczesnego ministra
kultury André Malraux. Lebenstein otrzymał główną nagrodę Biennale i w 1961 roku miał
wielką monograficzną wystawę w Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. Od 1960 roku
zamieszkał w Paryżu na stałe. Lata 60., a szczególnie wczesne, to wielki międzynarodowy
sukces młodego polskiego malarza. Jego obrazy znajdujemy na najważniejszych wystawach
europejskich, w prywatnych kolekcjach amerykańskich, a także m.in. w Museum of Modern
Art w Nowym Jorku. W tym okresie Lebenstein zawarł bliskie przyjaźnie z Konstantym
A. Jeleńskim, Aleksandrem Watem, Mary McCarthy, Romainem Gary, Jean Seberg, Jeanem
Cassou. W kolejnych latach tematy czerpał z literatury starożytnej, mitologii, Biblii. Stworzył
cykl poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych zwierząt. Związany był ze środowiskiem
paryskiej „Kultury”, m.in. ilustrował wydawane tam opowiadania G. Herlinga-Grudzińskiego
i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. Uhonorowany wieloma nagrodami, w tym: Grand Prix de

cena wywoławcza: 180 000 zł •

la Ville Paris (1959 r.). Nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego (Nowy Jork, 1976 r.), Nagrodą

estymacja: 200 000 – 250 000 zł

im. J. Cybisa (1987 r.).
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6
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski –
1999 Kraków)

Nue,

1969

pastel, papier, 58 × 45 cm
w świetle passe-partout,
sygnowany l.d.:
’Lebenstein 69 „Nue”’
cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 14 000 – 18 000 zł
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(…) ciekawsze [od innych] i dojrzalsze jest malarstwo Jerzego Nowosielskiego,
który przy znajomości nowoczesnych prądów, korzysta też z doświadczeń starych
mistrzów. Wprowadza ciekawą fakturę, używa barw laserunkowych, obrazy mocno
werniksuje, ale i w sposobie malowania ma coś z dawnego malarstwa.
Helena Blumówna, Wystawa młodych plastyków, „Tygodnik Powszechny”, nr 17, 15 VII 1945

7
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 Kraków)

Ulica Karmelicka
w Krakowie, 1945
olej, płótno, 43 × 50 cm,
sygnowany i datowany p. d.:
’J Nowosielski|Kraków 45’

W 1940 roku 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 barwnych, 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

cena wywoławcza: 62 000 zł •

zbiorach muzealnych w Polsce oraz w kolekcjach prywatnych (Stany Zjednoczone, Kanada,

estymacja: 75 000 – 85 000 zł

Francja, Niemcy).
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W twórczości Panka istnieją tylko 23 obrazy kobiet w formie portretów, całych
postaci lub aktów. (…) Jednak nawet jeśli ten udział jest stosunkowo mały, Pankowi
udają się – zwłaszcza w obrazach Marii Blumenfeld dużego formatu – dzieła
niezwykłej gęstości i prezencji, co odnosi się zarówno do formalnej, jak i treściowej
definicji, która zainicjowana została już we wczesnym obrazie matki. (…)
W obrazach kobiet stosuje Panek wszystkie dotychczas wypracowane cechy
formalne. Kontury, które składają się z szeregu „punktów”, jakby sylwetka nanizana
została na niezawiązany sznur paciorków. W innym wypadku kontur zdaje się być
otwarty, a jednocześnie zamknięty, rozdwojenie między oparciem, a jego brakiem.
Gisela Burkamp, cyt. za: Jerzy Panek. Werkverzeichnis der graphischen Arbeiten 1939–1993, oprac. Dieter Burkamp,
Kerber Verlag 1995, s. 48”

POCHODZENIE:

8

– kolekcja Dietera i Giseli Burkamp, Niemcy

Jerzy Panek

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

(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

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

Leżące kobiety,

1969

olej, płótno, 60 × 81 cm,
sygnowany p.g.: ’Panek’ oraz
na odwrocie: ’Panek 1969’,
na blejtramie: ’JERZY PANEK
|KRAKÓW |LEŻĄCE KOBIETY’

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,

cena wywoławcza: 19 000 zł •

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

estymacja: 22 000 – 26 000 zł

Wielkiej Brytanii a także w zbiorach prywatnych na całym świecie.
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Jeden z najważnieszych i najbardziej rozpoznawalnych artystów polskiej sztuki współczesnej.
W l. 1940–1944 odbył prywatne studia u T. Pruszkowskiego i F. Szczęsnego Kowarskiego.
W 1946 r. otrzymał dyplom w warszawskiej ASP. W czasie socrealizmu tworzył w nurcie
realistycznym. Z tego okresu pochodzi sztandarowy obraz artysty Matka Koreanka, za który

9

otrzymał II nagrodę na 2. Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w Warszawie. Współtworzył
Polską Szkołę Plakatu. W latach 1954–62 był pedagogiem na Wydziale Grafiki warszawskiej

Wojciech Fangor

akademii. W 1966 roku wyjechał z Polski, kolejno podróżował do Wiednia, Paryża, Berlina

(1922 Warszawa – 2015

oraz do Stanów Zjednoczonych. Do najbardziej charakterystycznych prac artysty należą,

Warszawa)

tworzone do końca lat 60-tych, nawiązujące do op-artu przedstawienia okręgów o rozmytych,

Portret mężczyzny,

1949

olej, płótno, 65 × 50 cm,
sygnowany i datowany p. g.:
’Fangor 49’

mglistych krawędziach, odznaczające się wibrującą barwą. Kompozycje optyczne, również
z wykorzystaniem falistych linii, malował do połowy lat 70., by w połowie tej dekady
powrócić do malarstwa figuratywnego. To jedyny polski artysta, który został zaproszony
i uczestniczył w słynnej międzynarodowej wystawie „The responsive Eye” w Museum of
Modern Art w Nowym Jorku (1965) i jedyny polski artysta, który miał indywidualną wystawę
w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku (1970). Lata emigracji sprawiły, że jego prace

cena wywoławcza: 64 000 zł •

trafiły do najważniejszych międzynarodowych zbiorów. Jego obrazy sprzedawane są dziś

estymacja: 80 000 – 90 000 zł

za znaczące kwoty przez największe domy aukcyjne na świecie t.j. Sotheby’s i Christie’s.
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OPINIE:
– certyfikat wydany przez syna artysty, Claude’a Ruiza Picasso (na zdjęciu pracy,
6 września 2006)
– certyfikat wydany przez córkę artysty, May’ę Widmaier-Picasso (na zdjęciu pracy,
18 lutego 2007)
– ekspertyza wydana przez Adama Konopackiego (18 października 2019)
Malarz, rzeźbiarz, grafik i ceramik, ikona sztuki współczesnej, współtwórca kubizmu,

10

uznawany za najwybitniejszego artystę XX wieku. Jego sztuka wywarła niezatarte piętno
na sztuce XX wieku, będąc wielokrotnie cytowana i pastiszowana zarówno przez popkulturę,

Pablo Picasso

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

(1881 Malaga – 1973 Mougins)

Wojna i Pokój,

1961

kredka, papier, 35,5 × 25,5 cm
w świetle passe-partout, sygnowany
l.d.: ’Picasso’ oraz datowany p.d.:
’27. II. 61’, dedykacja z lewej:
’Pour Dominique Sassi |son ami
|Picasso’

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

cena wywoławcza: 250 000 zł •

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

estymacja: 350 000 – 400 000 zł

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

Rysunek wykonany został przez Pabla Picassa 27 lutego 1961
roku na planszy tytułowej książki Claude’a Roy’a „Picasso. La
Guerre et la Paix”, opatrzony dedykacją dla Dominique’a Sassi.
Inspiracją do powstania książki, wydanej w 1954 roku,
były wielogodzinne rozmowy i korespondencja między
Picassem a Roy’em, młodym komunizującym poetą, eseistą,
dziennikarzem i pisarzem. Towarzyszył on artyście w czasie
przygotowań do realizacji monumentalnego dyptyku „Wojna i Pokój”, który początkowo znaleźć się miał w siedzibie
parlamentu izraelskiego – Knesecie, a ostatecznie trafił do
Kaplicy Pokoju na Zamku Vallauris. Przygotowując się do tej
realizacji Picasso stworzył około 300 szkiców rysunkowych,
w tak charakterystycznym dla siebie stylu, ze swobodną,
lapidarnie prowadzoną kreską.

Pablo Picasso, Wojna i Pokój (fragment), Vallauris

Córka Pabla Picasso Maya Widmaier
Picasso w załączonym do rysunku potwierdzeniu autentyczności zauważyła,
że kompozycja przedstawia symbole
wojny (sowa – Atena) oraz pokoju (gołąb
z oliwną gałązką w dziobie – najbardziej
znane signum, stworzone przez Picassa).
Obdarowaną osobą jest Dominique Sassi, przyjaciel i wieloletni współpracownik
Picassa w Atelier Madoura w Vallauris.
Asystował on artyście przy wypalaniu
jego dzieł ceramicznych, a jednocześnie
sam tworzył. Jak wspominał po latach
ta znajomość ukształtowała jego życie.

Pablo Picasso, Wojna i Pokój (fragment), Vallauris

Pablo Picasso i Dominique Sassi
źródło: „DANS L’OMBRE DE PICASSO, 20 ANS AUX CÔTÉS DU MAÎTRE”,
„infoville” Antibes Juan-le-Pins, nr 53

11
Edward Dwurnik
(1943 Radzymin –
2018 Warszawa)

Namiętności zaułek,

Studiował w warszawskiej ASP w latach 1963–70. W czasie studiów, począwszy od
1975

olej, płótno, 125 × 140 cm,
sygnowany p.g.: ’E. DWURNIK. 75’
oraz na odwrocie: ’E. DWURNIK
|1975’, nalepka z danymi obrazu:
’3–8. IV.75 |XII Namiętności Zaułek
|127 × 140 cm |olej, płótno’

1965 roku rozpoczął cykl Podróże autostopem, 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

cena wywoławcza: 140 000 zł •

towarzyszących naszemu życiu od kilkudziesięciu lat, stanowiących swoistą, niepowtarzalną,

estymacja: 250 000 – 300 000 zł

artystycznie ujętą kronikę życia, obyczaju, materialnego i duchowego zapisu naszej kultury.
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Jak sądzę, tym, co odróżniło Dwurnika od artystów przełomu lat 60. I 70. XX wieku
było uważne spojrzenie na świat, rzeczywistość tamtych lat. Paradoksalnie nie
była to wcale taka prosta decyzja, bo w siermiężności lat końcowego Gomułki
i początkowego Gierka nie było zbytniej poetyczności czy estetycznej atrakcyjności.
Co więcej – była przemoc i jej ofiary. Jej ślady, może nie tak bardzo jednoznaczne,
ale rozpoznawalne, odnajdujemy w obrazach dyplomowych i późniejszych, na
przykład w cyklach „Namiętności” (1969), „Dyplom” (1970) czy „Różne błękity” (1971);
w tym ostatnim drastyczne i dość prymitywnie malowane sceny walk i męczeństwa
otrzymują chrystologiczny sztafaż, który jest swoistym kostiumem, przybranym
przez malarza w celu poszerzenia „uniwersalności”, a zarazem uniknięcia podejrzeń, że chodzić może o wydarzenia z marcowej Warszawy 1968, czy grudniowego
Gdańska 1970. W innych obrazach z tamtego czasu pojawia się jeszcze wiele innych
nawalanek, nie wiadomo kogo z kim i w jakiej sprawie, ale zdają się to być zjawiska
zupełnie powszechne wtedy i w obrazowym świecie Dwurnika.
Bogusław Deptuła, 75 × 75 DWURNIK, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie 2018, s. 3
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12
Jan Tarasin

WYSTAWIANY:
– Jan Tarasin. Pominięty rejestr i inne rejestry, Płocka Galeria Sztuki 2018

(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Rozmnażające się zapisy 1,
1987/92

olej, płótno, 180 × 140 cm,
sygn. p.d.: ’J. Tarasin 87’, opisany
na odwrocie: ’JAN TARASIN 87/92
|ROZMANŻAJĄCE SIĘ
ZAPISY I’; nalepki wystawowe
z Zachęty i Płockiej Galerii Sztuki

LITERATURA:
– Jan Tarasin. Pominięty rejestr i inne rejestry, Płocka Galeria Sztuki 2018, s. 40
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,

cena wywoławcza: 300 000 zł •

a w latach 1987–1990 był jej rektorem. Był laureatem wielu nagród, m.in. otrzymał Nagrodę

estymacja: 350 000 – 400 000 zł

im. Jana Cybisa w 1984 roku.
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Anda Rottenberg o twórczości Jana Tarasina:
Obcujemy z pokapistowską soczystością koloru, którego plamy zostały ułożone
w uporządkowane czy zrytmizowane systemy abstrakcyjnych znaków. U podstaw
tych znaków wszakże znajduje się obiekt, przedmiot bądź pejzaż, już nieobecny,
ale nacechowany pamięcią o jego istnieniu, o istnieniu „prawdziwego wyglądu
rzeczy”. Obraz zbudowany z plam – znaków, staje się powidokiem rzeczywistości,
jeśli wolno posłużyć się określeniem Władysława Strzemińskiego. Powidokiem
uporządkowanym, ułożonym w sekwencje nasuwające myślenie o wątkach narracyjnych, o opowieści bez słów, a więc takiej, jakiej doznajemy zmysłami raczej, niż
dostępnej intelektowi nastawionemu na rachunek zdań i pojęć semantycznych.
Cyt. za: katalog wystawy Jan Tarasin, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 1995, s. 5
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Nieskończona wielość i wielorakość kształtów widzianych
bezustannie i niezauważonych – wielość różnych struktur materii itd., inspiruje artystę do szukania porządku
w chaosie i uproszczenia przez sprowadzanie do kształtów geometrycznych. (…) Sztuka zawiera w sobie cechy
magicznego działania. Z jednej strony narzuca widzowi,
że to co widzialne należy dopełnić tym co niewidzialne.
Poza tym nosimy w sobie imaginacyjne powiązania. Gdy
znajdujemy się na ulicy, czy chodzimy po mieszkaniu,
wszystko dookoła – to cofa się – ucieka – to występuje
naprzód – schodzi na boki itp. Dla nas zwykły widok staje
się niezwykłym.
Henryk Stażewski, „Sztuka” 4/84

Malarz, grafik, teoretyk sztuki. Jest uważany za jednego z najznamienitszych twórców
awangardy okresu międzywojennego. Związany z nurtem konstruktywizmu. W latach

13

1913–19 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem Stanisława

Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Bez tytułu,

1983

relief, akryl, płyta pilśniowa,
45 × 45 cm, sygnowany na
odwrocie: ’1983 |H. Stażewski’

Lentza. Należał do wielu ugrupowań artystycznych, taki jak: Ekspresjoniści Polscy, Blok,
Praesens, a. r., Cercle et Carré, Abstarction-Création. Często podróżował do Paryża. Przyjaźnił
się z Pietem Mondrianem, Theo van Doesburgiem oraz Michelem Seuphorem. Jest uważany
za jednego z pierwszych polskich twórców geometrycznych abstrakcji. W 1930 roku był
współorganizatorem zbiórki dzieł artystów międzynarodowej awangardy przeznaczonych
dla muzeum łódzkiego (obecnie w Muzeum Sztuki w Łodzi). Po II wojnie mieszkał i działał
w Warszawie. Po 1956 roku, uznawany powszechnie za patrona polskiej awangardy, uprawiał
już wyłącznie abstrakcję o konstruktywistycznym rodowodzie. Tworzył cykle prac będących
studiami płaszczyzn, linii, kolorów w różnych układach względem siebie. Obok malarstwa

cena wywoławcza: 90 000 zł •

i form pochodnych, jak kolaże, reliefy, multiple, tworzył formy przestrzenne i grafikę. Jego

estymacja: 160 000 – 200 000 zł

prace pojawiały się na wielu wystawach, m.in.: Warszawie, Wilnie, Łodzi.
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14
Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Redukcje,

1976

serigrafia, papier, 32 × 32 cm
(każda), sygn. p. d.: ’H. Stażewski
1976’ oraz numerowana l. d.:
’12/30’
Kompletna kolekcjonerska teka
4 serigrafii w etui, z tekstem Ryszarda Stanisławskiego, Wydawca:
Galerie Hoffmann, Friedberg
cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 18 000 – 22 000 zł
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Moje prace mają charakter eksperymentalny i skupiają się na badaniu zestawień
intensywnych kolorów komplementarnych, a także na optycznych zmianach, jakie
zachodzą w efekcie, oraz na badaniu osiągniętego dynamicznego efektu, kiedy ten
jest poddawany działaniom promieni światła i oddziaływaniu światła na kolor.
Richard Anuszkiewicz, Americans 1963 Statements by the artists and others, [red.] Dorothy C. Miller, 1963

Amerykański malarz i grafik polskiego pochodzenia, jeden z prekursorów op-artu. W latach
1948–1953 uczył się w Cleveland Institute of Art, w stanie Ohio. Ukończył studia na
wydziale Sztuki i Architektury Uniwersytetu Yale’a (razem z Josefem Albersem), gdzie uzyskał

15

tytuł magistra sztuk pięknych. Wyróżnikiem sztuki Richarda Anuszkiewicza od początku
jego twórczości była linia – świadczy o tym napisana u Josefa Albersa praca studencka,

Richard Anuszkiewicz

zatytułowana „Kreacja przestrzeni poprzez rysunek linii”. Poprzez zróżnicowanie grubości

(1930, Erie, Pensylwania – 2020,

pionowych linii jednej barwy, położonych na skontrastowanym, prawie monochromatycznym

Englewood)

tle, Anuszkiewicz doprowadzał do przestrzennego promieniowania koloru. Artysta w swych

Triangulated Orange,

1977

akryl, szablon, płyta,
213 × 121,5 cm, sygnowany p.d.:
’ANUSZKIEWICZ 32/56 1977’ na
odwrocie pieczęć z monogramem
autorskim oraz pieczęć:
’©RICHARD ANUSZKIEWICZ –
1977 z numerem 23’

kompozycjach najczęściej używał podstawowych figur geometrycznych, tworząc iluzję ruchu
abstrakcyjnych obrazów. Zwieńczeniem pierwszego okresu twórczości Anuszkiewicza oraz
potwierdzeniem pozycji w nowojorskim świecie sztuki był udział, obok m.in. Albersa. Franka
Stelli czy Henryka Berlewiego, w słynnej wystawie „The Responsive Eye” w MoMA w 1965. Ta
wystawa, która w oczach krytyków i historyków sztuki ukonstytuowała op-art, otworzyła jego
przedstawicielom drzwi do najbardziej wpływowych amerykańskich galerii. Sam Anuszkiewicz
nawiązał współpracę z Sidney Janis Gallery, z którą związane były tak wybitne osobowości,
jak Albers, Gorky, de Koonig, Kline, Motherwell, Pollock czy Rothko. Wystawa podróżowała
po Stanach Zjednoczonych przez kolejne dwa lata i ugruntowała pozycję artysty w kanonie
najważniejszych amerykańskich twórców tego okresu. Prace Anuszkiewicza znajdują się

cena wywoławcza: 38 000 zł •

w najważniejszych kolekcjach sztuki współczesnej, m.in. nowojorskiego MoMA, Art Institute

estymacja: 45 000 – 55 000 zł

of Chicago czy Museum of American Art – the Smithsonian Institute w Waszyngtonie.
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16
Victor Vasarely
(1908 Pécs – 1997 Paryż)

Beryl (pozytyw i negatyw),
1967

relief, akryl, drewn o, 38 × 36 cm,
każda z części sygnowana na
odwrocie na nalepce z opisem pracy
z Galerii Denise René w Paryżu:
’Vasarely’, edycja 28/50 (pozytyw),
edycja 34/50 (negatyw); nalepki
z Galerie Denise Rene Hans Mayer
z Krefeld

Artysta węgierskiego pochodzenia, który tworzył i pracował we Francji aż do śmierci. Jeden
z czołowych przedstawicieli abstrakcji geometrycznej. Uważany za prekursora i przedstawiciela
nurtu op-art. Tworzył poprzez komponowanie układów, wykorzystując geometryczne kształty
(najbardziej charakterystyczne są kompozycje w kształcie kostki). Tworzył iluzję przestrzennej
głębi na powierzchniach dwuwymiarowych, wykorzystując do tego jedynie abstrakcyjne
plamy barwne. Pierwotnie studiował medycynę, jednak po dwóch latach zmienił kierunek
na malarstwo. Vasarely działał w węgierskim oddziale Bauhausu (Muhely) w Budapeszcie
pod koniec lat 20. XX wieku. Od 1930 roku mieszkał w Paryżu, gdzie pracował jako
grafik. Tam powstały jego pierwsze prace, tworzone przy pomocy rytmicznie ułożonych
biało-czarnych elementów. Od 1955 powstawały cykle obrazów „optyczno-kinetycznych”
sprawiających wrażenie pulsowania, falowania, wirowania lub migotania. Od roku 1960

cena wywoławcza: 46 000 zł •

artysta w manifestach teoretycznych rozwijał koncepcję alfabetu plastycznego zatytułowanego

estymacja: 50 000 – 60 000 zł

„Folklor planetarny”.
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Od połowy lat 60. fascynowały artystę niezmiennie
problemy wizualizacji przestrzeni, ruchu i światła.
Umieszczając na płaszczyźnie sferycznie wygięte
listewki, konstruował struktury wywołujące złudzenia,
operował jednolitymi, nasyconymi barwami, często
kontrastowo zestawianymi. Nowatorskość jego obrazów-reliefów polega na wzajemnym przenikaniu
rytmicznych elementów w skomplikowanej przestrzeni
dzieła. Daje nam wrażenie przezroczystości obiektu,
potęguje czysto plastyczne doznania. Zestawiając
czerń i zieleń oraz akcentując przestrzeń precyzyjnie
umieszczonymi kulami daje wrażenie napięcia i niezwykłej dynamiki kompozycji.

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 uformowanej wśród tamtejszych studentów lubelskiej grupy „Zamek” (1956–1959), zaliczanej do
najciekawszych i najbardziej awangardowych polskich grup artystycznych, którą tworzyli
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m. in. Włodzimierz Borowski, Ryszard Kiwerski, Tytus Dzieduszycki oraz Jerzy Ludwiński.
Ziemski brał czynny udział w szeregu konkursów i wystaw artystycznych takich, jak: Biennale

Jan Ziemski

Form Przestrzennych w Elblągu, Plenery Koszalińskie w Osiekach, Sympozjum Artystów

(1920 Kielce – 1988 Lublin)

Kompozycja,

1972

technika własna, płyta,
50 × 50 cm, sygnowany na odwrocie: ’JAN ZIEMSKI |1972’, nalepka
z opisem pracy z BWA Lublin

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

cena wywoławcza: 48 000 zł •

listewek. Wiele z tych dzieł zaliczyć można do kierunku op-art., wykorzystującego prawa

estymacja: 60 000 – 75 000 zł

iluzji, fizjologii i psychologii postrzegania, teorię widzenia i koloru.
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Jeden z najważniejszych artystów polskiej powojennej awangardy. Studiował w PWSSP
w Łodzi, u Władysława Strzemińskiego i S. Wegnera. W 1947 opublikował 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
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historię sztuki i analizę formy plastycznej. W 1963 roku uzyskał także dyplom architekta na

Stefan Krygier

i planowania przestrzennego. Równocześnie uprawił malarstwo, grafikę i rzeźbę, pisał

(1923 Łódź -1997 tamże)

Tancerki w sześcianach,
1980

olej, płótno, 120 × 69,5 cm,
sygnowany p.d.: ’S. Krygier 80’,
na blejtramie: ’1980 – 120x69,5 –
TANCERKI W SZEŚCIANACH’

Politechnice Warszawskiej. Projektował i realizował wiele tematów z zakresu architektury
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

cena wywoławcza: 28 000 zł

obrazów czysto geometrycznych w formie artysta malował obrazy nawiązujące do ikonografii

estymacja: 35 000 – 45 000 zł

i kultury europejskiej.
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Fenomen twórczości Stefana Krygiera polega na stałym,
niekiedy zaskakującym łączeniu sposobów widzenia malarskiego, rzeźbiarskiego i architektoniczno-przestrzennego.
Polega też na zderzeniu kubistycznego lub konstruktywistycznego rodzaju myślenia i budowania obiektu sztuki
z podejmowaniem w niej motywów na wskroś tradycyjnych,
nieraz odległych historycznie. A także polega na fluktuacji
różnych sposobów wypowiedzi, zwłaszcza w toku malarskich
poszukiwań.

fot. archiwum rodziny artysty

Bożena Kowalska, Stefan Krygier – dzieje twórczości [w:] Stefan Krygier 1923–1997,
Łódź 1999, s. 9
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Stefan Krygier
(1923 Łódź -1997 tamże)

Dyskobol,

1995

65 × 81 cm, sygnowany p.d.:
’S. Krygier 95’, na blejtramie wymiary i tytuł ołówkiem oraz nalepki
wystawowe z opisem obrazu

WYSTAWIANY:
1999 – Stefan Krygier 1923–1997, Muzeum Historii Miasta Łodzi

cena wywoławcza: 38 000 zł

2001 – Stefan Krygier, Jesus Rafael Soto, Fundacja Verrannemana, Belgia (w ramach

estymacja: 45 000 – 55 000 zł

festiwalu „EUROPALIA 2001”)
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W mojej działalności artystycznej występują dwa czynniki.
Jeden to poszukiwanie nowego problemu; drugi to znajdywanie właściwej formy dla jego wyrażenia – określenia.
Zgodnie z tą ideą tworzyłem malarskie prace inspirowane
analizą sztuki egipskiej, cykle kolineacje i konflikty a także
ośrodki kondensacji formy. W ostatnim okresie opracowuję
cykl malarstwa symultanicznego. Wprowadzam widzenie
wyobraźnią, która umieszczona w głębi iluzorycznej obrazu,
odbija i patrzy przez siebie jak zwierciadło. Budowa obrazu
polega na utworzeniu umownej osi poziomej. Oś ta zawarta
jest między dwoma strefami, głębią iluzoryczną obrazu
i obszarem przed obrazem. Ta koncepcja polega na połączeniu dwóch różnych widzeń w jednym obrazie. Widzenie
z wnętrza iluzorycznego będzie widzeniem wyobraźnią.
Widzenie z przestrzeni przed obrazem, oglądaniem
konwencjonalnym. Obraz skład się z trzech warstw. To co
zostało namalowane na pierwszym planie tworzy warstwę
środkową zawartą między przestrzenią iluzoryczną obrazu
a przestrzenią zewnętrzną przed obrazem. Widzenie
z wnętrza obrazu ujmuje ten plan jako pierwszy, zaś to co
wyobraźnia widzi w strefie przestrzeni przed obrazem, jako
plan dalszy. To wszystko co stanowi lustrzane odbicie naszej
wyobraźni zostaje pokazane w jednej relacji i jest obrazem
w obrazie. Przedstawiona koncepcja malarstwa wymaga
innej niż dotychczas percepcji. Oglądający powinien przy
pomocy swej wyobraźni starać się znaleźć we wnętrzu
obrazu, spojrzeć przed siebie i zobaczyć to co znajduje się
na pierwszym planie oraz to co zawiera przestrzeń przed
obrazem – indywidualny przekaz mojej wyobraźni. W obrazach przywykliśmy do malowania i oglądania tego co przed
nami. Ja proponuję i przekazuję w moim malarstwie to, co
można zobaczyć z drugiego końca umownej osi poziomej
iluzorycznego wnętrza obrazu. Celem moim jest nie tylko
stworzenie nowej formy budowy obrazu, lecz dokonanie
zmiany percepcji, pobudzenie wyobraźni oglądającego
i poszerzenie strefy emocjonalnej, poprzez jednoczesne
widzenie całości z dwóch odległych od siebie pozycji
w formie SYMULTANICZNEJ.
Stefan Krygier, listopad 1987

Logika formy jest pięknem, esencją i siłą. Struktura powierzchni, zewnętrzność,
to tylko przejawy. Sens jest ukryty pod powierzchnią. Przesunięcia sił pod powierzchnią powodują trzęsienie ziemi. Wszelkie nagromadzenie elementów na
powierzchni znika wtedy, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, ginie: słabe,
nijakie, bezforemne. Maksymalne napięcie wizualnych sił zawarte jest w prawach
logicznych, sięgających działań na poziomie mentalnym, tych które dokonują się
w głębi naszego systemu percepcyjnego. Prawo fizyczne komunikuje tak samo jak
każdy inny język, przeniesione na grunt sztuki to prawo optyki bądź geometrii.
Prawo fizyczne jest zawsze obecne, język fizykalny jest ważnym czynnikiem budującym nową strukturę języka sztuki. (…) Przez prawie czterdzieści lat włączony
byłem w nurt sztuki abstrakcyjnej realizując obrazy, grafiki, obiekty i instalacje
o charakterze geometrycznym. Głównym moim celem było zawsze poszukiwanie
systemu, który mógłby być, jako forma, wizualnym odzwierciedleniem uniwersalnych praw.
Jan Pamuła, Jan Pamuła. Grafika, Galeria Oko dla sztuki, Kraków 16.01–19.02.2014

Studiował malarstwo i grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 1961–1968, i w Ecole
Nationale Superieure des Beaux Arts w Paryżu, 1967. Dyplom uzyskał w 1968 roku. Obecnie
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jest profesorem w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1980 roku był stypendystą
Rządu Francuskiego, w 1982 roku stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku.

Jan Pamuła

W 1993 otrzymał stypendium Fulbright’a i odbył staż naukowy oraz prowadził zajęcia na

(ur. 1944, Spytkowo k. Wadowic)

Abstrakcja,

1983/1990

akryl, płótno, 50 × 50 cm,
sygnowany z tyłu na blejtramie:
’JAN PAMUŁA 1983/1990’

Wydziale Sztuki w New York Institute of Technology w Nowym Jorku. W 1992 prowadził
zajęcia w Uniwersytecie Stanu Connecticut w Storrs. Jest wieloletnim członkiem ZPAP, oraz
członkiem „Grupy Krakowskiej”. Profesor i dwukrotny Rektora Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie. Kluczowym okresem w twórczości Jana Pamuły były lata
siedemdziesiąte, kiedy zwrócił się ku abstrakcji geometrycznej. Jego ówczesne poszukiwania miały na celu zbudowanie „jednolitej, uniwersalistycznej wizji rzeczywistości”, które
oznaczało w praktyce wykorzystanie roli przypadku w tworzeniu układów geometrycznych.

cena wywoławcza: 8 000 zł •

W 2003 roku otrzymał Nagrodę im. Witolda Wojtkiewicza za wystawę malarstwa „Obiekty

estymacja: 10 000 – 14 000 zł

geometryczne – retrospekcja” w Starmach Gallery.
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Podobnie jak Stażewski, Nowacki w latach 80. Komponuje swe wielobarwne
reliefy głównie z pól kwadratów, prostych listew i pustych ram, choć pojawiają
się w nich również krążki i formy cylindryczne. Nawiązując do swego mentora, na
pomalowanym tle montuje geometryczne elementy, które jednakże w odróżnieniu
od wyważonych kompozycji Stażewskiego tworzą wyobrażenie dynamicznego
ruchu, a to za sprawą asymetrycznych przesunięć form geometrycznych, ułożenia
ich wzdłuż wznoszących się lub opadających diagonalnych linii, pozornego ruchu
toczących się krążków, ekspresji naciętych lub przechylonych pól kwadratów,
za pomocą rozłamywania lub nacinania czworokątów ram, wstępującego lub
zstępującego szeregowania prostokątnych elementów, a także poprzez silne
kontrastowanie intensywnych tonów barw.
Hubertus Gaβner, Wzory relacji [w:] Andrzej Nowacki. Reliefy, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2017, s. 20
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Andrzej Nowacki

Wczesną młodość spędził w Krakowie. Po wyjeździe z Polski w 1977 roku podjął studia

(ur. 1953, Rabka-Zdrój)

języków skandynawskich na uniwersytecie w Göteborgu, a następnie germanistyki i i historii

Nr 13,

1994

akryl, relief, płyta, 61 × 61 cm,
opisany na odwrocie: ’Nr 13
|A. Nowacki |(?) 94 USA’

sztuki w Innsbrucku. Na początku lat 80. nawiązał wieloletnią znajomość z Henrykiem
Stażewskim, którego twórczość wpłynęła zwłaszcza na jego wczesne prace. W połowie lat
90. rozpoczął współpracę z Heinzem Teuflem, kolekcjonerem i właścicielem galerii sztuki
z siedzibą m.in. w Kolonii, a następnie w Berlinie. Wielokrotnie uczestniczył w organizowanych
przez Bożenę Kowalską plenerach „spod znaku geometrii” w Okunince i poplenerowych
wystawach w Muzeum Okręgowym w Chełmie. W 2015 roku Nowacki otworzył nową,

cena wywoławcza: 19 000 zł •

obszerną pracownię na dawnym terenie przemysłowym w Ostrawie, Dolnych Witkowicach.

estymacja: 24 000 – 28 000 zł

Artysta zaczął tworzyć tu reliefy wieloelementowe i wielkoformatowe.
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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

22
Mariusz Kułakowski
(ur. 1961, Gdańsk)

z cyklu Tytuł do uzgodnienia
olej, płótno, 135 × 135 cm, sygnowany na blejtramie: ’MARIUSZ
KUŁAKOWSKI, OLEJ, TYTUŁ DO
UZGODNIENIA’

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 uczestnictwo”, 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

cena wywoławcza: 16 000 zł

Centrum Kultury Galeria A, Starogard Gdański; 2018 – Sopocki Dom Aukcyjny „Mariusz

estymacja: 25 000 – 40 000 zł

Kułakowski. Prześwity”.
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Mariusz Kułakowski
„Koncepcja przewartościowania”
Możemy przyjąć, że świat stale przemijających zdarzeń,
zatrzymanych w ruchu, będzie przypominał barwne pola,
pasy lub koła. Każdy punkt w obrazie jest ich początkiem
lub końcem zmian.
Tworzę równolegle obrazy fakturalne, kompozycje pasowe
i centryczne. Te różnorodne formy obrazowania zostają
poddane transformacji, na zasadzie zjawiska synergii.
Określając „dowolne” punkty na obrazie, transformując je,
powstają nowe wersje plastyczne. Jesteśmy przyzwyczajeni,
że dzieło eksponowane jest w stałym układzie (góra i dół).
Teraz decyzją artysty lub kolekcjonera, obraz może zostać
dowolnie eksponowany. Powstaje możliwość do kolejnych
transformacji i nowych układów pasowych lub centrycznych.
Zmienia się kontekst kompozycji dzieła. Odtąd, obraz może
posiadać nawet kilka tytułów i zarazem klika układów
formalnych.
Artysta ma oczywiste prawo do wykorzystania kształtów
istniejących w naturze, bez względu na pretensje krytyków
twierdzących, że pochodzą one ze „świata sztuki”. Np. motywy koła widzimy codziennie, obserwując zjawiska naturalne.
Możemy je zaobserwować zarówno w obrazach Malewicza,
Fangora, Rondinone, Gierowskiego i wielu innych.
Koncepcja przewartościowania daje mi swobodę działania
w ramach multistylowości oraz dodatkowo eksponuje pozycję
odbiorcy. Teraz osobiście może on ustawić obraz oraz nadać
mu tytuł, tym powołuje do życia „własne dzieło”. Włączony
w proces twórczy, posiada realny wpływ na kondycję sztuki.
Koncepcja przewartościowania nieuchronnie odsuwa na
inny plan wpływ krytyki artystycznej. Podkreśla znaczenie
np. umiejętności malarskich artysty i umacnia rolę odbiorcy.
W tej sytuacji „świat krytyki artystycznej” zostaje przesunięty
do roli wnikliwego obserwatora i uczestnika dialogu z artystą
i odbiorcą.
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Mariusz Kułakowski
(ur. 1961, Gdańsk)

Lokomotywa IV/VI, z cyklu
Tytuł do uzgodnienia
olej, płótno, 125 × 125 cm,
sygnowany na blejtramie:
’M. KUŁAKOWSKI, OLEJ, 125 X
125 |CYKL TYTUŁ DO UZGODNIENIA |LOKOMOTYWA IV/VI’
cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000 zł
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24
Mariusz Kułakowski
(ur. 1961, Gdańsk)

Zawłaszczenie przestrzeni
VII, 2012
akryl, płótno, 90 × 150 cm,
sygnowany na blektramie:
’MARIUSZ KUŁAKOWSKI, AKRYL,
150 X 90, ZAWŁASZCZENIE
PRZESTRZENI VII, 2012’
cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 20 000 – 30 000 zł
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Odczuwam silną potrzebę odnalezienia trwałych punktów odniesienia, niezmiennych wartości, korzeni cywilizacji, w której wzrastałem. Sztuka klasyczna pozwala
lepiej żyć w tym głupkowatym świecie. I podobne potrzeby dostrzegam u wielu
widzów zmęczonych tak zwaną nowoczesną sztuką. Już w pierwszym kontakcie
z dziełem powinny wyzwalać się emocje. Staram się używać prostego języka
znaczeń i symboli oraz skojarzeń, tak by dotarły do każdego widza, bez potrzeby
wyjaśniania na piśmie, o co też autorowi chodziło. W dzisiejszej sztuce strasznie
mnie irytuje ta wszechobecność słowa.
Igor Mitoraj
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Igor Mitoraj

Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy sztuki współczesnej. Studiował malarstwo w ASP

(1944 Oederan – 2014 Paryż)

w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora, w latach 1967–1968. W 1968 wyjechał z Polski

Bez tytułu,

ok. 1990

brąz złocony, średnica 32 cm,
sygnowany: ’I.MITORAJ’, edycja
9/20, edycja limitowana Artcurial

do Paryża, gdzie kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts. Porzucił malarstwo
na rzecz rzeźby. Tworzył głównie w kamieniu i brązie. Głównym tematem prac rzeźbiarskich
artysty stanowi ciało ludzkie. W swej twórczości artysta nawiązywał do kanonów sztuki
antycznej, wykorzystując postaci mitologicznych herosów. W akademickich formach Mitoraj
ukazywał wyidealizowane fragmenty męskich torsów i twarzy, często dodając motywy
bandaży. Twórczość artysty to swoisty dialog między antykiem a współczesnością. Jego

cena wywoławcza: 80 000 zł •

monumentalne kompozycje można spotkać w największych miastach w Europie i Stanach

estymacja: 100 000 – 130 000 zł

Zjednoczonych.
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Moje rzeźby nie rodzą się z pracowni. Powstają raczej z przeżyć, ze stanów ducha,
z uczuć, z napływu wspomnień, z rytmu onirycznego, z nastrojów, które pojawiają
się we mnie przypadkiem. Rodzą się w chwilach melancholii, w napadach lęku,
biorą początek ze smutnych wspomnień o minionych zdarzeniach zagubionych
w podświadomości, ale wciąż obecnych gdzieś w moich najgłębszych warstwach.
Rzeźbiarz jest człowiekiem, jak wszyscy. A sztuka to życie, prawdziwe życie.
Igor Mitoraj, „Blask Kamienia”, Kraków 2003, s. 38

26
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Le Grepol
brąz patynowany, wys. 41 cm
z podstawą, sygnowany ’Mitoraj’,
obok punca odlewni: ’FONDERIA
TESCONI PIETRASANTA’, edycja:
35/250
cena wywoławcza: 38 000 zł •
estymacja: 45 000 – 55 000 zł
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Zajmuje się rzeźbą, ceramiką, malarstwem i rysunkiem. Studiowała w latach 1965–71
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) w Gdańsku pod kierunkiem prof. Stanisława Horno-Popławskiego. Dyplom z wyróżnieniem w dziedzinie rzeźby
w architekturze uzyskała w 1971. Po ukończeniu studiów została asystentem na Wydziale
Malarstwa i Rzeźby w tejże uczelni. W latach 70-tych XX wieku współpracowała z architektami
w ramach grupy „Habitat”. W 1978 roku otrzymała złoty medal w Międzynarodowym
Konkursie Ceramiki Artystycznej w Faenzie, a w kolejnej edycji tego konkursu – Grand

27
Maria Teresa Kuczyńska
(ur. 1948, Elbląg)

Projekt
brąz patynowany, wys. 48 cm,
sygnowany ’MTK’ oraz oznaczenia
odlewni na podstawie

Prix (1979). Uczestniczyła w licznych wystawach w kraju i za granicą, co pozwoliło jej
rozwinąć karierę międzynarodową. W 1983 przeniosła się do Australii, gdzie wiele jej prac
usytuowano w przestrzeni publicznej Melbourne, Sydney (m.in. monumentalna grupa
rzeźbiarska w portalu Australijskiego Sądu Rodzinnego, 1993–94) i innych miast. Zdobyła
wiele nagród, jak nagroda Departamentu Sztuki i Zabytków Miasta Adelaidy (1992), Grand
Prix w Konkursie im. Daniela Chodowieckiego organizowanym przez Akademie der Künste
w Berlinie (1994), jest laureatką Gryfa Pomorskiego (2001), międzynarodowego konkursu
Antoine’a Bourdelle’a (2002), Nagrody Muzy Sopockiej (2003), i in. W 2001 wykładała
w Instytucie Szkła i Ceramiki w Hohr-Grenzhausen w Niemczech. W 2003 miała wystawę
w Muzeum Bourdelle’a w Paryżu. W 2004 została zaproszona przez Sydney National
Gallery do reprezentowania Sydney rzeźbą ceramiczną w Parku Olimpijskim w Atenach.

cena wywoławcza: 28 000 zł •

W 2017 roku otrzymała Nagrodę Specjalną na prestiżowym Gyeonggi International Ceramic

estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Biennale w Korei.
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28
Henryk Musiałowicz
(1914 Gniezno – 2015 Warszawa)

Portret ślubny,

1980

technika własna, 78 × 105 cm,
sygnowany l.d.: ’MUSIAŁOWICZ’,
opisany na odwrocie: ’z cyklu:
„PORTRET ŚLUBNY” |1980
|78 × 105 |MUSIAŁOWICZ’

W 1939 ukończył warszawska ASP, gdzie studiował pod kierunkiem Feliksa Szczęsnego
Kowarskiego oraz Leonarda Pękalskiego. Malarz, grafik i rysownik nie związany z żadną
grupą ani orientacją artystyczną. Używał różnych technik (pędzel, pióro, techniki graficzne,
tusz) stworzył monotematyczne serie, m.in. „Dno morskie”, „Wojna przeciw człowiekowi”,
„Portrety z wyobraźni”, cykle „Reminiscencje”, „Epitafia”, „Rodzina”, „Sacrum”. Malował
obrazy z syntetycznie ujętymi formami i postaciami, o bogatym tle i fakturze reliefowej,

cena wywoławcza: 22 000 zł

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

estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Walki i Męczeństwa w Alei Szucha w Warszawie).
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Mimo minorowej tonacji wszystkich obrazów Musiałowicza, od lat siedemdziesiątych aż do ostatnich, z pierwszego
dziesięciolecia XXI wieku, nie ma w nich już tego napięcia lęku i tragizmu czarno-białych rysunków, naznaczonych
stygmatem wojennych wspomnień. Wprawdzie artysta mówi w tym malarstwie nadal o człowieku, o jego dramatach
i traumach, ale też o jego nadziejach, wierze i świętościach. Mówi też o poszukiwaniu piękna, o równowadze i wyciszeniu
wewnętrznym przez medytacyjne zapatrzenie w głębię czerni, czerwieni i złota. Musiałowicz traktuje użyte kolory
symbolicznie, szuka dla swojego malarstwa nie tylko mowy znaków, ale i mowy barw. Czerń w jego rozumieniu „...
wyraża Absolut, biel – to symbol rzeczy ostatecznych, początku i końca, i zarazem nadzieja. Czerwień z kolei to miłość
i ciepło, a złoto doskonałość.” Gdzie indziej mówi artysta, że „Złoto jest symbolem wartości duchowych (...) U mnie nie
jest to po prostu położony płatek złota na płaszczyźnie obrazu. Tak długo nad nim pracuję, żeby przestało być złotem,
ale jednak wciąż było (...) Nawet zamalowane, gdzieś przebija przez warstwy farby. Nie ginie przenika i mówi o tym
co ważne”.

Obrazy Ziemskiego wynikały z niepokoju, z konieczności doświadczania lęku.
Niepokój był dla niego pożywką. Świadczy o tym rodzaj drapieżnej, rozwibrowanej, ale i wnikliwie konstruowanej materii malarskiej – tak, jakby skalpelem
otwierać ciągle tę samą ranę, delektując się ciągle podobnym doświadczeniem
bólu. Świadczy o tym neurotyczna powtarzalność tematu i formy, narastająca
w kolejnych cyklach „Pejzaży”. Malowanie było szukaniem nie utraconego spokoju,
lecz niepokoju właśnie. W arcyciekawej rozmowie za Stajudą Ziemski mówił: Gdy
się coś robi przez dłuższy czas, uczciwie, starając się upewnić co do wszystkich
rozwiązań zagadnienia (tak malowałem ‘Pejzaże‘), przychodzi moment, gdy można
założyć białą koszulę, białe rękawiczki. To znaczy: malujesz dalej, ale skończył się
niepokój. Zarazem jednak wiesz, że wcale nie namalowałeś tego, co miałeś zamiar
malować. (…) Musiałem utracony niepokój odnaleźć na nowo.
Anna Baranowa, Dziennik poufny Rajmunda Ziemskiego, cyt. za: Rajmund Ziemski. Malarstwo,
Warszawa 2010, s. 6–8

W latach 1949–1955 studiował w warszawskiej akademii pod kierunkiem A. Nachta –

29
Rajmund Ziemski
(1930 Radom – 2005 Warszawa)

Pejzaż 14/84
olej, płótno, 62 × 39 cm, sygnowany l.d.: ’RAJMUND ZIEMSKI
84.’ oraz na odwrocie: ’RAJMUND
ZIEMSKI |PEJZAŻ 14/84 |62 X 39’

Samborskiego. Debiutował w roku 1955 w galerii Arsenał. Od 1958 r. prowadził pracownię
malarstwa w macierzystej uczelni. Artysta należy do najwybitniejszych reprezentantów
abstrakcji niegeometrycznej w polskim malarstwie powojennym. Obrazy jego, przypominające
formy biologiczne, charakteryzują się bogactwem faktury i kolorystyki. Przez kilka dekad
niemal wszystkie swoje prace tytułował Pejzaż, zmieniając tylko daty i numery. Począwszy
od końca lat 50. uprawiał malarstwo w typie informel, które cechowała niemal alchemiczna
formuła malarskiej powierzchni, by z czasem zyskać na kolorystycznej jednoznaczności.
Jedną z najważniejszych inspiracji artysty w późniejszym okresie twórczości pozostawała
dalekowschodnia kaligrafia. Ważniejszy stał się dla niego malarski gest, niż skomplikowane
procesy chemiczne. Ziemski miał wiele wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Brał
udział również w licznych wystawach zbiorowych. W 1979 roku otrzymał nagrodę im.
Jana Cybisa. Prace jego znajdują się m.in. w zbiorach muzeów narodowych w Warszawie,

cena wywoławcza: 17 000 zł •

Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i w Gdańsku, w Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w wielu innych

estymacja: 20 000 – 24 000 zł

kolekcjach publicznych i prywatnych w kraju i za granicą.
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WYSTAWIANY:
– wystawa indywidualna, Galerie Dmochowski. Musée-galerie de Beksinski, Paryż,
1990
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

30

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

Józef Szajna

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

(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Prezentacja,

1986

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

między innymi kierował studium scenografii. Jednocześnie był aktywny na innych polach:
w latach 1955–63 był scenografem, a następnie, do roku 1966, również dyrektorem,
kierownikiem artystycznym i reżyserem Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Józef Szajna
już w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie łączył galerię z teatrem, awangardowe działania
plastyczne, wystawy i akcje artystyczne w jednym miejscu. Współpracował także ze Starym
Teatrem w Krakowie, Teatrem Śląskim w Katowicach, wrocławskim Teatrem Współczesnym
czy warszawskim Teatrem Polskim. W roku 1971 stworzył autorski Teatr-Galerię w warszawskim Centrum Sztuki Studio. Szajna reprezentował Polskę między innymi na Biennale
w Wenecji (1970 i 1990) oraz Biennale w São Paulo (1979 i 1989). Światowy sukces

cena wywoławcza: 22 000 zł •

odniósł jako twórca teatralny. Był członkiem licznych stowarzyszeń artystycznych, a za swoje

estymacja: 25 000 – 35 000 zł

osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany i honorowany w kraju i za granicą.
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31

WYSTAWIANY:
– Kanon i remix przestrzeni polskiego teatru XX i XXI w. Józef Szajna, Centrum Sceno-

Józef Szajna

grafii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach, 2016–2017

(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Wyjście z impasu,

1988

olej, płótno, 182 × 182 cm,
sygnowany i datowany p.d.: ’Szajna
1988’; sygnowany, datowany
i opisany na blejtramie: ’J SZAJNA
1988, WYJŚCIE Z IMPASU’

– „Czy ktoś to słyszy? ”, Berlin, 2007
– „Józef Szajna”, Budapeszt, Bukareszt, 2007
– „TEART”, Sankt Petersburg, Muzeum Narodowe w Warszawie (wraz z happeningiem
Drabina do nieba), 2001
– Instytut Kultury Polskiej w Budapeszcie, 1999
– Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1998
– Opole, Muzeum Weimar Buchenwald, Kalisz, Warszawa, Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku, 1996
– Oświęcim, Düsseldorf, Bochum, Warszawa, 1995

cena wywoławcza: 24 000 zł •

– Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach, 1993

estymacja: 30 000 – 40 000 zł

– Warszawa, Poznań, Gdańsk, Gdynia, 1991–92
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Z chaosu i przepełniającego go krzyku rodzi się sztuka Szajny. (…) Kompozycje
Szajny nie mają być piękne, dekoracyjne ni dekoratywne. (…) Mają być tylko
jednym – zapisem i wyładowaniem się stanu emocjonalnego ich twórcy. Po
spełnieniu tej roli mogą zniknąć, rozpaść się, przestają być po prostu artyście
potrzebne. Zaczynają natomiast być potrzebne odbiorcom, odnajdującym w nich
swe własne niepokoje i dręczące pytania, na które – jak autor – nie znaleźli jeszcze
zadowalającej odpowiedzi.
Jerzy Madeyski, O twórczości Józefa Szajny, Sztuka 3/1/74, s. 24
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Trzeba uporu, mozołu bądź zapamiętania, aby przetrzeć płótno malarskie na
wylot. Gruzłowate, często podziurawione obrazy Jacka Sempolińskiego mogą być
świadectwem wszystkiego naraz: uporu, mozołu i zapamiętania właśnie. A raczej
nawet chcą być świadectwem tych czynności czy tych stanów, bez względu na
to, jaka technika służyła do osiągniecia takich efektów malarskich. Tworzenie
bowiem było dla artysty przede wszystkim stanem ducha i powinnością mającą
usprawiedliwić wybór zawodu czy może imperatywem pozostawienia śladu swojej
świadomej obecności na tym świecie.
Anda Rottenberg, „Przekrój” nr 2, 20.03.2017

W czasie wojny uczył się w Warszawie malarstwa w konspiracyjnej szkole im. K. Krzyżanow-
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skiego. W 1951 skończył warszawską ASP, dyplom otrzymał w 1956. Był profesorem na

Jacek Sempoliński
(1927 Warszawa – 2012 tamże)

Męćmierz Wisła,

1989

olej, płótno, 75 × 60 cm, datowany
i opisany na odwrocie: ’Sempoliński|89|Męćmierz|Wisła’

Wydziale Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej Akademii. Był również eseistą, krytykiem
sztuki, scenografem. Był współautorem polichromii na kamieniczkach Rynku Starego Miasta
w Warszawie. Laureat jednej z głównych nagród Podczas legendarnej wystawy w Arsenale
(1955). W 1977 otrzymał Nagrodę im. J. Cybisa. Prace w kolekcjach muzealnych, m.in.:
Muzeum Narodowe w Warszawie, Kielcach, ASP w Warszawie. Monograficzną wystawę
artysty zaprezentowała warszawska Zachęta w 2002 r. Od lat 60. łączył motywy zaczerpnięte
ze studiów pejzażu i architektury z rozwiązaniami kolorystycznymi i fakturowymi bliskimi
abstrakcji aluzyjnej (cykle Łysica, Wiązy w Mąchocicach). W latach 70. skupiał uwagę
na wyabstrahowanych problemach koloru, światła, przestrzeni malarskiej, faktury, dla

cena wywoławcza: 13 000 zł

których wszakże natura nadal pozostaje czytelnym punktem wyjścia (cykle Światło i mrok,

estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Łąka – zachód słońca, Studium przestrzeni).
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WYSTAWIANY:
Kiejstut Bereźnicki. Pięćdziesiąt lat pracy twórczej, Muzeum Narodowe w Gdańsku
lipiec – wrzesień 2008, BWA Galeria Zamojska październik – listopad 2008, TPSP
W Krakowie Pałac Sztuki styczeń – luty 2009, BWA Rzeszów luty – marzec 2009
LITERATURA:
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Kiejstut Bereźnicki. Pięćdziesiąt lat pracy twórczej, oprac. Wojciech Zmorzyński,

Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

Opłakiwanie,

1992–1994

olej, płótno, 200 × 135 cm,
sygnowany p.śr.: ’Opłakiwanie
|Reszel|1992 – 94 |KBereźnicki’

Gdańsk 2008, s. 134 (il.)
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

cena wywoławcza: 78 000 zł

laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz nagrody Ministra

estymacja: 120 000 – 160 000 zł

Kultury.
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Bliskie jest mi malarstwo, w którym
zgrane są ze sobą strona opisowa
i abstrakcyjna, myślenie pozaprzedmiotowe z jednoczesnym istnieniem
przedmiotu.
Kiejstut Bereźnicki

Artysta kładzie nacisk na emocjonalną stronę przedstawienia, w jego
sztuce dominuje nurt poetyckiej metafory, pod warstwą anegdoty kryją
się obszary znaczeń symbolicznych,
często o moralizatorskiej wymowie.
(…)
Przestrzeń jego obrazów wypełnia cisza. Sceny martyrologiczne, pracownie malarza, pochody karnawałowe,
cykle chorągwiane, to świat odgrodzony od widza jakby niewidzialną
szybą, świat, w którym człowiek
niewiele różni się od przedmiotów,
złamany przez swoje przeznaczenie
i samotność. Pozostaną przecież po
nas tylko wspomnienia i rzeczy.
Wojciech Zmorzyński, Kiejstut Bereźnicki. Pięćdziesiąt lat pracy twórczej, Gdańsk 2008, s. 8

88

s op oc k i d om au kcyj n y | AUKCJA S ZTUKI W SP ÓŁ C ZE SN E J

Patrząc na obrazy Kiejstuta Bereźnickiego, widzę 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, zdumiewające misterium czasu, światło wydobywające
kształty i barwy z nieistnienia, pamięć dawno już zaginionych przedmiotów, ludzi,
sytuacji – wszystko to artysta zamyka w formach dopracowanych z niezwykłą
finezją, a równocześnie prostotą i powagą.
Paweł Huelle, Kiejstut Bereźnicki: Malarstwo i rysunek, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2001

34
Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

Martwa natura pasyjna,
1984

olej, płótno, 94 × 94 cm,
sygnowany na środku:
’1984 Bereźnicki |Martwa natura
Pasyjna’
cena wywoławcza: 36 000 zł •
estymacja: 45 000 – 55 000 zł
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Była nietuzinkową artystką i charyzmatyczną osobowością. W czasach, kiedy
sztuka była zdominowana przez mężczyzn, ona zasuwała w odlotowej mini
po najważniejszych instytucjach artystycznych. Kiedy wszyscy zajmowali się
abstrakcją i działaniami konceptualnymi, ona upierała się przy malarstwie figuratywnym i robiła to w taki sposób, że trudno znaleźć równą jej osobowość. Dopiero
w moim pokoleniu pojawili się artyści, których można z nią porównywać. Miała
nieograniczoną wyobraźnię i olbrzymią erudycję. Stworzyła własną ikonografię,
która nie przypomina nawet twórczości surrealistów. Choć formalnie malarstwo
matki przywodzi na myśl Fridę Kahlo, to wyobrażeniowo bliżej jej do Magritte’a,
a momentami nawet do ‚narkotykowych’ portretów Witkacego. Myślę, że ciekawie byłoby przeprowadzić taką analizę porównawczą. Krytycy stale podkreślają
podobieństwo do Henri Rousseau i sztuki naiwnej, ale dziś już go nie widzę.
Zuzanna Janin o Marii Anto w rozmowie z Agatą Trzebuchowską, Wypowiedzieć traumę, Przekrój 28.01.2018

Studiowała na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych; dyplom uzyskała
w 1962 roku. Jako kilkuletnia dziewczynka uniknęła śmierci podczas ucieczki z transportu
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do Auschwitz w 1944 roku. W 1966 roku trzydziestoletnia Maria Anto, u progu swej

Maria Anto
(1937 Warszawa – 2007 tamże)

Reszel,

1991

olej, płótno, 135 × 160 cm, sygnowany p.d.: ’Maria Anto |MCMXCI’
oraz z tyłu na płótnie: ’Maria Anto
91’ oraz ‚nr 967’ w okręgu, na
blejtramie: ’MARIA ANTO 1991
„RESZEL” 135 X 160 cm’

artystycznej kariery, miała dużą wystawę indywidualną w Zachęcie, gdzie pokazała blisko
60 prac olejnych. Innym istotnym wydarzeniem w jej twórczości był udział w Biennale
w São Paulo w 1963 roku. Jej malarstwo wydaje się m.in. odpowiedzią na traumę wojenną,
z którą mierzyła się w dorosłym życiu. Była jedną z nielicznych malarek, które osiągnęły
duży sukces artystyczny, w dodatku uprawiając malarstwo realistyczne. Twórczość Anto
wpisywano w tradycję surrealizmu, malarstwa metaforycznego i sztuki naiwnej. Jako
kobieta malarka funkcjonowała w centrum życia artystycznego PRL i zarazem na jego
marginesach. Lubiana i szanowana przez artystów Maria Anto uważana była jednocześnie
za erudytkę, ekscentryczkę, pracoholiczkę, utalentowaną artystkę, zjawiskowej urody kobietę,
wreszcie – uosobienie samej sztuki. „Maria Anto nie uprawia sztuki. Ona jest sztuką”, pisał
o malarce poeta Jan Wołek. Miała około 60 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą,
uczestniczyła w około 200 wystawach zbiorowych – ogólnopolskich i międzynarodowych

cena wywoławcza: 25 000 zł •

(m.in. VII Biennale w Sao Paulo). Prace artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych

estymacja: 35 000 – 45 000 zł

i zbiorach muzealnych w Polsce i za granicą.
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WYSTAWIANY:
– Witold-K. Sotheby’s Retrospective, Amsterdam, 2007
LITERATURA:
Witold-K at Sotheby’s, Wit Leszek Kaczanowski, Kraków 2016 (wyd. trzecie), str. 143
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Studiował na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kształcił się pod

Witold Kaczanowski /
Witold – K

wyjechał do Paryża i przez długi czas miał nie wracać do Polski. W stolicy Francji poznał

(ur. 1932, Warszawa)

Kaczanowski zajmuje się malarstwem (sztalugowym i ściennym), rzeźbą, grafiką i fotografią.

z cyklu People,

okiem m.in. Eugeniusza Arcta, Wojciecha Fangora i Henryka Tomaszewskiego. W roku 1964

1971

akryl, płótno, 77 × 59 cm,
sygnowany p.d.: ’Witold.K. 71’

wiele ważnych osób świata sztuki (m.in. Pabla Picassa, który namalował jego portret). Pięć
lat później – w 1969 roku wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych gdzie tworzy przez lata. Witold
Charakterystycznym elementem jego twórczości jest przedstawianie niewielkich postaci
ukazanych w nieokreślonej przestrzeni, mającej za cel symboliczne ukazanie wyobcowania
ludzi we współczesnym świecie (odwołują się tym samym do częstych podróży artysty,
a tym samym pewnego osamotnienia). Przez szereg lat prace artysty prezentowane były
na licznych wystawach w Polsce i na świecie. Jedną z ważniejszych jest z pewnością

cena wywoławcza: 20 000 zł

ekspozycja retrospektywna w amsterdamskiej filii domu aukcyjnego Sotheby’s, która odbyła

estymacja: 24 000 – 28 000 zł

się w 2007 roku.
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95

źródło fot.: archiwum autora

Dużo w Twojej sztuce smutku i samotności, jak również sprzeciwu
przeciwko temu. Twój mały człowiek jest jednocześnie smutny
i śmieszny…. kochasz go i wykpiwasz. Mam absurdalne wrażenie, że
w Twoich obrazach przeciwstawiasz się temu, co malujesz – to bardzo
odważne, a może podświadome. Dostrzegam dziecięcą wrażliwość
i jednocześnie niszczenie jej.
Krzysztof Kieślowski, reżyser, 1994

Widoma obecność, ukryty czar, zwyczajna tajemnica… Ludzie namalowani z miłością w ulotnej ciszy i w natarczywym zgiełku dnia
powszedniego. Możesz śledzić ich wzrokiem, widząc jedynie plecy,
a potem sam – jak teraz oni – będziesz oglądany od tyłu przez kolejnych
widzów, którzy zajmą Twe miejsce przed obrazem. I kolejnych widzów…

źródło fot.: archiwum autora

Jacques Prévert, poeta, 1966

Dopiero kiedy zrozumiesz swoją samotność, zareagujesz na moją sztukę.
Witold-K Kaczanowski
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Witold Kaczanowski/
Witold – K
(ur. 1932, Warszawa)

z cyklu Samotność,

2020

akryl, płótno, 80 × 60 cm,
sygnowany p.d.: ’Witold.K.20’
cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 18 000 – 24 000 zł
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WYSTAWIANY:
– Na obraz i podobieństwo. Nowa ekspresja religijna, Dawne Zakłady Norblina,
Warszawa 3–31 V 1989
– IRRELIGIA. Morfologia nie-sacrum w sztuce polskiej XX wieku, Atelier 340 Muzeum,
Bruksela, Belgia, 2002
LITERATURA:
– Na obraz i podobieństwo. Nowa ekspresja religijna, Dawne Zakłady Norblina,
Warszawa 3–31 V 1989, s. nlb, poz. 2
– Co słychać?, red. Maryla Sitkowska, Warszawa 1989, il. 92, s. 67
Absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył z wyróżnienie w 1983 r.
w pracowni Stefana Gierowskiego. Od 1985 r. wykłada na macierzystej uczelni, od 2019 r.
na stanowisku profesora ASP. Współzałożyciel Gruppy, najsławniejszej polskiej formacji
artystycznej lat 80’, którą stworzył razem z Ryszardem Grzybem, Jarosławem Modzelewskim,
Włodzimierzem Pawlakiem, Markiem Sobczykiem i Ryszardem Woźniakiem. Działania
Gruppy można opisać jako bunt wobec akademizmu i postaw postawangardowych w sztuce,
a także protest przeciwko cenzurze i represjom ze strony władz komunistycznych podczas
stanu wojennego, wprowadzonego w 1981 roku. Razem z Gruppą uczestniczył w Docu-
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menta 8 w Kassel w 1987 roku. Kowalewski wraz z Gruppą zorganizowali wówczas akcję

Paweł Kowalewski
(ur. 1958, Warszawa)

Podaj gwoździa,

1987

olej, płótno, 150 × 120 cm,
sygnowany i opisany na odwrocie:
’PAWEŁ KOWALEWSKI’ 87’ |
TYTUŁ: „PODAJ GWOŹDZIA”|
WYM. 155 × 115 |TECHN: OL/PŁ
|PAWEŁ KOWALEWSKI’87’

wspólnego malowania wielkoformatowego płótna pt. „Kuda Gierman”. Jego twórczość do
początku lat 90 jest głównie malarska, ekspresyjna, autobiograficzna z wątkami literackimi,
zakończona cyklem malarskim „Fin de siècle”. W latach 90. i pierwszym 20-leciu XXI wieku
artysta skoncentrował się na sztuce najpierw strukturalistycznej, a potem performatywnej
i interdyscyplinarnej tworząc prace na papierze, kolaże, niewielkie rzeźby (z modeliny)
i ready mades, które podejmują tematy związane m.in. zakazami, wojną i totalitaryzmami,
a także syntetyczne i uproszczone w formie prace malarskie z serii „Przedmioty”. W 1991 r.
Kowalewski aktywnie zajął się także pracą w reklamie i prowadzeniem agencji reklamowej
Communication Unlimited – znanej z głośniej kampanii „Pij mleko! Będziesz wielki!”. Prace
artysty znajdują się w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego
w Krakowie, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Jerke, Muzeum Okręgowego
w Bydgoszczy, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, kolekcji Akademii Sztuk Pięknych

cena wywoławcza: 64 000 zł •

w Warszawie, a także Fundacji Sztuki Polskiej ING, Fundacji Rodziny Staraków, Fundacji

estymacja: 80 000 – 100 000 zł

Benettona oraz Fundacji Egit.
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Sens tego co robię tkwi w tym, ze to robię. Oto
dewiza, którą powinni mieć wypisaną na czołach
artyści. To bowiem, co czynią jest absolutnie
pozbawione sensu. Ze łzami w oczach wysłuchuję
od paru lat bełkotliwych referatów i wypowiedzi,
oglądam setki idiotycznych pokazów nikomu do
niczego nie służących. Jedynie getto, czy jak kto woli
koteria artystyczna ekscytuje się tą nierealnością
w kraju realnego socjalizmu.
Sztuka bowiem straciła jakiekolwiek znaczenie,
sale wystawowe zapełniają się wciąż tymi samymi
ludźmi i stwarzają wrażenie, że cokolwiek się dzieje,
że jeszcze nie zginęła. A tak naprawdę to tylko
rytualna stypa. Jak można udawać, że nic się nie
stało, kiedy od ponad 40 lat w tym kraju jedynym
liczącym się mecenasem jest nielubiane państwo,
które od kilku lat jest li tylko bankrutem.
Paweł Kowalewski, „Odejście od siebie samego zakamuflowane
chichotem”, „Oj dobrze już” nr 6, 1986

W latach 1986/87 prowadziłem osobisty dialog z założeniami różnych systemów filozoficznych i etycznych. W obrazach często nawiązywałem wprost do
chrześcijaństwa ale prowadziłem też rozważania na temat przemiany duchowej
i możliwości osiągania stanów harmonii i równowagi.
Czytałem wówczas pisma mistyków chrześcijańskich ale również dalekowschodnią
literaturę związaną z buddyzmem i taoizmem. Obraz „Równowaga” jest próbą
odniesienia koncepcji dynamicznej równowagi energii Inn Yang do egzystencjalnej
perspektywy malarza, który, by osiągnąć pełnię zmuszony jest pomieścić wszystko,
co ważne, w czworoboku płótna.
Ryszard Woźniak

POCHODZENIE:
– kolekcja prywatna, Niemcy
Malarz, performer, pedagog i teoretyk sztuki. W 1981 r. obronił dyplom w pracowni Stefana
Gierowskiego na warszawskiej ASP. Do 1988 r. wykładał technologię malarstwa na macierzystej uczelni. W latach 1982–1992 był jednym z członków formacji artystycznej Gruppa,
z której członkami później współtworzył także prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie. Działał
w Stowarzyszeniu KRAAA (Kolektywny Ruch Animacji Aktywności Artystycznej) i był jednym
z animatorów Galerii PWW (Pracownia Wolnego Wyboru) w Zielonej Górze. Od 1992 r.
prowadzi pracownię malarstwa w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie
pracuje na stanowisku profesora UZ. Autor koncepcji: „Sztuka sprzeciwu” oraz koncepcji
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„Sztuka podziwu”. Razem z Markiem Sobczykiem pracował przy polichromii w cerkwi

Ryszard Woźniak
(ur. 1956, Białystok)

Równowaga,

1987

olej, płótno, 180 × 80 cm,
sygnowany i opisany na odwrocie:
’RÓWNOWAGA|1987 OLEJ|180 X
80 cm|R. WOŹNIAK’

neounickiej w Kostomłotach nad Bugiem. Jego prace malarskie charakteryzują się ogromną
różnorodnością tematyki i formy, od prac ekspresyjnych, monochromatycznych, fakturalnych, zwielokrotnionych, po wykorzystujące groteskę i karykaturę obrazy o politycznym
wydźwięku. Wraz z Gruppą brał udział w wielu performance’ach i zbiorowych manifestacjach
artystycznych. W twórczości z lat 80. odnaleźć można komentarz do rzeczywistości PRL-u,
jak w sławnej kompozycji „Nowa fala popierdala”. Pod koniec lat 80. w jego malarstwie
ujawniają się motywy symboliczne i metaforyczne. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych
oraz wielu wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą. Jego malarstwo znajduje się w kolekcjach
Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Narodowej Galerii
Sztuki Współczesnej – Zachęta w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Śląskiego

cena wywoławcza: 38 000 zł •

w Katowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Okręgowego im. L. Wyczół-

estymacja: 45 000 – 60 000 zł

kowskiego w Bydgoszczy. Kolekcji Fundacji Egit, Banku BPH i Fundacji Sztuki Polskiej ING.
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Sobczyk bardzo często sięga po kulturowe ikony, silnie zakorzenione w zbiorowej
świadomości znaki i symbole, penetruje kulturowy, religijny i literacki kanon.
Choć jego obrazy wypełnione są przedstawieniami, które już gdzieś widzieliśmy
i które doskonale znamy, tutaj zostają one powtórnie odczytane i powtórnie
przedstawione, urzeczywistniają się w zupełnie zmienionej strukturze, kontekście
i czasie. Dzieje się również na odwrót: idee, mity, dogmaty wiary, które mają swoją
utrwaloną wizualną reprezentację, zostają przedstawione przy pomocy nowych
obrazów, znaków i symboli.
Marek Krajewski, Co? Sztuka. Czym? Malarstwem, [w:] Marek Sobczyk, Dokładność i Doskonałość Obrazu, teksty
Waldemar Baraniewski, Marek Krajewski, Marek Sobczyk, Jarosław Suchan, Kraków 2001, s. 42

POCHODZENIE:
– kolekcja prywatna, Niemcy
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Marek Sobczyk
(ur. 1955)

Bez tytułu,

Studiował malarstwo w latach 1975–1980 w pracowni Stefana Gierowskiego na Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie. W obrazach z cyklu dyplomowego, ich kolorystyce i nastroju,
przekazał brzydotę i tandetę życia w blokowisku, a szerzej – w Polsce czasów realnego socja-

1988

olej, płótno, 130 × 97 cm,
sygnowany i opisany na
odwrocie: ’MAREK SOBCZYK
1988|130 × 97 cm olej/płótno
|Bez tytułu’

lizmu. W 1983 związał się z Gruppą, uczestnicząc w niemal wszystkich jej wystąpieniach,
współredagując też jej pismo „Oj dobrze już”, w którym zamieszczał liczne teksty teoretyczne.
W początku lat 80. malował obrazy nawiązujące do stanu wojennego. Po 1989 malarstwo
Sobczyka, pozostając figuratywnym, stawało się dekoracyjne i ornamentalne – często w ten
sposób przemalowywał swe stare obrazy, nadając im nowy formalny „kostium”. Od 1989
prowadzi projekt Szkoła sztuki (do 2000 z Jarosławem Modzelewskim). Od 1990 roku
zajmuje się projektowaniem graficznym i typografią (1990–2004 z Piotrem Młodożeńcem
w spółce Zafryki). Obrazy Marka Sobczyka niejednokrotnie wywołują kontrowersje, aby

cena wywoławcza: 28 000 zł •

sprowokować widza do odczytywania rzeczywistości na nowo. Artysta łączy krytyczne

estymacja: 35 000 – 45 000 zł

podejście do zastanej rzeczywistości z często cynicznym komentarzem.
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Studia z zakresu malarstwa ukończył w 1980 roku na Akademii Sztuki Pięknych w Warszawie

41
Jarosław Modzelewski
(ur. 1955, Warszawa)

Sporty zimowe
tempera żółtkowa, tektura,
35 × 50 cm, sygnowany p.d.:
’JModzelewski’, opisany na
odwrocie

(dyplom w pracowni Stefana Gierowskiego). Obecnie prowadzi pracownię malarstwa na
macierzystej uczelni. Był współzałożycielem Gruppy, z którą wystawiał w latach 1983–92 (był
też współwydawcą pisma ugrupowania „Oj dobrze już”). W tym też okresie w obrazach artysty
znajdują odbicie wydarzenia, którymi żyła Polska. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in.:
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Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta,

Jan Tarasin

Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. Wybrane

(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

wystawy: 2014 – „Stare papiery. Nowe obrazy”, Galeria 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”,

Parawan,

2007

akwarela, papier, 49,5 × 69,5
cm, sygnowany p.d.: ’Jan Tarasin’,
opisany na odwrocie

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,

cena wywoławcza: 8 500 zł •

Bunkier Sztuki, Kraków; „Negocjatorzy sztuki”, CSW Łaźnia, Gdańsk; 1992 – „Kunst,

cena wywoławcza: 17 000 zł •

a w latach 1987–1990 był jej rektorem. Był laureatem wielu nagród, m.in. otrzymał Nagrodę

estymacja: 10 000 – 14 000 zł

Europa”, Bonner Kunstverein, Bonn.

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

im. Jana Cybisa w 1984 roku.

108

sopocki dom aukcyjny | AU KC JA S ZTU K I W S P ÓŁ C ZE S N E J

Sztuka Korolkiewicza odzwierciedla i metaforyzuje życie, które jest grą, do tego
znaczoną grą cieni i odbić – ulotności, umowności, niepewności, zmienności…
Sztuka życia polega na sztuce postrzegania rzeczy w tej grze.
Magdalena Sołtys, Gra w spoglądanie – o malarstwie Łukasza Korolkiewicza, Łukasz Korolkiewicz. Zwodziciel,
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2016, s.10

Przedstawiciel realizmu symbolicznego, hiperrealizmu, nowej figuracji. Studia odbył w latach
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1965–1971 w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał w pracowni Stefana

Łukasz Korolkiewicz
(ur. 1948, Warszawa)

Bez tytułu,

1977

ołówek, papier, 50 × 72 cm,
sygnowany p.d.:
’Ł. KOROLKIEWICZ 77’

Gierowskiego. W roku 1980 rozpoczął pracę w macierzystej uczelni; od 1996 roku, jako profesor, prowadzi własną pracownię malarstwa na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego. Jego
obrazy są bardzo malarskim, osobistym świadectwem życia najbliższego, dekadenckiego kręgu
przyjaciół artysty i jednocześnie wewnętrznym obrazem jego przeżyć i nastrojów. W okresie
stanu wojennego artysta, związany z podziemiem, namalował serię ulicznych kwietnych
krzyży, symboli ulicznego protestu przeciw przemocy. Stałym elementem w twórczości Łukasza
Korolkiewicza jest wykorzystywanie aparatu fotograficznego jako swojego rodzaju szkicownika.
Przezrocze fotograficzne zrzutowane na płótno jest punktem wyjściowym dla kompozycji
malarskiej. Prace Korolkiewicza znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju

cena wywoławcza: 6 500 zł •

i za granicą, między innymi w muzeach narodowych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu,

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Muzeum Sztuki w Łodzi i muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
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Nie widzę potrzeby i nie mogę niczego zmienić w mojej sztuce […]. Gdybym próbował wyrazić swój świat inaczej, stałbym się z pewnością cwańszy niż jestem i być
może nawet bardziej do zaakceptowania we współczesnej plastyce, lecz wówczas
zdradziłbym samego siebie, stał się niewiarygodny dla mojej publiki i ostatecznie
odebrał sobie prawo adresowania do niej swoich obrazów.
Jerzy Duda-Gracz, cyt. za katalogiem Chopinowi Duda-Gracz

44
Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Akt,

1976

akwarela, ołówek, papier,
17,3 × 22,5 cm, sygnowany i datowany ołówkiem. p. d.: ‘Duda- G 76’
cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 zł
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45

46

Zdzisław Beksiński

Zdzisław Beksiński

(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Akt

Studium

fotografia, papier, 50 × 25 cm,
sucha pieczęć Muzeum Historycznego w Sanoku, na odwrocie
pieczęć z podpisem Wiesława
Banacha, numerowana: 1/100
cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł
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fotografia, papier, 50 × 38 cm, sucha
pieczęć Muzeum Historycznego w Sa-

LITERATURA:
– Zdzisław Beksiński w Muzeum Historycznym w Sanoku, Wiesław Banach, Sanok
2005, s. 75
– Zdzisław Beksiński: antologia twórczości cz. 1 – fotografia, oprac. Wiesław Banach,
Janusz Barycki, Rzeszów: Fundacja Beksiński, 2007
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noku, na odwrocie pieczęć z podpisem
Wiesława Banacha, numerowana: 1/200
cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

LITERATURA:
– Zdzisław Beksiński w Muzeum Historycznym w Sanoku, Wiesław Banach,
Sanok 2005, s. 54
– Foto Beksiński, tekst, oprac. i wybór fot. Wiesław Banach, Olszanica: BOSZ,
2011, s. 108

Tomek Kawiak, prowokator i skandalista z urodzenia, ma niesamowity „węch”
artystyczny poparty świetną orientacją w krajowym i międzynarodowym rynku
sztuki. Siłą i wartością jego twórczości jest interdyscyplinarność i świeżość wypowiedzi, która nie ogranicza się wyłącznie do dzieł plastycznych, chociaż z całą
pewnością to one właśnie decydują o miejscu i roli artysty tak na krajowym, jak
i na międzynarodowym rynku sztuki.
Lechosław Lameński

W latach 80. XX wieku, kariera artysty nabrała szybszego tempa. Został wówczas
zaproszony do Stanów Zjednoczonych, gdzie jego rzeźbami przedstawiającymi
jeansy zainteresowała się firma Levis. Specjaliści od marketingu byli zachwyceni
oryginalnością pomysłu, ale także zdziwieni, dlaczego żaden amerykański artysta
nie wykorzystał motywu jeansów, które są wpisane w amerykańską kulturę. Tomasz
Kawiak zawsze odpowiadał: „U was to produkt dostępny i banalny, a dla nas,
mieszkańców bloku wschodniego czy nawet Chin para oryginalnych jeansów jest
dobrem luksusowym”. Firma zamówiła od artysty projekt fontanny, która stanęła
pod siedzibą firmy Levis w San Francisco.

47
Tomasz Kawiak

Artysta jest jednym z najbardziej charakterystycznych twórców swego pokolenia. Ukończył

(ur. 1943 r. Lublin)

malarstwo oraz architekturę wnętrz na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom

C’est Fou!
brąz patynowany, wys. 56 cm,
sygnowany: ’T.K.’ oraz
’TOMEK E.A. I 1998’

uzyskał w 1968. Związany z macierzystą uczelnią, w latach 1968–70 pracował jako asystent
w pracowni ceramiki na Wydziale Malarstwa. W 1970 roku zaprezentował akcję „Ból Tomka
Kawiaka”, podczas której zabandażował okaleczone przez służby miejskie drzewa przy jednej
z lubelskich ulic. Tego samego roku wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował artystyczną
edukację w Ecole des Beaux-Arts. Znany z oryginalnych działań artystycznych m.in. akcji
„cegłowania” (briquetage), polegającej na pozostawianiu przez artystę w miejscach, które

cena wywoławcza: 68 000 zł

odwiedzał podczas swych licznych podróży, jednakowych cegieł wypalanych w czerwonej

estymacja: 80 000 – 90 000 zł

glinie, o wymiarach 20 × 10 × 3 cm.
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48
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Perseusz
brąz patynowany, wys. z podstawą
48 cm, sygnowany ’MITORAJ’,
edycja B 860/1000 H.C.
cena wywoławcza: 28 000 zł •
estymacja: 40 000 – 50 000 zł
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49
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Asklepios
brąz patynowany, wys. 48 cm
z podstawą, sygnowany: ’MITORAJ’,
edycja C 273/1000 H.C.
cena wywoławcza: 28 000 zł •
estymacja: 40 000 – 50 000 zł
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Każdy jego obraz to zamknięta rzeczywistość, którą organizuje materia malarska,
światło i ciemność, co niewątpliwie bliższe jest renesansowemu widzeniu świata
popartemu starannością kompozycyjną kolorystów niż „niedokończonemu”,
celowo chaotycznemu malarstwu materii.
Ewa Kobylińska, Władysława Jackiewicza wiara w malarstwo, Sztuka 1/7/80

50
Władysław Jackiewicz
(1924 Podbrodzie – 2016 Gdańsk)

Corpo XXII,

1981

olej, płótno, 71 × 55 cm,
sygnowany i opisany na blejtramie:
’W. JACKIEWICZ CORPO XXII/81’

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

cena wywoławcza: 10 000 zł •

Ostrowskiego (2007 rok). Na obrazach Jackiewicza – kompozycjach i aktach – ciało kobiety

estymacja: 14 000 – 16 000 zł

sprowadzone jest do geometrycznych, abstrakcyjnych figur.
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Jego akty, a raczej wykadrowane zbliżenia akcji ciał, zawoalowane, eufemistyczne,
dalekie od naturalizmu cieszą oko uchwyconym walorem. Dobre malarstwo,
sterylne, ukształtowane jak symbol. Niesie ze sobą powiew poezji, zachwycenia
człowiekiem, ale jest to zawsze szukanie „ide”. Obraz pozostaje odbiciem immanentnej projekcji twórcy. Władysław Jackiewicz nie dopowiada do końca swojej
myśli, raczej sugeruje. Pozwala przeżywać. To temperament twórcy aranżuje
określone stany emocjonalne, odkrywa pokłady świadomości kreując rzeczywistość
sygnalizowaną obrazem.
Danuta i Jan Dettlaff, Władysław Jackiewicz, „Sztuka”, 4/87

51
Władysław Jackiewicz
(1924 Podbrodzie – 2016 Gdańsk)

Akt,

1991

olej, płótno, 86 × 66 cm,
sygnowany p.d.: ’Jackiewicz’
oraz na blejtramie
cena wywoławcza: 10 000 zł •
estymacja: 14 000 – 16 000 zł
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52
Stanisław Baj
(ur. 1953, Dołhobrody)

Rzeka Bug,

Jego pejzaże są przykładem syntezy malarskiej, chciałoby się powiedzieć, to czysta malarskość, w której elementy
realistyczne podporządkowane są malarskiemu uniwersum. Rzeka jest wodą, światłami wody promieniującymi ze
wszystkich poziomów jej głębokości, cieniami tej wody, ruchem wody, zwłaszcza w obrazach z ostatniego okresu.
To są już metafizyczne pejzaże ziemi. (...) Zawsze uważałem, podobnie jak on, że sztuka musi czerpać z konkretnej,
lecz własnej przestrzeni, z losów znanych nam ludzi, z ich często banalnego czy wręcz pospolitego doświadczenia.
I zmierzać ku uniwersum. Nie ma sztuki jako takiej, która rodziłaby się z niczego. Nawet najbardziej abstrakcyjna
sztuka ma swoje zakorzenienie i swoje źródło w konkretnej rzeczywistości, w dotkliwości naszego bytu.

2021

olej, płótno, 50 × 100 cm,
sygnowany na odwrocie: ’Stanisław
Baj |Rzeka Bug |Lipiec 2021’
cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 20 000 – 40 000 zł
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Wiesław Myśliwski
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Studiował malarstwo latach 1972–1978 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod
kierunkiem profesorów: Michała Byliny, Jacka Siennickiego i Ludwika Maciąga. Dyplom

53
Stanisław Baj
(ur. 1953, Dołhobrody)

Rzeka Bug
olej, karton, 27 × 22 cm, sygnowany l.d.: ’S.Baj’ oraz na odwrocie:
’Stanisław Baj|Rzeka Bug 2014’

z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Ludwika Maciąga w 1978 roku. Obecnie jest
profesorem Wydziału Malarstwa macierzystej uczelni i prowadzi pracownię dyplomującą
malarstwa dla studentów od II do V roku. Autor ponad 90 wystaw indywidualnych w kraju
i za granicą. Uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych. Prace artysty znajdują
się w zbiorach muzeów polskich oraz w kolekcjach w kraju i za granicą. Artysta wystawia
głównie malarstwo i rysunek. Początkowo malował sceny rodzajowe inspirowane życiem wsi
i naturą. Od lat 80. XX wieku jego twórczość to pejzaż, głównie rzeka Bug oraz malarstwo
portretowe. Obrazy mają cechy uniwersalne a zarazem symboliczne, zwłaszcza liczne portrety
matki artysty oraz zakola dzikiej rzeki Bug, malowane wprost z natury, od realistycznych po
abstrakcyjne. O twórczości Stanisława Baja wypowiada się wielu znanych historyków sztuki,
znawców przedmiotu, jego malarstwo jest znane i rozpoznawalne w kraju i za granicą, ale

cena wywoławcza: 3 800 zł •

artystę – człowieka, znają tylko najbliżsi – a kto spotkał na swojej drodze Stanisława Baja,

estymacja: 5 000 – 8 000 zł

pozostaje mu wierny.
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W procesie tworzenia jest tak, że powołuję do życia coś, co się tworzy, a efektu
końcowego nie jestem w stanie wywołać. Mam tylko i wyłącznie tak zwane
przeczucie. (…) Powołuję do życia byt, który żyje swoimi prawami. Bez kontaktu
z naturą nie jesteśmy w stanie doznać takiego olśnienia, czy zjawienia się czegoś,
co nazywamy inspiracją. A inspiracja to jest coś, co nasz umysł już wie, ale my
jeszcze nie. Bo to, co odczuwamy, to jest tajemnica umysłu. My nie mamy dostępu
w pełni do tej tajemnicy, dostajemy od czasu do czasu stan ‚łaski’.
Andrzej Fogtt

54
Andrzej Fogtt

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu pod kierunkiem

(ur. 1950)

prof. Zdzisława Kępińskiego i Magdaleny Abakanowicz. Dyplom uzyskał w 1974. Uczestniczył

Brda,

2020

akryl, płótno, 100 × 70 cm,
sygnowany p.d.: ’Fogtt’ oraz
na odwrocie: ’Fogtt |BRDA|akryl
|2020’

w wystawach od połowy lat 70. W 1984 zdobył Grand Prix na Festiwalu Polskiego Malarstwa
Współczesnego w Szczecinie. W tymże roku reprezentował Polskę na XLI Biennale w We-necji. Pokazał tam dzieło współsygnowane z Bożenną Biskupską – environment „Misterium
czasu”, złożone z jego 14 monumentalnych kompozycji malarskich i 30 równie potężnych
rzeźb Biskupskiej. Styl obrazów Fogtta w tym szczytowym momencie jego kariery bazował
na kontraście centralnie usytuowanych, hieratycznych sylwetek i budującej je drobnej,
migotliwej „łuski” pociągnięć pędzla. Podobny styl utrzymuje się w późniejszych pracach

cena wywoławcza: 19 000 zł

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

estymacja: 22 000 – 26 000 zł

medalem Gloria Artis.

130

s op oc k i d om au kcyj n y | AUKCJA S ZTUKI W SP ÓŁ C ZE SN E J

55
Kazimierz Śramkiewicz
(1914 Poniec – 1998 Gdańsk)

Koncert na flet i harfę I,
1972/81

olej, płótno, 100 × 120 cm,
sygnowany l.d.: ’K. Śramkiewicz’
oraz opisany na odwrocie: ’Kazimierz Śramkiewicz |„Koncert na
flet i harfę I” |100 × 120 cm – olej
– 1972/81’

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki we Lwowie w latach 1932–1939. Dyplom
artysty malarza uzyskał na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu w 1947 roku. Od 1950 roku był wykładowcą, a od 1967 do 1986 roku profesorem
Katedry Malarstwa i rysunku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku.
Od 1939 roku prezentował swe prace na 65 wystawach indywidualnych; brał też udział
w ponad 250 wystawach zbiorowych w Polsce i wielu krajach Europy, Ameryki, Afryki
i Azji. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w twórczości malarskiej.
Malował w harmonijnej gamie barwnej, syntetycznie, zachowując jednak czytelność motywu,

cena wywoławcza: 19 000 zł •

a do jego ulubionych motywów należały pejzaże, martwe natury, widoki portów i koncerty

estymacja: 22 000 – 30 000 zł

jazzowe.
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Krystyna Onak niezwykle sugestywnie opisuje obrazy
muzyczne Śramkiewicza: (…) koncert muzyki klasycznej
można usłyszeć w spokojnej, niemal chromatycznej gamie
barw, złocistych ugrów, brązów i sepii z akcentami czarnych
płaszczyzn, iluminowanych złotem i bielą deszczu światła,
obejmującego scenę koncertową, rozpraszającego się coraz
bardziej na obrzeżach i na koniec tonącego w nastrojowej
ciemności otoczenia.
Krystyna Onak, „”Kazimierz Śramkiewicz. Ocalić od zapomnienia””, Gdańsk 2010, s. 6

W jednym szczególnym wypadku inspiracja mojej twórczości nie wywodzi się
z sytuacji wizualnych. Jest nią muzyka, która jest dla mnie niezwykle ważkim
i frapującym przeżyciem nie tylko z powodu jej zmysłowej urody brzmieniowej,
ale także dlatego, że zachwyca mnie jako zjawisko wyjątkowo celnego języka, który
ludzkość stworzyła, by móc nim jak żadnym innym mówić o wielce intymnych
i ważkich sprawach człowieczych.
Kazimierz Śramkiewicz, cyt. za: „Kazimierz Śramkiewicz. Ocalić od zapomnienia”, Gdańsk 2010, s. 7

56
Kazimierz Śramkiewicz
(1914 Poniec – 1998 Gdańsk)

Wiolonczele i kontrabasy,
1988/89

akryl, płyta, 77,5 × 55,5 cm,
sygnowany l.d.: ’K. Śramkiewicz’
cena wywoławcza: 11 000 zł •
estymacja: 14 000 – 18 000 zł
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57
Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 2018
Warszawa)

Plac zamkowy,

2017

akryl, płótno, 65 × 81 cm,
sygnowany p.d.: ’2017 |E. DWURNIK’ oraz na odwrocie: ’2017
|E.DWURNIK|”PLAC ZAMKOWY”
|nr XII-803–6944’
cena wywoławcza: 60 000 zł •
estymacja: 80 000 – 90 000 zł
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58
Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 2018
Warszawa)

15-tu kontrabasistów,

2017

akryl, płótno, 46 × 55 cm, sygnowany p.b.: ’2017 |E. DWURNIK’
oraz na odwrocie: ’2017 |E.DWURNIK|”15-tu kontrabasistów”|NR:
XXIII-1206–6901’
cena wywoławcza: 50 000 zł •
estymacja: 70 000 – 80 000 zł
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59
Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 2018
Warszawa)

Pomarańczowe tulipany,
2017

olej, akryl, płótno, 30 × 30 cm,
sygnowany p.d.: ’2017 |E. DWURNIK’ oraz na odwrocie: ’2017|E.
DWURNIK|POMARAŃCZOWE
TULIPANY|NR: XXIII-1213–6908’
cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 30 000 – 36 000 zł
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143

Malarz, grafik i performer. W 1978 roku ukończył grafikę w pracowni prof. Włodzimierza
Kunza, na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1980 roku przeprowadził się do Paryża,
gdzie osiadł i w 1985 ukończył Ecole Supérieure des Beaux-Arts, w pracowni Abrahama
Hadada. W l. 1986–1995 podróżował po Stanach Zjednoczonych i regularnie wystawiał swoje
prace w Nowym Jorku. W 1988 r. otrzymał prestiżowe stypendium Fundacji Pollock-Krasner,

60

jako drugi, po Franciszku Starowieyskim, Polak wśród ówczesnych stypendystów. Pierwsza

Bogdan Korczowski
(ur. 1954, Kraków)

Galilee,

1993

olej, płótno, 141 × 80 cm,
sygnowany p.d.: ’KORCZOWSKI’
oraz opisany na odwrocie:
’KORCZOWSKI |GALILEE |1993
|KORCZOWSKI’

po wyjeździe do Paryża polska wystawa Bogdana Korczowskiego odbyła się w 1989 r.
w warszawskiej Galerii Zachęta pod kuratelą Jacka Werbanowskiego. Na swoim koncie ma
około 100 indywidualnych wystaw w Polsce oraz m.in. we Francji, w StanachZjednoczonych,
Szwajcarii, SzwecjiiRosji.Jegomalarstwoznajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego
w Poznaniu, Miejskich Galeriach Sztuki w Lublinie i Częstochowie. Jego twórczość malarska
układa się w cykle w których skupia się na przedstawieniu ważnych dla siebie symboli,
ideogramów, gwiazd, krzyży, a także w późniejszym okresie motywów związanych z naturą,
wszechświatem. Obrazy charakteryzują się grubymi warstwami nieregularnie nałożonej
farby, czasami chaotycznie spływającej, czasami formującej się w dziwne niezrozumiałe
pismo. Artysta wielokrotnie podkreślał swoją inspirację pracami Tadeusza Kantora, któremu
poświęcił kilka ze swoich wystaw, a także północnoamerykańskimi Indianami i szamanizmem.

cena wywoławcza: 3 000 zł •

Ekspresyjny abstrakcjonizm symboliczny, który uprawia Korczowski, tworzy prywatny świat

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

artysty, w którym mieszają się żywioły, emocje oraz kultury.
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61
Janusz Głowacki
(ur. 1959, Częstochowa)

Konfiguracje,

2019

olej, płótno, 70 × 70 cm, sygnowany na odwrocie: ’J.R. GŁOWACKI
2019 „KONFIGURACJE” ’

Studiował Architekturę Wnętrz i grafikę warsztatową na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom obronił w 1985 roku w pracowni Andrzeja Pietscha. Profesor nadzwyczajny
w Katedrze Malarstwa na Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym w Częstochowie.
Laureat I nagrody na 75 Wystawie Malarstwa i Rzeźby w Chicago w 2011 roku i wyróżnienia
honorowego na V Międzynarodowym Biennale Obrazu Qadro-Art W Łodzi w 2016 roku.
Brał udział w licznych wystawach, m.in. w Japonii, Brazylii, Niemczech, Belgii, Francji i we
Włoszech. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum

cena wywoławcza: 8 000 zł •

Polskiego w Ameryce w Chicago, Pontifícia Universidade Católica de Campinas w Brazylii,

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

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

○ przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone,

◊ Obiekty z pozwoleniem na wywóz,

• Obiekty, do których doliczana jest opłata wynikającą z tzw. droit de suite,
tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy
dzieł.

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

III Sprzedaż aukcyjna
1. Obiekty przeznaczone do licytacji

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

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

wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać
prawidłowy przebieg Aukcji.
/// Zlecenie licytacji z limitem i licytacja telefoniczna
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji osobiście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać
w galeriach Domu Aukcyjnego.
W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licytowane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący zakupił wybrany Obiekt
w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż Cena gwarancyjna.
Jeśli limit podany przez Licytującego jest niższy niż Cena gwarancyjna,
a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji
warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu,
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą
nie być zrealizowane.
Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Licytujący może
określić na zleceniu limit, do którego pracownik Domu aukcyjnego będzie
licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony
na zleceniu, pracownik Domu Aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że
klient oferuje przynajmniej Cenę wywoławczą.
Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowanie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie
po stronie Domu Aukcyjnego.
/// Licytacja online
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespondencji
oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości i obsługi
płatności). Dodatkowo fotokopia dokumentu tożsamości umożliwiającego
weryfikację danych osobowych powinna zostać przesłana e-mailem
albo dostarczona osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej
24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Po pozytywnej weryfikacji
przez pracownika Domu Aukcyjnego Licytujący może uczestniczyć za
pośrednictwem Internetu na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych
na tych samych zasadach jak podczas licytacji osobistej.
/// Odpowiedzialność Licytującego
Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i poprzez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed
rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod
rygorem nieważności) z Sopockim Domem Aukcyjnym, że oferent jest
pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez
Sopocki Dom Aukcyjny.

B. Przebieg Aukcji
/// Przyjmowanie ofert od Licytujących
Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wyczytuje on Obiekty,
decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza
zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Licytujący mają prawo
podczas licytacji składać swoje oferty. Zakończenie Aukcji Obiektu
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży
warunkowej pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do wyniku
Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży
(również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji
Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za
racjonalne i stosowne do zaistniałych okoliczności. Jeżeli jakikolwiek
spór dotyczący wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży
w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.
Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej
zgłoszonych przez uczestników Aukcji Obiektów. W takiej sytuacji numery Obiektów powinny być przed Aukcją zgłaszane obsłudze Domu
Aukcyjnego.
Dom Aukcyjny może utrwalać przebieg Aukcji za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
/// Ceny gwarancyjne
Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny
gwarancyjnej. W celu osiągnięcia Ceny gwarancyjnej Obiektu Aukcjoner
i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w trakcie
licytacji oferty w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w jego
imieniu. Może to następować przez składanie następujących po sobie
ofert licytacyjnych, bądź też ofert w odpowiedzi na oferty składane
przez innych Licytujących. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt
Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.
/// Licytacja w języku angielskim
Na specjalne życzenie Licytującego niektóre spośród licytacji mogą być
równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny być
składane najpóźniej godzinę przed Aukcją wraz z informacją których
Obiektów dotyczą.
/// Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpienia podaje według poniższej tabeli. W zależności od przebiegu Aukcji może
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.
cena

postąpienia

0 – 1 000

50

1 000 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

5 000 – 10 000

500

10 000 – 30 000

1 000

30 000 – 100 000

2 000

100 000 – 200 000

5 000

200 000 – 500 000

10 000

500 000 – 1 000 000

20 000

Powyżej 1 000 000

50 000

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

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

ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe
za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Ww. obowiązek
jest niezależny od uzyskania pozwolenia na eksport czy otrzymania innych
pozwoleń. W sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin
ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny
o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych
za opóźnienie w płatności.
Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta
płatnicza (Dom Aukcyjny akceptuje płatności kartami Master Card i VISA)
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję).
B. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 20%. Obowiązuje
ona również w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza
się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego
spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych
zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie
obliczana, gdy kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro.
Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży,
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro
oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale
od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu
poprzedzającym dzień Aukcji lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut
NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro opublikowanego przez NBP przed dniem aukcji.
C. Przeniesienie prawa własności Obiektu
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom
Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty
aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posiadania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego
własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani
zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.
D. Płatność w innych walutach
Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne
życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu
wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności
w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej
walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną
w wysokości 1% Ceny zakupu.

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

Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest
z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia
usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.
Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko
utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane
z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada
względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu
jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.
B. Transport
Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność
Nabywcy i Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie.
Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel
powinien skontaktować się telefonicznie z galerią Domu Aukcyjnego
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym
odbiorem Obiektu.
C. Pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe
W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodatkowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat
o wartości powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do
przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania
odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej
Ceny zakupu za obiekt.
D. Zagrożone gatunki
Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo
zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość
wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku,
procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub
certyfikatów przed wywozem. Uzyskanie dokumentów umożliwiających
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa.
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie,
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu
zostały oznaczone symbolem „•” opisanym w Legendzie. Dom Aukcyjny
nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

5. Brak Płatności

W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty Aukcji
nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne
Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich
praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
– przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu
na ryzyko i koszt klienta;
– odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty
na poczet pokrycia szkód;
– odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie
pod warunkiem uiszczenia wadium;
– naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia
zapłaty pełnej Ceny zakupu;
– odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną
minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej
Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą
Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie
zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia
dodatkowej Aukcji;
– wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania
zaległości;

– potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wierzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;
– podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV Informacje ogólne
1. Dane osobowe

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

2. Ograniczenia odpowiedzialności

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

3. Warunki potwierdzenia autentyczności

Autentyczność Obiektu to w rozumieniu powyższego Regulaminu
właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie.
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezentowanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny
z poniższymi zastrzeżeniami:
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie
bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. Powyższa gwarancja nie obejmuje:
a) k
 olejnych właścicieli Obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od
bezpośredniego Nabywcy Obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub
dziedziczenia;
b) Obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
c) O
 biektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w Katalogu
i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?” lub
„ (?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;
d) Obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;
e) Obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;
f) Obiektu, w przypadku którego podana w Katalogu roczna data
powstania różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;
g) Obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego
stulecia (połowy lub ćwierci);
h) Obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w Katalogu „na
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;

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

4. Reklamacje

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

5. Prawa autorskie

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

6. Obowiązujące przepisy prawa

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie
interpretowany.
Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem
niniejszego Regulaminie.
Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana
przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą
lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny
sens pierwotnego zapisu.
Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
– ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
– ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5,
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu
zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe
–u
 stawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego
z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego
dobra kultury RP
– ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) – Dom
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców
dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 000 euro.

V Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy
stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.
2. Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres
Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą
przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.
3. Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne,
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.

Alfred Wierusz-Kowalski (1849–1915)
Odpoczywający żołnierze przed chłopską chatą
olej, deska, 38 x 55 cm, sygn. l. d.: „Wierusz-Kowalski”
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Z L ECEN I E L I CYTACJ I
AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Sopot, 30 października 2021 r., 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 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:
PL73 1240 1242 1111 0000 1587 0894
Imię i nazwisko _______________________________________________________________________________________________________
Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________
Telefon, fax, e-mail ______________________________________________________________________________________________________
NIP (dla firm) ____________________________________________ pesel _______________________________________________________
Nr dowodu osobistego _________________________________________________________________________________________________
Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument potwierdzający
tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem lub pocztą: w formie kserokopii lub
skanu takiego dokumentu).
Proszę o licytację następujących pozycji:
Nr pozycji
w katalogu

Autor, tytuł

Maksymalna oferowana kwota
lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie 
Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem chwilę
przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej
w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Paweł Kałużyński, Bez tytułu, z cyklu
„Wielki sen”, akryl, olej, płótno,
60 × 84 cm, 2021

Numer Państwa telefonu do licytacji _________________________________________________________
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Sprzedaży Aukcyjnej Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowany w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę
aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw. droit de suite) w terminie 14 dni od daty aukcji,
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4) zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie i celu
Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa przetwarzania
oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________ 
		

________________________

Imię i nazwisko										

data, podpis

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

_________________________________ 
		

________________________

Imię i nazwisko										

data, podpis
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