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Salvador Dali
1904 - 1989

Les Songes Drolatiques de Pantagruel, 1973
litografia / 65 x 48 cm [wymiary grafiki]
76 x 54 cm, wymiary arkusza
opis ołówkiem l.d.: ‘1/50’
sygnatura ołówkiem p.d.: ‘Dali’’

numer inwentarzowy: UK/as/5/2/2020/h
POCHODZENIE:
twórca
kolekcja prywatna, Bielsko-Biała
LITERATURA:
The Official Catalog of the Graphics Works of Salvador Dali
Hardcover, Astoria New York: The Salvador Dali Archives, 1996
ISBN: 13:9780965361101
ISBN: 10:0965361101

7 000 zł - cena wywoławcza
estymacja: 7 000 – 13 000 zł

Salvador Dalí,
właściwie Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí y Domènech,

Pierwszy raz do USA Dali pojechał w 1933 roku dzięki

markiz de Pubol – ur. 11 maja 1904 w Figueres w Hiszpanii,

pożyczce udzielonej mu przez Picassa. Po raz drugi pojechał

zm. 23 stycznia 1989 w tym samym mieście. Był malarzem,

tam w 1940. Zwrócił na siebie uwagę mediów przez co

surrealistą. Mimo iż uważano go za głównego reprezentanta

szybko stał się popularny i modny w wyższych sferach, ludzie

tego nurtu, stanowczo odcinał się od twórczości innych

tacy jak Jack Warner, czy Helena Rubinstein zamawiali

surrealistów. Był ekscentrykiem, słynął z oryginalnego

u niego portrety. Dali brał udział w kręceniu filmu razem

sposobu promowania swojej sztuki. Tworzył świadomą

z

autopromocję, której symbolem do dziś pozostały

projektowaniem biżuterii oraz odzieży dla Coco Chanel.

charakterystyczne wąsy specjalnie podkręcane przy

W latach 1946-47 Dali pracował razem z Waltem Disney’em.

pozowaniu do zdjęć. Nie skończył studiów artystycznych

Do Europy Dali powrócił w roku 1948. Tutaj zaczął rozwijać

w Madrycie, gdyż uznał że sam jest bardziej kompetentny

swe zainteresowania nauką, szczególnie fascynował go trzeci

od egzaminujących go profesorów. Na jego twórczość wielki

wymiar. Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego

wpływ miało spotkanie z Pablem Picasso i Joanem Miró.

stulecia Dali otworzył własne muzeum w rodzinnym Figueres.

10 |
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Stefana Starzyńskiego. Projektował gobeliny, wystawy

Antoni Uniechowski

wielu

warszawskich

kawiarni,

hoteli

i

sklepów

m in. E. Wedla, zaprojektował również wnętrze cukierni

1903 - 1976

A.

W bibliotece

Antoni Uniechowski był członkiem Bloku Zawodowego

tusz, akwarela, papier / 39 x 30 cm w świetle passe-partout

Artystów Plastyków. Okupację niemiecką spędził wraz

Blikle

przy

ul.

Nowy

Świat.

Przed

wojną

sygnatura p.d.: ‘AU’

z córką Krystyną w Warszawie (jego żona Maria

numer inwentarzowy: UK/mn/17/1/2020/e

własnych rysunków i z prac dekoratorskich. Po wojnie

POCHODZENIE:

rozpoczął działalność ilustratorską, której początki łączą

kolekcja prywatna, Bytom

się ściśle z powstaniem „Przekroju”. Artysta współpracował

800 zł - cena wywoławcza

z wieloma wydawnictwami, najwięcej książek z jego

zmarła w 1941 roku). Utrzymywał się ze sprzedaży

rysunkami

estymacja: 1 200 – 1 500 zł

wydała

„Nasza

Księgarnia”,

„Czytelnik”,

PWN oraz „Iskry”. Były to w pierwszym rzędzie
pozycje literatury klasycznej, dla starszej młodzieży
i
A.

dorosłych.

Wśród

Mickiewicza,

J.

pisarzy

polskich

Słowackiego,

H.

ilustrował:
Sienkiewicza,

B. Prusa, E. Orzeszkową, S. Żeromskiego, J. Tuwima.
Antoni Radogost–Uniechowski,

Z francuskich: Woltera, A. F. Prévosta, H. Murgera,
W. Hugo, A. Dumasa, z rosyjskiej: A. Puszkina, I. Turgieniewa,

urodził się 23 lutego 1903 roku w Wilnie. Studiował

L. Tołstoja, A. Czechowa. Na szczególne wyróżnienie

u profesora Karola Tichego (pracownia malarstwa)

zasługują

oraz Wojciecha Jastrzębowskiego (projektowanie brył

do

i płaszczyzn). Podczas studiów wyróżniał się szczególnie

„Monachomachii” I. Krasickiego, czy album „Stara

znajomością historii sztuki. W 1930 roku ukończył

Warszawa”. W 1949 roku Antoni Uniechowski powrócił

studia.

Pięknych

do Warszawy. Od 5. I. 1950 roku był Członkiem

w Warszawie nie była jeszcze Akademią, a co za tym idzie

Rzeczywistym Związku Polskich Artystów Plastyków,

po ukończeniu studiów nie otrzymywało się żadnego

należał

dyplomu. W okresie międzywojennym o zamówienia

były wielką pasją artysty, lubił się nimi otaczać,

na prace graficzne nie było łatwo. Artysta zajmował się

stanowiły

w tym czasie głównie sztuką użytkową, nie znaczy to,

i plakat traktował Antoni Uniechowski drugoplanowo.

że

Najważniejsza

W

owym

wtedy

rysował

nie

rysował,

bo

sam

mówił

Sekcji

Grafiki.

inspirację
dla

do

artysty

Przedmioty
pracy.
była

prace

do

artystyczne
Scenografię

zawsze

ilustracja

i poza jego granicami. Antoni Uniechowski zmarł

miało stać się tą jego wychwalaną, leciutką, zwiewną

w Warszawie 28 maja 1976 roku. Pochowany został

kreską piórkiem i tuszem, przedtem było starannie

na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach.

wypracowanymi obrazkami. Cieniutkimi pędzelkami (...)

Antoni Uniechowski był malarzem, scenografem, ale

malował kolorowe scenki rodzajowe: woltyżerki na

przede

arenach cyrku, akrobatki na linach zawieszonych wśród

Antoniego Uniechowskiego, postacie, które stworzył

podwórek, ogrodniczki, praczki, boginki z mitologii.

ilustrując

Obrazek obrysowywał kolorowymi kreskami - tworzyły

nadal w wyobraźni wielu pokoleń czytelników. Nadal

ramki

bawią i uczą [na bazie opracowania Hanny Łukowskiej].

polerował.”

srebrną

podwodnej

ORP

tablicę
„Orzeł”,

W

trzydziestych

-

do

peregrynacji

Słowackiego,

książkowa. Jego prace prezentowane były w kraju

i

latach

jak

Sztuk

„Preliminariów
J.

malował

-

„W

Szkoła

do

Świętej...”

temperami. Obrazki jak miniatury. To co później

także:

zawsze.

czasie

ilustracje

Ziemi

tym

czasie

erekcyjną
witraż

na

wykonał

dla

łodzi

statku

M/S

wszystkim
blisko

rysownikiem-ilustratorem.
dwieście

tytułów

książek

Prace
żyją

„Sobieski”, sztandary województw, plakietkę z kości
słoniowej na Wystawę Światową w Nowym Jorku,
plakietkę z syrenką warszawską dla prezydenta miasta

12 |
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Obchody

Wincenty Bałys

i towarzysząca im wystawa regionalna, prezentowana

25-lecia

pracy

twórczej

Zegadłowicza

w gmachu „Sokoła” (4 – 18 czerwca 1933 r.) stały się

1906 - 1939

zaczątkiem

Ruiny zamku, 1939

„Czartak

olej, sklejka / 38 x 46 cm

swą

42,5 x 50 cm, wymiary z ramą

zegadłowiczowskiego

sygnatura i data l.d.: ‘WBałys 1939.’

w Beskidzie”. Bałys prezentował swoje artystyczne

działalności
II”.

Grupa,

nazwą

dokonania

grupy

artystów

której

plastyków

przewodził

nieprzypadkowo

Bałys,

nawiązywała

„Czartaka

–

Zboru

do

Poetów

nie tylko w Wadowicach. Jego rzeźby

numer inwentarzowy: UK/kw/15/1/2020/a

eksponowano w Towarzystwie Sztuk Pięknych w Krakowie

POCHODZENIE:

(lata

1934

twórca

(1936

r.),

kolekcja prywatna, Wadowice

w

kolekcja prywatna, Lubomierz

ale zawsze pogodny Wincenty Bałys był tytanem pracy.

9 900 zł - cena wywoławcza

Dużo

estymacja: 9 900 – 15 000 zł

i

i

1935),

na

Śląsku

Kalwarii
rzeźbił

glina,

na
i

na

wystawie

ale

materiałem
także

Wiśle

Targach

Meblowych

Niski,

niepozorny,

Zebrzydowskiej.
–

w

był

drewno.

nie

tylko

gips

Wykonywał

też

odlewy w brązie. Ponadto malował i rysował. Jego obrazy
olejne, akwarele, pastele, grafiki, rysunki i szkice
Wincenty Bałys,

przedstawiają architekturę Wadowic i okolic, rodzinne
Podstawie, a także pejzaże i portrety. Tworzył też na

urodził się 6 października 1906 roku w Tomicach.

zamówienie – w jego pracowni powstawały obrazy, wazony,

Pierwszy kontakt z fachową sztuką Bałys miał w pracowni

świeczniki, plafony i ozdobne bramy. Sporo projektował,

kamieniarskiej wadowickiego artysty rzeźbiarza Józefa

a jednym z jego dzieł jest grobowiec rodziny Hommów

Jury. W 1927 roku Wincenty Bałys przeniósł się

na wadowickim cmentarzu. Krąg przyjaciół rzeźbiarza

do Krakowa, gdzie został przyjęty do Akademii Sztuk

nie ograniczał się tylko do środowiska skupionego

Pięknych jako „student nadzwyczajny” – ASP nie wymagała

wokół

wówczas pełnego wykształcenia w zakresie szkoły średniej

gimnazjalni nauczyciele, m.in. Jan Sarnicki, Ludwik Jach

– liczyły się zdolności, a te Wicek miał bezsprzecznie.

czy

Pięć lat studiów było dla Bałysa okresem doskonalenia

– na gruncie wspólnie wyznawanych ideałów religijnych,

własnych umiejętności artystycznych. Studia ukończył

patriotycznych

w roku 1932, mogąc poszczycić się nauką u takich

z Mieczysławem Kotlarczykiem, nauczycielem, reżyserem

mistrzów

Xawery

i aktorem oraz Karolem Wojtyłą, młodym wówczas

Dunikowski. Z Krakowa wrócił na wadowickie Podstawie,

gimnazjalistą, poetą i dobrze zapowiadającym się aktorem.

gdzie wspólnie z Franciszkiem Suknarowskim, założył

Po wybuchu wojny i zajęciu Wadowic przez Niemców,

pracownię rzeźbiarską. Artysta stale się rozwijał, a asumpt

Wincenty

do

artystyczne

– komórkę organizacji „Orzeł Biały”, która została

Wadowic lat 20. i 30., skupione wokół gorzeńskiego

jednak zdekonspirowana, a jej członkowie aresztowani. Po

dworu

jak

tego

Konstanty

dawało

Emila

barwne

czy

środowisko

Foryś.
i

wśród

Wyjątkowe

artystycznych

Bałys

zorganizował

–

nich

więzy

przyjaźni

połączyły

grupę

także

artystę

konspiracyjną

był

częstym

brutalnym śledztwie, sąd skazał Bałysa i innych wadowickich

wkrótce

konspiratorów

na

stał się artystycznym mecenasem twórczości młodego

zamordowano

na

rzeźbiarza. Spośród gości Zegadłowicza, Bałys miał okazję

kopca Kościuszki w Krakowie 22 grudnia 1939 r.

poznać tak uznanych twórców jak Zbigniewa Pronaszkę,

Dzięki

Wojciecha Weissa, Ludwika Miskyego czy Vlastimila

część dzieł Wincentego Bałysa zachowało się w gorzeńskim

Hoffmana.

„Murowańcu”,

u

piewcy

Zacieśniał

Bałys

Kazimierz

Byli

który

gościem

Zegadłowicza.

Laszczka

Zegadłowicza.

Beskidów,

także

kontakty

z

rodzimym

śmierć.
tzw.

kolekcjonerskiej
gdzie

do

Młodych

„Glinniku”,
pasji
dziś

Emila
można

patriotów
w

pobliżu

Zegadłowicza,
je

oglądać.

kręgiem malarzy i rzeźbiarzy – Romanem Brańką,

Prace artysty znajdują się także w zbiorach Muzeum

Ludwikiem Jachem, Michałem Kręciochem, Franciszkiem

Miejskiego, Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej

Suknarowskim i swym pierwszym mistrzem – Józefem Jurą.

oraz w kolekcjach prywatnych [na podstawie opracowania:

14 |

Marcina Witkowskiego].
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Stanisław Kamocki
1875 - 1944

Jesień
olej, sklejka / 31 x 41,5 cm
39 x 49 cm, wymiary z ramą
sygnatura p.d.: ‘St Kamocki’
na rewersie przyklejona etykieta
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

numer inwentarzowy: UK/ir/12/2/2020/a
POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Bytom
kolekcja prywatna, Bielsko-Biała

3 900 zł - cena wywoławcza
estymacja: 5 500 – 8 000 zł

Stanisław Kamocki,
malarz i grafik, czołowy reprezentant nurtu malarstwa

Należał

pejzażowego w okresie Młodej Polski oraz w latach

Österreichs-Wiener Secession. Regularnie uczestniczył

20. i 30. XX. Urodzony w 1875 w Warszawie, zmarł

w

w 1944 w Zakopanem. Studia artystyczne odbył w latach

„Sztuki”, m.in. w Wiedniu (1908), Wenecji (1910)

1891-1900

i Berlinie (1913). Swoje prace prezentował na zbiorowych

pod

w

krakowskiej

kierunkiem

Leona

Szkole

Sztuk

Pięknych

Wyczółkowskiego,

Jacka

do

Vereinigung

krajowych

ekspozycjach

i

polskiej

Bildender

zagranicznych

sztuki

w

Künstler
wystawach

Brukseli

(1938),

Malczewskiego i Jana Stanisławskiego. Naukę uzupełnił

Pittsburgu (1935) i Nowym Jorku (1939). Indywidualne

w Paryżu w okresie 1901-1902. W latach 1904/1905,

wystawy malarstwa artysty odbyły się w warszawskim

1911 i 1924 odbył podróże artystyczne do Włoch,

Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych (1917) i krakowskim

Niemiec i Szwajcarii. W czasie I wojny światowej służył

Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych (1920, 1935).

w szeregach I Brygady Legionów Polskich. Od 1919 r.

Kamocki uznawany jest za jednego z najwybitniejszych

kierował katedrą pejzażu w macierzystej akademii,

kontynuatorów

a w 1937 r. został tam mianowany profesorem zwyczajnym.

pejzażowego stworzonej przez Stanisławskiego. W swych

Sztuki pejzażowej nauczał ponadto w Zakopanem, gdzie

obrazach utrwalał widoki Wołynia, Podola, Spisza,

na Harendzie prowadził kursy malarstwa. Był członkiem

Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Zajmował się

Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Wstąpił też do

także grafiką artystyczną i użytkową, projektował plakaty

stowarzyszeń

i meble.

Polska

Sztuka

Stosowana,

Sztuka

symbolistycznej

formuły

malarstwa

Podhalańska i Sztuka Rodzima.

16 |
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Kazimierz Pochwalski
1855 - 1940

Studnia wiejska
akwarela, papier / 21,5 x 29 cm w świetle passe-partout
41 x 49 cm, wymiary z ramą
sygnatura p.d.: ‘K. Pochwalski Budziaki’
na rewersie:
etykieta TOW. PRZYJ. SZTUK PIĘKN. W KRAKOWIE
orzeczenie dr Kazimierza Buczkowskiego z dnia 30.X.1963r.

numer inwentarzowy: UK/pt/17/2/2020/c
POCHODZENIE:
twórca
rodzina twórcy
kolekcja prywatna, Bielsk Podlaski

2 000 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 2 000 – 4 000 zł

Kazimierz Teofil Pochwalski,
malarz, urodzony w Krakowie. Początkowe nauki rysunku

Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych i salonie Krywulta,

i malarstwa pobierał u swego ojca, następnie studiował

w Paryżu, Monachium, Wiedniu, Berlinie, Florencji,

w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Otrzymawszy

Wenecji

stypendium, wyjechał do Monachium, podejmując studia

malarstwa w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych.

w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem

Portretował

A.

Franciszka Józefa i członków jego rodziny. Po zakończeniu

Wagnera

i

O.

Seitza.

Po

powrocie

do

i

Krakowa studiował na oddziale kompozycyjnym pod

pierwszej

kierunkiem

Polskę

Jana

wykształcenie
i

w

Pod

Paryżu,
wpływem

Matejki.

malarskie
gdzie

Uzupełniał
w

był

malarstwa

jeszcze

Wiedniu,
uczniem

w
L.

monachijskiego

swe

Rzymie

i

Rzymie.
wiele
wojny

znanych

się

1893r.

na

i

Pochwalski
stałe

objął

postaci

światowej

niepodległości

osiedlił

W

w

katedrę

m.in.

cesarza

odzyskaniu

przez

wrócił

kraju

do

Krakowie.

Tworzył

Bonnata.

portrety realistyczne, a nawet naturalistyczne, w których

malował

w

niezwykły

sposób

potrafił

uchwycić

fizyczne

sceny rodzajowe. Dość szybko ujawnił się jego wybitny

podobieństwo modela, wydobywając jednocześnie jego

talent portrecisty. Odnosił sukcesy na wystawach krajowych

cechy psychiczne. Jego talent portrecisty był podziwiany

i zagranicznych. Wystawiał wiele w krakowskim i lwowskim

przez

Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, w warszawskim

pochowany na cmentarzu Rakowickim. Jego obrazy

współczesnych.

Zmarł

w

Krakowie

i

został

znajdują się w wielu muzeach w kraju i za granicą.

18 |
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Wielokrotnie uczestniczył w zbiorowych ekspozycjach
urządzanych

Alfons Karpiński

w

warszawskim

Towarzystwie

Zachęty

Sztuk Pięknych i Instytucie Propagandy Sztuki. Pokazywał
też swą sztukę za granicą, m.in. w Monachium

1875 - 1961

(1909),

Róże w flakonie

Rzymie

Brukseli,

olej, tektura / 44 x 75 cm

(1929),

54 x 84 cm, wymiary z ramą

(1911,

Hadze,
Buffalo

1956),

Antwerpii

Amsterdamie

(1932)

i

i

Nowym

(1911),

Pittsburgu

Jorku

(1939).

Indywidualne wystawy artysty odbyły się w Krakowie

sygnatura p.d.: ‘A. Karpiński’

(1911,

1926,

1958),

Lwowie

1929,

1930,

numer inwentarzowy: UK/ir/5/2/2020/a

(1925).

Otrzymał

POCHODZENIE:

Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929

kolekcja prywatna, Bielsko-Biała

został uhonorowany złotym medalem za całokształt

11 000 zł - cena wywoławcza

twórczości.

estymacja: 14 000 – 22 000 zł

mu nagrodę za Portret L. Solskiego, zaś w 1937

(1920,

W

1926,

wiele

1933

1931,

1937)

nagród

miasto

i

i

1949,
Poznaniu

wyróżnień:

Kraków

na

przyznało

Instytut Propagandy Sztuki wyróżnił malowane przez niego
portrety kobiece. Typowe dla repertuaru tematycznego
Karpińskiego

jest

fragmentaryczne

ujęcie

wnętrza

salonu z wyeksponowanym wazonem wypełnionym
bukietem kwiatów, porcelaną, fortepianem, zegarem
w niezliczonych wariantach. Świetlne refleksy ślizgają
Alfons Karpiński,

się

po

powierzchni

ozdobnych,

metalowych

miseczek wydobywając z nich złociste tony. Staranną
urodzony w 1875 w Rozwadowie k. Tarnobrzega,

aranżację przedmiotów dopełniają szkicowo zarysowane

zmarł w 1961 w Krakowie. Studia artystyczne odbył

na tle ściany ramy obrazów i fotografii. Tematem

w latach 1891-1899 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych

obrazów nie są jednak przedmioty lecz czas płynący

pod kierunkiem F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza

z wolna w ciszy mieszczańskiej enklawy, odmierzany

i L. Wyczółkowskiego. Naukę kontynuował w 1903

tykaniem zegara i opadaniem kwietnych płatków, nasycona

w monachijskiej pracowni A. Azbego. W okresie 1904-1907

wspomnieniami

doskonalił swój warsztat malarski w wiedeńskiej Akademii

W

Sztuk Pięknych u K.Pochwalskiego, zaś w latach 1908-1912

się stopień szkicowości obrazowania, zaś ulubionym

kształcił się w paryskiej Académie Willi uczęszczając

motywem stają się białe i żółte róże, anemony,

do atelier H. Martina i H. Anglade’a. Do Paryża

chryzantemy,

powrócił

malarskie

tych kompozycji jest sposób malowania roślinności

w Académie Colarossi. Na stałe mieszkał w Krakowie,

za pomocą drobnych pociągnięć pędzla na niezagruntowanej

gdzie zajmował się również działalnością pedagogiczną.

tekturze,

W

efektów zbliżonych do rysunku pastelowego. Całość

w

1922,

1911/1912

by

przez

uzupełnić

pół

roku

studia

nauczał

rysunku

dojrzałej

atmosfera
fazie

wyizolowanego

twórczości

peonie,

miejscami

astry

i

widocznej,

wnętrza.

Karpińskiego

maki.

co

nasila

Typowy

dla

prowadzi

do

na Wyższych Kursach dla Kobiet im. A. Baranieckiego. Był

przepojona

członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”,

ku młodopolskim klimatom obumierania roślinności,

Powszechnego

Polskich,

zapadania się w ciszę przemijania [na podstawie

Grupy Zero i Grupy Dziesięciu. W 1907 wstąpił do

opracowania: Ireny Kossowskiej z Instytutu Sztuki

Vereinigung

Polskiej Akademii Nauk].

Związku
Bildender

Artystów

Küstler

Österreichs-Wiener

melancholią

kieruje

skojarzenia

widza

Secession. Po II wojnie światowej należał do warszawskiego
ugrupowania

Zachęta

charakteryzującego

się

tradycjonalistycznym profilem artystycznym. Od 1899
Karpiński regularnie prezentował swe prace w krakowskim
Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Brał ponadto udział
wwystawach Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana
(1902)

20 |

i

Niezależnych

(1911,

1913,

1927).
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Alfons Karpiński
1875 - 1961

Maki
olej, tektura / 49,7 x 70 cm
65 x 85 cm, wymiary z ramą
sygnatura p.d.: ‘A. Karpiński’

numer inwentarzowy: UK/ir/5/2/2020/b
POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Bielsko-Biała

10 000 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 12 000 – 20 000 zł
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adresy,

dyplomy

na

różne

okolicznościowe

cele,

karty tytułowe. Malował wiele do zamków magnatów

Tadeusz Rybkowski

węgierskich, dla arystokracji austriackiej, odnawiał obrazy,
kopiował portrety cesarskiej pary i członków rodziny

1848 - 1926

panującej. Jego obraz Wesele huculskie został nabyty

Dziewczyna w stroju ludowym

dla cesarza. Z Wiednia podróżował do Wenecji, Florencji,

olej, tektura / 55 x 65 cm

Drezna, Monachium. Bywał też w rodzinnych Kielcach,

67 x 82,5 cm, wymiary z ramą

w Krakowie, Lwowie, Przemyślu, zwiedzał Puławy.

sygnatura p.d.: ‘Tadeusz Rybkowski’

Był członkiem zwyczajnym wiedeńskiego Künstlerhausu,
gdzie wielokrotnie wystawiał i w roku 1891 zdobył

numer inwentarzowy: UK/mn/17/1/2020/d

medal.

W

r.

1893

przeniósł

się

Rybkowski

POCHODZENIE:

na stałe do Lwowa. Został mianowany profesorem

kolekcja prywatna, Bytom

malarstwa dekoracyjnego w tamtejszej Państwowej

4 800 zł - cena wywoławcza

Szkole

Przemysłowej.

Otworzył

również

w

tym

mieście prywatną szkołę malarstwa dla kobiet. Podejmował

estymacja: 4 800 – 8 000 zł

się ponadto różnych prac z zakresu sztuki dekoracyjnej.
W jego twórczości pojawiły się pejzaże tatrzańskie.
W czasie pierwszej wojny światowej powstały obrazy
o tematyce wojennej i legionowej. Nadal malował
portrety. Pod koniec życia zaczął pisać pamiętniki
(fragmenty

Tadeusz Rybkowski,

tych

wspomnień

były

opublikowane

w „Słowie Polskim” i w „Pamiętniku Koła Kielczan”
(1848–1926) urodził się w Kielcach. Od roku 1868

pt.

studiował

Fizyczno-Matematycznym

Został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim. Prace

warszawskiej Szkoły Głównej (od r. 1869 Cesarskiego

Tadeusza Rybkowskiego znajdują się m.in. w Muzeum

Uniwersytetu Warszawskiego), pracując równocześnie

Narodowym w Warszawie, w Muzeum Narodowym

jako

inżynieryjno-budowlanej

w Krakowie, w Muzeum w Toruniu, w Muzeum

roku

Historycznym

na

Wydziale

aplikant

magistratu

w

sekcji

Warszawy.

W

1872

wyjechał

na studia malarskie do Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie,
gdzie

był

Zetknął

uczniem

się

z

Władysława

Oskarem

Ludzie

mojej

młodości).

Zmarł

we

Lwowie.

Miasta Krakowa, w Lwowskiej Galerii

Obrazów.

Łuszczkiewicza.

Kolbergiem,

którego

sportretował i dla którego rysował typy ludowe i stroje
do jego dzieł etnograficznych. W 1875 roku wyjechał
do Wiednia, gdzie krótko studiował w ASP, a następnie
przeniósł się do pracowni polskiego malarza Leopolda
Loefflera. Był też ulubionym uczniem i protegowanym
wiedeńskiego

malarza

Hansa

Makarta.

Otworzył

w Wiedniu własną pracownię. Poświęcił się głównie
malarstwu

rodzajowemu

i

historyczno-rodzajowemu.

Z zamiłowaniem malował sceny z życia ludu: targi,
jarmarki, wesela chłopskie, polowania, kuligi. Tworzył
obrazy olejne i akwarele. Rysował też różne typy
wieśniaków w strojach ludowych, Żydów, handlarzy.
Wykonywał

rysunki

do

ilustrowanych

czasopism

niemieckich, nadsyłał też swoje rysunki do pism
krajowych,

m.in.

„Tygodnika

Ilustrowanego”.

„Kłosów”,

krakowskiego
W

krajowych

„Świata”,
pismach

umieszczał rysunki przedstawiające widoki i wydarzenia
wiedeńskie. Bywał też w kraju, by utrwalić różne
wydarzenia. Oprócz obrazów, akwarel i rysunków wykonywał
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Małgorzata Niegel
ur. 1974

Metanoia, 2019
olej, płótno / 60 x 40 cm
88,5 x 66,5 cm, wymiary z ramą
sygnatura i data l.d.: ‘M. Niegel AD 2019’
tytuł, sygnatura i data na rewersie:
‘„Metanoia” Małgorzata Niegel III A.D. 2019’

numer inwentarzowy: 48/26/3/2019
POCHODZENIE:
bezpośredni zakup od twórcy

2 500 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 3 500 – 6 000 zł

Małgorzata Niegel,
ur. w 1974r. uprawia figuratywne malarstwo olejne
nacechowane chrześcijańskimi, biblijnymi oraz innymi
ukrytymi symbolami. Artystka uczestniczyła w wielu
wystawach oraz konkursach, między innymi w “Who
Art You” w Mediolanie.
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Wojciech Kopczyński
ur. 1955

Figura, 2002
olej, technika mieszana, płótno / 65,5 x 54 cm
sygnatura i data p.d.: ‘WK02’
sygnatura, tytuł i data na rewersie:
‘Wojciech Kopczyński „FIGURA” 2002 ROK.”

numer inwentarzowy: UK/mn/17/1/2020/c
POCHODZENIE:
twórca
kolekcja prywatna, Bytom

2 900 zł - cena wywoławcza
estymacja: 2 900 – 5 900 zł

Wojciech Kopczyński ur. w 1955 roku w Krakowie. W latach
1975-82 studiował na ASP w Krakowie na Wydziale Grafiki.
Dyplom w pracowni litografii prof. Włodzimierza Kunza,
w pracowni Projektowania Form Reklamowych prof.
Witolda Skulicza, malarstwa w pracowni prof. Jana
Świderskiego. Od 1998 r. pracuje w KSW jako asystent prof.
Jana Pamuły, a od 2004 r., po uzyskaniu doktoratu na
Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP jako adiunkt w tej
pracowni. Od 2012 r. po uzyskaniu habilitacji, pełni
funkcję kierownika pracowni D w KSW.
Uprawia malarstwo i rysunek. Pomagał w realizacjach
polichromii ściennych oraz pracował jako konserwator
dzieł sztuki, prowadził również pracownię plastyczną
w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób
z problemami psychiatrycznymi. W latach 1984-86
stypendysta Ministra Kultury i Sztuki oraz Prezydenta
Miasta Krakowa. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw
zbiorowych i kilkunastu indywidualnych w Europie,
Ameryce, Japonii. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach
prywatnych
w
tych
krajach,
w
placówkach
dyplomatycznych oraz w Muzeum Narodowym w Kielcach,
Muzeum Narodowym w Barcelonie, Muzeum „Espace de
Goya” w Bordeaux, Muzeum Sztuki Polskiej w Chicago.
Ważniejsze kolekcje prywatne: dr. Hans Guggenheim –
USA, Christopher Sztyber – USA, W&D Labhart –
Szwajcaria, Greg Krol – Wlk. Brytania.
‘Malraux powiedział kiedyś, że malarz maluje nie dlatego, że
kocha pejzaż, ale dlatego, że kocha obrazy. Patrząc na
twórczość Wojciecha Kopczyńskiego - o tych właśnie
problemach myślałem. Obrazy - tablice. W kolorze ziemi
i zmurszałego tynku. Obrazy - znaki, przywodzące na myśl
odległe zapomniane kultury. Ale równocześnie klimat tych
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obrazów, pełen niepokoju, rodzaj materii malarskiej, sposób
komponowania, selekcja elementów, powaga, ale i rodzaj
odważnego dialogu z przeszłością - mówią o na wskroś
współczesnym rodowodzie tych dzieł. Fasady - mogą być
w równej mierze frontonami katedr, zamków, co murami
więzień. Złuszczone ściany, okienka z niby - głowami, z rękami
przypominającymi raczej szczypce robotów - to jest już to, co
wniosły
do
obrazów
Wojciecha
Kopczyńskiego
doświadczenia i refleksje naszego czasu. Dwuznaczność
i nawet ironia, zachwyt, ale i świadomy, z mistrzostwem
technologicznym uprawiany proceder.
Kopczyński z obrazu na obraz nasila rodzaj ekspresji, unika
nadmiaru, gadulstwa form, eliminuje, ale też w jakiś sposób
bawi się tym swoim światem. Raz wydaje się, że z lubością
piętrzy drobiazgi wokół swych budowli i wież, wokół sylwet
tajemniczych postaci i geometrycznych figur. Ale kiedy indziej
z pasją unika zdobienia, dociera do ascetycznej syntezy,
działa dużą płaszczyzną, bardziej buduje, konstruuje swoje
tablice niż maluje, niżby je opracowywał jak
obraz. (...) Obracając się wstecz, myśląc o kamieniach
i zwałach murów odległych światów - cały czas
patrzy w przyszłość. Łączy siłą swej wyobraźni
i własnym technologicznym warsztatem - trwanie
w odległych klimatach i dawnych tajemniczych znakach - ze
świadomością artysty współczesnego, z całą, rozległą
konsekwencja tego określenia”.
Prof. Stanisław Rodziński z katalogu Paintigs by Wojtek
Kopczyński 1112 Gallery, The Society for Arts, Chicago 2001 r.
‘Sposób wypowiedzi malarskiej Wojciecha Kopczyńskiego jest
swoisty, nacechowany niezależnością, co nie często da się
powiedzieć o artystach jego pokolenia. Oryginalność tej
wypowiedzi nie polega na szukaniu sensacji, na epatowaniu
poprzez histeryczny krzyk. Wręcz przeciwnie: jest to sztuka
skupiona, rzetelna i tym właśnie przyciąga, ale przyciąga też
właściwością, którą można by określić jako „powściągliwe
bogactwo”. Mam tu na myśli nie tylko bogactwo znaczeń,
aluzyjnych zaszyfrowanych, nie łatwo czytelnych - ale także
zespół środków formalnych i technicznych, wypracowany
przez artystę. Dzięki nim w pierwszym oglądzie odbieramy te
obrazy jako kunsztowny, precyzyjnie wykonany przedmiot. Nie
mający przy tym nic z kokieterii i „ładności”. W obrazach
Kopczyńskiego jest uroda, a zarazem surowa powaga. Jego
gama kolorystyczna jest rozmyślnie wąska, zredukowana
niemal wyłącznie do „barw naturalnych”, jak ochry w kilku
odcieniach, terakoty, czerń kostna i biel ołowiowa. Przywodzi
to na myśl skalę barw stosowaną w antycznej ceramice
greckiej, ale nie ma tu mowy o jakimkolwiek wzorze. Jest to po
prostu zamierzona estetyka, operująca kolorami
„półchromatycznymi”, wyciągająca z nich specyficzny efekt.
Jest on wsparty i wzmożony dość zasadniczym zabiegiem
technicznym - zastosowaniem reliefu. Wiele obrazów
Kopczyńskiego to coś pośredniego pomiędzy malarstwem a
płytką, lecz ostro i delikatnie zarysowaną płaskorzeźbą”.(...)
Prof. Maria Rzepińska z katalogu Paintigs by Wojtek
Kopczyński 1112 Gallery, The Society for Arts, Chicago 2001 r.
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wstąpił do Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki
w Paryżu. Należał ponadto do Société du Salon d’Automne

Konstanty Brandel

(od 1929), Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków

1880 - 1970

w Krakowie (od 1933) oraz Związku Artystów Polskich we

Le Tombeu - Grobowiec, 1912

Francji (od 1956). W 1939 został mianowany honorowym

mezzotinta, karton / 20,6 x 13,8 cm

prezesem Związku Polskich Artystów Grafików. Był
wielokrotnie nagradzany, m.in. otrzymał Wielki Srebrny

32,5 x 22,5 cm, wymiar arkusza
sygnatura ołówkiem p.d.: ‘Brandel’

Medal na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu

numer inwentarzowy: 84/21/12/2019/poz.3

i Technika” w Paryżu (1937) oraz Nagrodę Plastyczną

POCHODZENIE:

„Kultury” (1960). Swe prace eksponował w Warszawie

kolekcja prywatna, Bielsko-Biała

w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych - TZSP (1905-1936)

LITERATURA:

oraz w Paryżu na Salon des Artistes Français (od 1907),

Katalog grafiki Konstantego Brandla, str. 42 poz. 38

Salon d’Automne (od 1908) i Salon des Artistes

wydawca:

Indépendants (1939), a także w Bibliotheque Nationale

Archiwum Emigracji Biblioteka Uniwersytetu M. Kopernia, Toruń

(1938, 1947). Wziął udział w wielu wystawach, m.in.

Oficyna Wydawnicza Kucharski, Toruń

w pokazach polskiej grafiki w Sztokholmie (1922),

ISBN 83-89376-23-7

Kopenhadze

druk: ZPW POZKAL, Inowrocław

(1926, 1936), Filadelfii (1934), Nowym Jorku (1934),

Toruń 2005

Madrycie (1935), Brukseli (1947), Wiedniu (1949) i Rzymie

600 zł - cena wywoławcza

(1949),

estymacja: 800 – 1 200 zł

i

(1929), Grand Prix na międzynarodowej Wystawie „Sztuka

(1923),

oraz

II

w

Helsinkach

III

Biennale

Międzynarodowej

Współczesnej

we

(1923),

Florencji

Londynie

Romana

Wystawie
(1927).

(1925)
Grafiki

Uczestniczył

w prezentacjach polskiej sztuki w Paryżu, m.in. w wystawie
„Jeune Pologne” (1922), Wystawie Sztuki Dekoracyjnej
(1925), Wystawie Drzeworytów w Luwrze (1928) i wystawie
Związku Polskich Artystów Grafików w Bibliotece Polskiej
Polski grafik i malarz działający głównie w Paryżu,

(1930), w genewskim Musée d’Art et d’Histoire (1926) i Rio

reprezentant nurtu symbolistycznego. Urodził się w 1880

de

roku

zdominowały

w

Warszawie,

zmarł

w

1970

w

Paryżu.

Janeiro

(1935).
techniki

Twórczość
graficzne.

plastyczną

Brandla

Artysta

osiągnął

W latach 1900-1903 kształcił się w krakowskiej Akademii

warsztatowe mistrzostwo tak w zakresie grafiki oryginalnej,

Sztuk

Józefa

jak książkowej. Uprawiał ponadto malarstwo, stosując

Unierzyskiego i Józefa Mehoffera. Naukę kontynuował we

techniki olejne, akwarelę i gwasz, projektował witraże [na

Włoszech. W 1903 wyjechał do Paryża, gdzie osiadł na stałe.

podstawie opracowania Ireny Kossowskiej z Instytutu Sztuki

Studiował w akademii Vittiego pod kierunkiem L. O.

Polskiej Akademii Nauk].

Pięknych

u

Leona

Wyczółkowskiego,

Mersona i J. Blanche’a (1903), oraz w atelier „La Palette”
Blanche’a, w którym wykładali m.in. M. Denis i H. Martin
(1905). Uczęszczał do École Nationale et Spéciale des BeauxArts (1907-1908), a drzeworytu uczył się u S. Panenmakera.
Zajmował się ilustratorstwem, m.in. wykonał rysunki do
„Vita Nuova” Dantego (1920-1921), „Ariel ou la vie de
Shelley” A. Maurois (1929) oraz „Le piano de Chopin”
Cypriana Norwida (1937). Współpracował z francuskim
wydawnictwem „Le Livre Moderne Illustré”. W 1920 został
członkiem Société Nationale des Beaux-Arts, zaś w 1924
wstąpił do Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki
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Andrzej Masianis
ur. 1974

Bazylika, 2008
rysunek piórkiem, karton / 100 x 70 cm
sygnatura p.d.: ‘A. Masianis’

numer inwentarzowy: UK/am/16/1/2020/b
POCHODZENIE:
twórca

3 000 zł - cena wywoławcza
estymacja: 3 000 – 6 000 zł

Andrzej Masianis,
urodził się w 1974 roku w Pile. Ukończył Liceum Sztuk
Plastycznych w Bydgoszczy. Jest absolwentem Wydziału
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dyplom otrzymał w 1999 roku. Zajmuje się malarstwem,
rysunkiem i grafiką. W 1996 roku otrzymał stypendium
Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza. W 1998 roku otrzymał
drugą nagrodę na Ogólnopolskim Biennale Rysunku
Wyższych Uczelni Artystycznych w Katowicach. Uczestnik
licznych wystaw krajowych i zagranicznych [m.in. w USA]
oraz laureat wielu konkursów.
‘Wiek dwudziesty cechował bogaty rozwój refleksji
teoretycznej

i

praktyki

twórczej

dotyczącej

sztuki.

Programowy brak granic tego obszaru i jego kryteriów rodzi
wątpliwości wśród wielu twórców i odbiorców. W swych
rysunkach próbuję wrócić do klasycznie prostej formuły
wypowiedzi

twórczej.

Wypowiedzi

nawiązującej

do

historycznych stylów baroku i gotyku, które moim zdaniem
mogą poruszyć współczesnego widza. W swoich pracach
często podejmuję temat sądu ostatecznego. Łączę
obserwację realistyczną zarazem gubiąc charakter materiału
tworząc abstrakcyjną materię graficzną.’
Andrzej Masianis
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Andrzej Masianis
ur. 1974

De Specialibus Legibus, 2010
rysunek piórkiem, karton / 100 x 70 cm
sygnatura p.d.: ‘A. Masianis’

numer inwentarzowy: UK/am/16/1/2020/a
POCHODZENIE:
twórca

3 000 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 3 000 – 6 000 zł
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Igor Mitoraj
1944 - 2014

Twarz zawoalowana,1977
rzeźba, brąz srebrzony / 11,5 x 4 x 4 cm
sygnatura p.d.: ‘IGOR MITORAJ’
napisy na rewersie: ‘Bonne Anee 1977 Bouillet
CHRISTOFLE FRANCE’

numer inwentarzowy: UK/as/5/2/2020/f
POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Bielsko-Biała

5 800 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 5 800 – 11 000 zł

Igor Mitoraj,
urodził się 26 marca 1944 roku w Oederan, zmarł 6
października 2014. Artysta sławny na całym świecie, którego
rzeźby stoją w Paryżu, Rzymie, Mediolanie, Lozannie,
Londynie, Krakowie, Warszawie. Tworzył głównie we Francji
i we Włoszech.
Styl Mitoraja jest obecnie rozpoznawany przez miłośników
sztuki na całym świecie. Elementem charakterystycznym prac
Mitoraja są usta, które zawsze mają kształt ust autora
i stanowią nieformalny „podpis” rzeźbiarza na dziele.
Po ukończeniu w 1963 roku Liceum Plastycznego w BielskuBiałej, rozpoczął studia malarskie pod kierunkiem Tadeusza
Kantora w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
W 1968 roku, po studiach wyjechał do Paryża studiować
w Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts. Zaczynał tam
jako malarz i grafik, później zajął się rzeźbą. Wkrótce potem
otrzymał propozycję przygotowania wystawy dla galerii
ArtCurial w Paryżu, prowadzonej przez bratanka ówczesnego
prezydenta Francji, Mitteranda. By przygotować prace do tej
wystawy, Mitoraj wyjechał na rok do centrum artystycznych
odlewni pracujących w brązie oraz kamieniarzy pracujących
w marmurze w Pietrasanta, we Włoszech. Tam powstały
pierwsze brązy Mitoraja oraz pierwsze monumentalne rzeźby
z

białego

marmuru

z

pobliskiej

Carrary.

Artysta

jest zaliczany do grona najwybitniejszych współczesnych
rzeźbiarzy. Jego prace znajdują się w kilkudziesięciu
muzeach,

fundacjach

i

siedzibach

największych

korporacji na świecie.
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Rafał Kapica,

Rafał Kapica

urodzony

ur. 1980

Od czasów dzieciństwa przejawia wyjątkowe zdolności

Czerwone światła, 2019

plastyczne i manualne, tak więc wybór edukacji

olej, płótno / 100 x 75 cm

artystycznej

data, tytuł i sygnatura na rewersie:

zainteresowań oraz rozwoju. W latach 2000-2005 student

‘2019 Czerwone światła Rafał Kapica’

Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na wydziale grafiki.

16.07.1980

jest

roku

naturalną

w

Pyskowicach.

decyzją

i

kontynuacją

Dyplom w pracowni prof. Eugeniusza Get-Stankiewicza.
numer inwentarzowy: UK/rk/27/1/2020/c

W trakcie studiów lincze stypendia: naukowe, Wydziału

POCHODZENIE:

Kultury

twórca

Prezydenta miasta Wrocławia, a także Uniwersytetu

5 000 zł - cena wywoławcza

Arystotelesa w Salonikach. Jego obrazy znajdują się

estymacja: 5 000 – 9 000 zł

w kolekcjach osób prywatnych oraz głów państw m.in. byłego

Urzędu

kanclerza

Marszałkowskiego

Republiki

Federalnej

we

Wrocławiu,

Niemiec,

Gerharda

Schrödera.
‘Wszystko zaczęło się w dzieciństwie. Nieświadoma,
spontaniczna zabawa stała się pasją i profesją. Dziś sens
malarstwa upatruję i widzę w wypowiedzi podejmującej
tematy i zagadnienia, te niemierzalne, nieuchwytne,
zmysłowe, sensualne i metafizyczne. Świadoma rezygnacja
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z figuratywności potęguje, prowokuje, podpowiada... Cykl

Rafał Kapica
ur. 1980

Światy gwiazd, 2017

obrazów „Gwiazdy” stworzony w ostatnich latach to nie
tylko inspiracja, czy zainteresowanie kosmosem, ale przede
wszystkim pretekst do zwizualizowania zagadnień, gdzie
nauka

przeplata

się

z

wyobraźnią

a

tajemnica

olej, płótno / 130 x 120 cm

z metafizyką. Wypracowana własna technologia malarska,

data, tytuł i sygnatura na rewersie:

laserunki, pigmenty są zabiegami i składową długiego

‘2017 Światy gwiazd Rafał Kapica’

procesu w warstwie formalnej. Efektem końcowym są
abstrakcyjne obrazy z elementami realizmu i symbolizmu.‘

numer inwentarzowy: UK/rk/27/1/2020/a
POCHODZENIE:

Rafał Kapica

twórca

8 000 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 8 000 – 14 000 zł

‚Obrazy

Rafała

Kapicy

świetnie

prezentują

się

w nowoczesnych wnętrzach. Są także nieustannym
pretekstem i inspiracją dla refleksji a czasem intelektualnej
rozmowy.‘
Hanka Brulińska, aktorka / reżyserka
‘Rafała poznałem jako dziennikarz radiowy podczas jego
indywidualnej wystawy. To interesujące malarstwo łączy
w sobie wyjątkową jakość estetyczną oraz osobliwy ładunek
energetyczny i emocjonalny.‘
Piotr Osowicz, dziennikarz
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Edyta Jaracz
ur. 1967

Droga, 2019
olej, płótno / 100 x 700 cm
tytuł, sygnatura i data na rewersie:
‘DROGA E. Jaracz 2019r.’

numer inwentarzowy: UK/ej/4/2/2020/c
POCHODZENIE:
twórca

3 000 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 3 000 – 6 000 zł

Edyta Jaracz,
ur. 1967 w Głubczycach. Studia 1989-1994 w Akademii
Sztuk
w

Pięknych
pracowni

w

Krakowie.

malarstwa

Dyplom

w

sztalugowego

1994
prof.

Lucjana Ząbkowskiego. Specjalizacja ilustracja książkowa.
Artystka uczestniczyła w wystawach indywidualnych
i zbiorowych. W 1995r. II miejsce i srebrny medal na
Ogólnopolskim Biennale Malarstwa Bielska Jesień. Jej prace
znajdują się w kolekcjach prywatnych, w Polsce,
Niemczech i Szwajcarii.
‘Pani Edyta Mirga-Jaracz jest malarką o niewątpliwym
talencie. Ma oryginalny, własny stosunek do świata,
wyrażany w formie lirycznej, swoistej baśni. Jest to jakby
opowieść o lepszym świecie, gdzie króluje sen, radość,
pragnienie braterstwa ludzi dorosłych z dziećmi i fauną
jako „braćmi mniejszymi”. Malarstwo artystki daje
niekiedy wspomnienie sztuki Chagalla, ale zapatrzonego
w

dawny

urok

świata

antyku

grecko-

śródziemnomorskiego.’
Józef Lucjan Ząbkowski, prof. ASP w Krakowie, Wydział
Malarstwa
‘Dobre myśli to te, które stają się Drogą prowadzącą do
światła.’
Edyta Jaracz
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Edyta Jaracz
ur. 1967

Pochód, 1994
olej, płótno / 90 x 180 cm
naklejka z wystawy Bielska Jesień ’95 na rewersie:
z sygnaturą, tytułem, datą i techniką wykonania

numer inwentarzowy: UK/ej/5/2/2020/a
POCHODZENIE:
twórca
WYSTAWY:
XXXII Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Bielska Jesień
NAGRODY
Jury konkursu uhonorowało twórcę obrazu srebrnym medalem
LITERATURA:
Katalog wystawy Bielska Jesień ’95 XXXII Ogólnopolska Wystawa Malarstwa
Bielsko-Biała 1995, ISBN 83-904794-0-0

6 000 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 6 000 – 12 000 zł
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Tigran Vardikyan
ur. 1962

Była sobie raz królewna, 2015
olej, płótno / 70 x 60 cm
sygnatura l.d.: ‘Tigran V.’
sygnatura, tytuł, rozmiar na rewersie:
‘Tigran Vardikyan Była sobie raz królewna 70 x 60’

numer inwentarzowy: UK/tv/25/1/2020/a
POCHODZENIE:
twórca

4 400 zł - cena wywoławcza
estymacja: 4 400 – 8 000 zł

Tigran Vardikyan,
ur. 1962 roku w Erewaniu, Armenia. Malarz, grafik,
ilustrator. Ukończył liceum plastyczne i studia na
Wydziale

Wychowania

Artystycznego

Akademii

Pedagogicznej w Erewanie. Od 1991 roku mieszka
w

Polsce,

obecnie

malarstwem,

w

Bielsku-Białej.

rysunkiem

Zajmuje

satyrycznym,

się

ilustracją

książkową i prasową. W orbicie zainteresowań artysty
znajduje się także projektowanie gier komputerowych
i zabawek. Współpracował z bielskimi wytwórniami
filmów animowanych przy realizacji dekoracji i animacji
postaci rysunkowych. Przez ponad 15 lat związany był
z redakcją Dziennika Zachodniego, gdzie zasłynął jako
świetny karykaturzysta i autor rysunków satyrycznych.
Obecnie poświęcił się głównie malarstwu olejnemu,
tworząc

dzieła

o

tematyce

fantastycznej,

surrealistycznej, nawiązując w technice do dawnych
mistrzów,

spośród

których

jako

wzorce

wymienia

Leonarda da Vinci, Velazqueza oraz Rembrandta. Miał
ponad 30 wystaw portretów satyrycznych i malarstwa,
m.in. w Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Gdańsku,
a także w kilku krajach europejskich. Jego prace znajdują
się w m.in. w zbiorach Watykańskich oraz w kolekcji
byłego prezydenta RP.
‘Maluję moje wizje, moje wyobrażenia.’
Tigran Vardikyan
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Tigran Vardikyan
ur. 1962

Nieskończone losu pisanie, 2019
olej, płótno / 80 x 80 cm
sygnatura l.d.: ‘Tigran’
tytuł, rozmiar na rewersie:
‘Nieskończone losu pisanie 80 x 80’

numer inwentarzowy: UK/tv/25/1/2020/c
POCHODZENIE:
twórca

7 700 zł - cena wywoławcza
estymacja: 7 700 – 12 000 zł
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Tigran Vardikyan
ur. 1962

Urok zaklętej nuty, 2019
olej, płótno / 60 x 80 cm
76 x 96 cm, wymiary z ramą
sygnatura p.d.: ‘Tigran’
sygnatura, tytuł, rozmiar, data na rewersie:
‘Tigran Urok zaklętej nuty 60 x 80 2019’

numer inwentarzowy: UK/tv/25/1/2020/d
POCHODZENIE:
twórca

7 700 zł - cena wywoławcza
estymacja: 7 700 – 11 000 zł
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Rafał Czwichocki
ur. 1975

Wódz, 2011
olej, płótno / 120 x 60 cm
sygnatura p.d.: ‘RCzwichocki’
tytuł, technika wykonania, rozmiar, data, sygnatura na rewersie:
‘Wódz olej 120 x 60 cm 2011r. Rafał Czwichocki’

numer inwentarzowy: UK/rc/21/1/2020/a
POCHODZENIE:
twórca

2 500 zł - cena wywoławcza
estymacja: 2 500 – 5 000 zł

Rafał Czwichocki,
absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy
oraz Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu studia na kierunku malarstwo sztalugowe w pracowni prof.
Mieczysława Ziomka. Dyplom w 2002 roku. Zajmuje się
malarstwem, rysunkiem, ilustracją. Uczestniczył w wielu
wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace zdobią
ściany prywatnych kolekcjonerów w kraju i za granicą.
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Dariusz Miliński
ur. 1957

Bez tytułu, 2018
olej, płótno / 77 x 77 cm
96 x 96 cm, wymiary z ramą
sygnatura i data l.d.: ‘D.MILIŃSKI 2018’
opis, sygnatura i data na rewersie:
‘Z CYKLU GRAJKI PŁAWNEJ D. Miliński 2018’

numer inwentarzowy: UK/as/5/2/2020/c
POCHODZENIE:
twórca
kolekcja prywatna, Bielsko-Biała

4 000 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Dariusz Miliński,
urodził się 10 lipca 1957 roku w Cieplicach k. Jeleniej Góry.
Z zawodu jest artystą plastykiem. Jak sam twierdzi,
malarstwo było w nim od samego początku. Uczestniczył
w ponad 200 wystawach indywidualnych. Jego twórczość
porównywana jest do malarstwa Hieronima Boscha,
Petera

Breugla,

Tadeusza

Makowskiego.

Obrazy

Milińskiego znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych
i publicznych. Stworzył grupę artystyczną Pławna 9. Tworzy
używając

techniki

olejnej

i

sam

produkuje

ramy

do swoich prac.
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Monika Ślósarczyk
ur. 1971

Górniczo-hutnicza orkiestra dęta, 2019
olej, płótno / 70 x 120 cm
91,5 x 141,5 cm, wymiary z ramą
sygnatura, rozmiar, tytuł, data na rewersie:
‘MONIKA ŚLÓSARCZYK 70 x 120
„GÓRNICZO-HUTNICZA ORKIESTRA DĘTA” 2019’

numer inwentarzowy: UK/as/5/2/2020/g
POCHODZENIE:
twórca
kolekcja prywatna, Bielsko-Biała

3 000 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 3 000 – 6 000 zł

Monika Ślósarczyk,
urodzona

30.05.1971

roku

w

Bielsku-Białej.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Dyplom w pracowni malarstwa sztalugowego prof.
Jana Szancenbacha, z aneksem w pracowni książki
i typografii prof. R. Banaszewskiego w roku 1996.
Laureatka

II

Nagrody

Konfrontacji

Najmłodszych

Artystów Krakowa - Myślenice 1997. Poza malarstwem
sztalugowym zajmuje się wystrojem i dekoracją wnętrz
z licznymi realizacjami.
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Anna Czarnota
ur. 1994

Reminiscencja, 2017
olej, płyta / 70 x 100 cm
sygnatura i data na rewersie: ‘A. Czarnota ‘17’

numer inwentarzowy: UK/ac/4/2/2020/a
POCHODZENIE:
twórca

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

Anna Czarnota,
ur. 1994 roku w Rybniku. W 2018 ukończyła studia na
Wydziale

Artystycznym

Uniwersytetu

Śląskiego

w Katowicach na kierunkach: Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych oraz Malarstwo i projekty
interdyscyplinarne.

Główne

obszary

działalności

artystycznej, to malarstwo olejne, litografia oraz szkło
artystyczne.
’W

malarstwie

nie

starałam

się

odejść

od

konwencjonalnego portretu. Jednym z podstawowych
założeń

było

oddanie

podobieństwa

Osoby,

czyli

naśladowanie

natury

portretowanej
utrwalonej

na

wykonanych uprzednio fotografiach.’
Anna Czarnota
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Florian Kohut
ur. 1952

Pastuchy, 2015
olej, płótno / 100 x 120 cm
116 x 136 cm, wymiary z ramą
sygnatura i data p.d.: ‘Kohut Florian 15’
sygnatura, tytuł, technika i miejsce wykonania, data, rozmiar
na rewersie: ‘mal. Kohut Florian 15 „PASTUCHY” olej,
plener WIEPRZ 2015r. 120 x 100’
dwie pieczątki twórcy

numer inwentarzowy: UK/as/5/2/2020/a
POCHODZENIE:
twórca
kolekcja prywatna, Bielsko-Biała

5 000 zł - cena wywoławcza
estymacja: 5 000 – 9 000 zł

Florian Kohut,
urodzony 23 kwietnia 1952 r. w Rudzicy k/Bielska-Białej.
Uczeń artystów: Franciszka Suknarowskiego, Małgorzaty
Kudły oraz Karola Kubały. Członek: – Wielkopolskiego
Związku Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Pastelistów
Polskich.
Uprawia

zawodowo

technikami:
Głównym
polne”.

malarstwo

olej,
tematem

W

1991

akwarela,
od

1970

roku

plenerowe
pastel,

roku

zakłada

są
swoją

–
akryl.

„Strachy
galerię

autorską „Pod Strachem Polnym” w Rudzicy. Jest
twórcą

„Dnia

Stracha

Polnego”.

indywidualnych

wystaw

krajowych

Autor
i

licznych

zagranicznych

m. in. we Francji, Włoszech – San Remo, na Cyprze
– Nikozja, w Niemczech – Wiesbaden, w USA – Detroit.
Uczestnik wielu ogólnopolskich i międzynarodowych
plenerów malarskich oraz wielu zbiorowych wystaw
krajowych i zagranicznych. Prace artysty znajdują się
w zbiorach koneserów sztuki w kraju i za granicą m.in.
w Niemczech, Holandii, Belgii, Szwecji, Wielkiej Brytanii,
Danii, Hiszpanii, Francji, Austrii, Maroku, Kanadzie, USA,
Japonii, RPA, Włoszech, Cyprze, Irlandii i Chinach.
Wielokrotnie nagradzany.
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‘Pogodzić ogień z wodą - nie jest łatwo, a jednak
sztuka ta udała się Zbyszkowi Kowalskiemu, artyście

Zbigniew Kowalski

pod wieloma względami – wyjątkowemu. Malarskie
kompozycje

ur. 1960

Zbyszka

dwubiegunowość:

Botswana, 2015

uzupełniają

olej, płótno / 100 x 110 cm

kładzione

104 x 114 cm, wymiary z ramą

z

ciepłe

tonami

płaszczyzny
liniami,

dynamiką

realizm

barwy

się

zarysowanymi

sygnatura p.d.: ‘Zb. Kowalski’

cechuje

niemal

przenikają
liryczne

się

z

zawsze

chłodnymi,

plastycznych

zmaga

interesująca

się

tematy

miękko
z

układów,
niemal

ostro

kontrastują
poetycki

abstrakcyjnymi

numer inwentarzowy: UK/zk/2712/1/2019/d

formami... Wnikliwy obserwator niechybnie dostrzeże

POCHODZENIE:

także

twórca

obrazu, w której obok siebie egzystują partie emanujące

2 000 zł - cena wywoławcza

niesztampowość

materii

„gęstością”

samej

oraz

struktury

niemal

materialnej

„surowe”,

ledwie

tknięte pigmentem powierzchnie płótna zagruntowanego

estymacja: 2 000 – 4 000 zł

czystymi

bielami.

Świadomy,

przemyślany

zabieg

odrealnienia, poprzez swobodne - i konsekwentne żonglowanie malarskimi efektami, przenosi w świat
poezji, w której nie wszystko musi być ukazane
dosadnie. Jeszcze bliżej obrazom do muzyki - płynącej
Zbigniew Andrzej Kowalski,

swoim nurtem i w swoim tempie, czasem przyśpieszającej
(nawet

ur.

1960r.,

absolwent

zwalniającej,

oplatającej

filia

i ziemię i niebo, posiadającej swoją barwę, tony,
układy, linie melodyczne czy brzmienie... Nietrudno

w

latach

odnaleźć w obrazach zasadnicze przesłanie, którego

1983 - 1996 nauczyciel rysunku w Zespole Szkół CZSP

centrum stanowi człowiek. Człowiek jako Kobieta,

oraz LO w Makowie Podhalańskim. Od 1996 do

człowiek jako Mężczyzna, człowiek jako istota stworzona

roku

Promocji,

– niczym ptak – do wolności, do miłości, do piękna.

Turystyki i Sportu w Makowie Podhalańskim. Obecnie

Człowiek szukający siebie w pełnym zawirowań świecie...

prowadzący

pracownię

Zespół

Prace Zbyszka Kowalskiego są wyjątkowo autentyczne,

Regionalny

„Babiogórzanie

Makowska”.

niebanalne, świeże. Intrygują. Są żywiołowe, opierając

2007

Oprócz

prof.

Alfreda

Śląskiego

serca),

w Cieszynie wydział pedagogiczno-artystyczny, malarstwo
pracowni

Uniwersytetu

bicie

Dyrektor

Kultury,

plastyczną

oraz

Polana

się na doznaniach ziemi, wody, powietrza, ognia.

w okresie studiów prezentował swe prace w wielu

Mają w sobie swoisty żar i falują – w ludzkich

miastach Polski. Wystawy zbiorowe, to głównie wystawy

wnętrzach – niczym morze...’ Janusz Motylski, artysta

„środowiskowe” lub poplenerowe m.in. w Austrii,

malarz, członek ZPAP- Karpacz, Wrocław

i

w

Centrum

wystawach

W

jeszcze

Słowacji

udziału

Biedrawy.

Kanadzie.

Jego

zbiorowych,

prace

znajdują

się

w zbiorach prywatnych.
‘Param się przede wszystkim malarstwem sztalugowym,
uwielbiam zapach terpentyny połączony z olejami.
[...] Nie zawsze chodzi o to żeby nasza twórczość
budziła zachwyt, najważniejsze żeby nie pozostawała
niezauważona,

obojętna.

Moje

prace

mają

bardzo osobisty charakter, są efektem moich przeżyć,
wspomnień, marzeń. Bardzo często impulsem twórczym
bywa

muzyka

wywołująca

przywołująca

trudne

do

obrazy,

skojarzenia,

zdefiniowania

emocje.

Dlatego też w moim malarstwie pojawiają się całkiem
realne postacie w sytuacjach oderwanych od rzeczywistości,
bliższe obszarom snów.’
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Wojciech Jaracz
ur. 1970

Sen w zimnej kawie, 2009
olej, płyta / 54 x 85 cm
sygnatura i data na rewersie:
‘Wojciech Jaracz 2009’

numer inwentarzowy: UK/wj/9/2/2020/a
POCHODZENIE:
twórca

3 000 zł - cena wywoławcza
estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Wojciech Jaracz,
ur. 1970 w Krakowie, artysta malarz. Ukończył Akademię
Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni malarstwa
sztalugowego prof. Lucjana Ząbkowskiego w roku 1994.
Tworzy malarstwo wyłącznie na indywidualne zamówienia
i

dla

osiągnięcia

własnych

celów

artystycznych.

Jego prace są w posiadaniu prywatnych kolekcjonerów.
‘Malarstwo jest dziedziną sztuki wyrażającą harmonię
otaczającego świata dzięki osobie twórcy, poprzez kolor,
rytm kształtu, rytm linii, walor rysunku. Powstaje
w ten sposób, wyższa kontemplacja rzeczywistości,
doświadczana

przez

odbiorcę

dzieła,

wyższa

o komunikację transcendentną z jego twórcą. Dzieło
sztuki,

bez

osób

nie

istnieje.

Wszelkiego

rodzaju

porównania wypowiedzi artystycznych na wystawach,
w moim przekonaniu, wpływają na zubożenie wymiaru
dzieł

i

sprowadza

je

do

przedmiotu

posiadania

- pewnej tylko użyteczności estetycznej i do materializmu
wizualnego.

Twórczość

artystyczna

to

wyraz

„historii osób, a nie przedmiotów”. Tylko w indywidualnym
spotkaniu z osobą, wyrażającą się poprzez dzieło sztuki,
jest mowa o artystycznej, ponadczasowej komunikacji.
Tworzenie

dla

samego

wykonywania

przedmiotów,

jest dla mnie kiczem i jest mi obce. Poszukuję
odbiorcy

i

spotkania

z

człowiekiem.

Obraz

„Sen w zimnej kawie” przedstawia ulotną chwilę człowieka,
który

JEST

na

sposób

kobiecy

zaśnięty,

jak

zapomniana poranna kawa.’
Wojciech Jaracz
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Piotr Jakubczak
ur. 1968

Strajk, 2019
olej, płótno / 80 x 50 cm
101 x 71 cm, wymiary z ramą
sygnatura l.d.: ‘PJ 19’
sygnatura, tytuł, data, rozmiar na rewersie:
‘Piotr Jakubczak „STRAJK” 2019r 80x50’

numer inwentarzowy: UK/as/3/2/2020/b
POCHODZENIE:
twórca
kolekcja prywatna, Bielsko-Biała

4 000 zł - cena wywoławcza
estymacja: 4 000 – 8 000 zł

Piotr Jakubczak,
urodzony w 1968 roku w Hrubieszowie. Studiował
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale
malarstwa w pracowniach prof. Leszka Misiaka i prof.
Zbigniewa Grzybowskiego, prof. W. Kuntza. W latach 19972007 mieszka i tworzy we Francji biorąc udział w wielu
wystawach zbiorowych i indywidualnych m.in. w Nicei,
Montpelier czy Narbonne. Na międzynarodowym salonie
malarskim KLUBU ARTYSTYCZNEGO C.I.B.A w Nicei
zdobywa nagrodę „Najlepszy z najlepszych”. W chwili
obecnej mieszka i tworzy w Polsce. Prace znajdują się
w wielu prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.
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Joanna Zawadowicz-Mikołajczyk
ur. 1980

Tres, 2016
sucha pastel, papier / 100 x 70 cm
sygnatura i data p.d.: ‘inicjały 2016’
tytuł, sygnatura, data, certyfikat autentyczności twórcy na rewersie:
‘Tres inicjały 2016’

numer inwentarzowy: UK/jzm/3/2/2020/a
POCHODZENIE:
twórca

2 200 zł - cena wywoławcza
estymacja: 2 200 – 4 200 zł

Joanna Zawadowicz-Mikołajczyk
Obecnie

mieszka

i

tworzy

w

Mszance

k.Gorlic,

województwo małopolskie. Absolwentka studiów na
Wydziale

Sztuki

Uniwersytetu

Rzeszowskiego.

Uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni rysunku
prof.

Doroty

Sankowskiej.
z

Studia

ukończyła

również

Malarstwa

Interdyscyplinarnego,

wyróżnieniem

Marka

Olszyńskiego

i

Uprawia

rysunek

głównie

suchą

Miłośniczka

w

Pracowni

profesorów:

Pokrywki,
malarstwo.

magisterskie
Marka

Antoniego

Nikla.

pastelą

wszystkiego

co

oraz
piękne,

w każdej z kreatywnych form i dziedzin tworzenia.
Klimatyczne obrazy autorki doskonale wpisują się we
wnętrza

zarówno

klasyczne

jak

i

nowoczesne.

Ukochanym przez nią motywem jest akt, jako aspekt
tematu dzieła sztuki oraz ogólnie człowiek jako całość,
wraz ze swoją fizycznością, przymiotami duchowymi
i

osobowością.

Uczestniczka

plenerów,

wystaw

zbiorowych i indywidualnych. Prace artystki znajdują
się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
‘Malarstwo i rysunek są dla mnie przyjemnością, jedną
z form ekspresji, sposobem wyrażania siebie poprzez
sztukę,
i

ponieważ

szeroki

daje

wachlarz

dużą

swobodę

środków.

tworzenia

Natomiast

akt

- niewyczerpanym tematem interpretacji’.
Joanna Zawadowicz - Mikołajczyk
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Wiktoria Zarębska
ur. 1998

V4, 2017
suchoryt, karton / 30 x 21 cm
59,5 x 48,5 cm, wymiary z ramą
sygnatura d.: ’Sucha igła 1⁄2 Wiktoria Zarębska’

numer inwentarzowy: 61/10/6/2019 poz. 2
POCHODZENIE:
bezpośredni zakup od twórcy

500 zł - cena wywoławcza
estymacja: 800 – 1 000 zł
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Eugeniusz Gerlach
ur. 1941

Akt z lustrem, 2018
olej, płótno / 70 x 60 cm
90 x 80 cm, wymiary z ramą
sygnatura l.d.: ‘EGerlach’
p.d. ‘2018’
sygnatura, tytuł, data, technika wykonania, rozmiary na rewersie:
‘Autor: Eugeniusz Gerlach „Akt z lusterkiem” – 2018

numer inwentarzowy: UK/as/3/2/2020/d
POCHODZENIE:
twórca
kolekcja prywatna, Bielsko - Biała

4 000 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 4 000 – 8 000 zł

Eugeniusz Gerlach,
urodził się w 1941 roku w Bieniawie. Uczęszczał
do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.
W latach 1960-1966 studiował w Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, na Wydziale Malarstwa i Grafiki
w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego i prof.
Mieczysława
uzyskał

Wejmana.

w

1966

dyplomowej

byli

Czesław

roku.

z

Promotorami

m.in.

Rzepiński,

Rudzka-Cybisowa.

Dyplom

Wacław

Jonasz

Mieszka

i

wyróżnieniem
jego

Stern
pracuje

pracy

Taranczewski,
i
w

Hanna
Krakowie.

Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.
W swoim dorobku ma ponad 70 wystaw indywidualnych
i udział w ok. 80 wystawach zbiorowych, na których
zdobywał nagrody i wyróżnienia. Obrazy autorstwa
Eugeniusza
muzeach

Gerlacha
i

znajdują

instytucjach,

a

się
także

w
w

wielu
zbiorach

prywatnych w kraju i za granicą m.in. w Kanadzie,
USA, Francji, Niemczech, Szwecji, Austrii, RPA i Japonii.
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Wojciech Jaracz
ur. 1968

Rzeka życia, 2019
olej, płótno / 130 x 97,5 cm
sygnatura i data na rewersie:
‘Wojciech Jaracz 2019’

numer inwentarzowy: UK/wj/9/2/2020/b
POCHODZENIE:
twórca

4 000 zł - cena wywoławcza
estymacja: 4 000 – 7 000 zł
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Rafał Czwichocki
ur. 1975

Rycerz w ciemności, 2011
olej, płótno / 95 x 70 cm
sygnatura p.d.: ‘RCzwichocki’
tytuł, technika wykonania, rozmiar, data, sygnatura na rewersie:
‘Wódz olej 120 x 60 cm 2011r. Rafał Czwichocki’

numer inwentarzowy: UK/rc/21/1/2020/b
POCHODZENIE:
twórca

2 500 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 2 500 – 5 000 zł
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Celina Litke
ur. 1950

Zamek w Czersku, 2007
olej, płótno / 53 x 60 cm
63 x 69,5 cm, wymiary z ramą
sygnatura i data p.d.: ‘Celina Litke ‘07’
sygnatura, tytuł i data na rewersie:
‘Celina Litke Zamek w Czersku 2007’

numer inwentarzowy: UK/15/1/2020/a
POCHODZENIE:
twórca

950 zł - cena wywoławcza
estymacja: 950 – 1 900 zł

Celina Litke,
urodzona

w

Bydgoszczy.

Absolwentka

Policealnego

Studium Architektury w Warszawie. W 1986 roku
uzyskała uprawnienia artysty plastyka w dziedzinie
malarstwa

Ministerstwa

Kultury

i

Sztuki.

Uprawia malarstwo sztalugowe – olejne, akrylowe,
akwarelowe oraz pastelowe.
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Włodzimierz Dmytryszyn
1905 - 1992

Pejzaż
olej, płyta / 38,5 x 51,5 cm
44 x 57 cm, wymiary z ramą
sygnatura l.d.: ‘W. Dmytryszyn’
metryka obrazu na rewersie:
‘Autor WŁODZIMIERZ DMYTRYSZYN artysta malarz
członek rzeczywisty ZPAP nr leg. 1026
Katowice, Piastowska 2 m. 11
Tytuł Pejzaż
Technika olej
Wymiar 385 x 515’

numer inwentarzowy: UK/pt/17/2/2020/h
POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Bielsk Podlaski

1 500 zł - cena wywoławcza
estymacja: 2 000 – 2 900 zł

Włodzimierz Dmytryszyn,
urodzony w 1905 w Krakowie, zmarł w 1992 w Katowicach
– polski artysta malarz. W czasach gimnazjalnych walczył
jako ochotnik w III powstaniu śląskim. Studiował na
ASP w Krakowie, a następnie kontynuował naukę
w Studium Kształcenia Nauczyli Rysunku w Warszawie. Po
studiach pracował w szkołach rysunku i malarstwa. W czasie
okupacji hitlerowskiej wyjechał do Palestyny i Południowej
Afryki. Tworzył pejzaże i martwe natury, posługiwał się
techniką olejną stosując szeroką gamę kolorów. Swoje prace
wystawiał w Polsce, na Węgrzech, w Egipcie, Południowej
Afryce i Jugosławii.
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Jan Bembenista
ur. 1962

Szczyt, 2008
olej, płyta / 32,5 x 46,5 cm
35,5 x 49 cm, wymiary z ramą
sygnatura i data l.d.: ‘Jan Bembenista 2008’
opis, tytuł, sygnatura i data na rewersie:
‘Z cyklu Ikony odchodzącego świata – „Szczyt”
Jan Bembenista 2008’

numer inwentarzowy: UK/15/1/2020/a
POCHODZENIE:
twórca

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

Jan Bembenista,
urodził się w 1962 roku w Płocku. Wykonuje wolny
zawód od 2000 roku. Maluje w konwencji realistycznej.
Zajmuje
oraz

się

głównie

realizuje

malarstwem

ekspozycje

sztalugowym

wystawiennicze.

Jego

zainteresowania skupiają się głównie na malowaniu
architektury miejskiej, przemysłowej, a także elementów
architektonicznych oraz pejzażu.
Bierze

udział

w

plenerach

malarskich,

aukcjach

charytatywnych oraz konkursach, w których otrzymał
wiele nagród i wyróżnień. W swoim dotychczasowym
dorobku

ma

20

wystaw

indywidualnych

m.in.

w Konsulacie Generalnym w Monachium oraz 48 wystaw
zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują
się w zbiorach muzealnych i instytucjach państwowych
oraz w kolekcjach prywatnych w USA, Kanadzie,
Finlandii, Czechach, Anglii, Niemczech i we Włoszech.
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Antoni Kowalski
1923 - 2018

Kościół św. Anny, 2002
olej, płótno / 60 x 46 cm
67 x 52 cm, wymiary z ramą
tytuł, sygnatura i data na rewersie:
’Mikulov – miasteczko na czesko-austr. granicy
A. Kowalski 2002r.’

numer inwentarzowy: 25/18/1/2019 poz. 1
POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Maków Podhalański

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

Urodzony w 1923r. Antoni Kowalski był zarówno artystą
i prawnikiem. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale
prawa.
Głównym tematem jego prac był pejzaż miejski, zwłaszcza
miasta Krakowa. Ponadto był doskonałym portrecistą.
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Józef Krzempek
1936 - 1998

W porcie, 1996
olej, płótno / 80 x 60 cm
90 x 68 cm, wymiary z ramą
sygnatura p.d.: ‘J. Krzempek’96’
tytuł, technika wykonania i rozmiary na rewersie:
‘W PORCIE OLEJ 80x60’

numer inwentarzowy: UK/as/5/2/2020/e
POCHODZENIE:
twórca
kolekcja prywatna, Bielsko-Biała

3 000 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 3 000 – 6 000 zł

Józef Krzempek,
urodzony w 1936 roku w Zarzeczu, zmarł w 1998
roku w Jaworzu Dolnym. Absolwent Liceum Sztuk
Plastycznych

w

Bielsku-Białej

(1954).

Uzyskał

uprawnienia artysty plastyka w dziedzinie malarstwa
przyznane

przez

Ministerstwo

Kultury

i

Sztuki

w 1985 roku. Uczestniczył w wystawach, plenerach
i konkursach. Był malarzem z powołania i poświęcał
malarstwu niemal każdą chwilę. W młodości marynarz,
potrafił jak mało kto oddać charakter morskich fal,
zgrupowanych
się

na

świetnym
niezwykle

w

porcie

powierzchni

żaglówek,

wody

kolorystą,
ekspresyjnie.

rozpływających

promieni

malował
Zdobywca

słońca.

Był

szeroką

plamą,

wielu

nagród,

tytułów i wyróżnień.

84 |

| 85

160

Dorota Czapska Dordova
ur. 1980

Manta Ray, 2014
olej, płótno / 80 x 100 cm
sygnatura p.d.:
‘Dorota Czapska Dordova Manta Ray 2014’

numer inwentarzowy: UK/dcd/29/1/2020/b
POCHODZENIE:
twórca

1 800 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 2 000 – 3 400 zł

Dorota Czapska Dordova,
pochodząca

z

artystycznej

rodziny

rozwijała

swe

malarskie zdolności w prywatnej Akademii Plastycznej
w Warszawie. Uzyskała również tytuł magistra na wydziale
Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.
Zaraz

po

studiach

Zjednoczonych.
tropikalne.
zainicjował

W

jej

Ukończony
serię

wyemigrowała
twórczości
kurs

obrazów

życia

do

dominują

dla

Stanów
sceny

płetwonurków

podwodnego.

Po

powrocie do Europy zamieszkała w Czechach. Od 2014
należy do amerykańskiej organizacji OCEAN ARTIST
SOCIETY. Brała udział w wielu wystawach malarskich
w USA i Czechach.
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Dorota Czapska Dordova
ur. 1980

Africa, 2011
olej, płótno / 50 x 76 cm
sygnatura l.d.:
‘Dorota Czapska D. Africa 2011’

numer inwentarzowy: UK/dcd/29/1/2020/a
POCHODZENIE:
twórca

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

162

Edyta Jaracz
ur. 1967

Blask, 2019
olej, płótno / 40 x 60 cm
tytuł, sygnatura i data na rewersie:
‘BLASK E. Jaracz 2019r.’

numer inwentarzowy: UK/ej/4/2/2020/c
POCHODZENIE:
twórca

1 500 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 1 800 – 2 500 zł
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Maja Klimza-Pęksyk
ur. 1988

Alectoris III, 2019
olej, płótno / 60 x 72cm
sygnatura i data p.d.: ’Maja Klimza Pęksyk 2019’
tytuł i data na rewersie:
‘Alectoris III 2019’

numer inwentarzowy: UK/mkp/14/1/2020/a
POCHODZENIE:
twórca

1 100 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 1 200 – 1 800 zł

Maja Klimza-Pęksyk,
ur.

30.09.1988

roku

w

malarką

i

żyje

tworzy

w

Sztuk

Plastycznych

i

Liceum
gdzie
Kolejno

konserwatorką

Bielsku-Białej,

ukończyła

dzieł

specjalizację

podjęła

sztuki.

Pruszkowie.

studia

w

jest

Obecnie

Uczęszczała
w

do

Bielsku–Białej,

druku

warszawskiej

sitowego.
Akademii

Sztuk Pięknych na kierunku Konserwacja i Restauracja
Dzieł

Sztuki.

W

tym

czasie

brała

udział

w zbiorowych projektach artystycznych i naukowych,
w tym – współtworzyła książkę o Janie Tarasinie.
Obecnie,

oprócz

pracy

zawodowej,

aktywnie

maluje – głównie barwne obrazy o odrealnionych
formach. Jej kompozycje i kolory, mają swoje źródła
w naturze, zwłaszcza w królestwie ptaków, które ją
niezwykle inspiruje.
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Mateusz Taranowski,

Mateusz Tarnowski

urodzony w 1985 roku w Bielsku-Białej. Studia na Wydziale

ur. 1985

Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom

Reminiscencje bielskie:
Bielsko ul. Wzgórze, 2017

pod kierunkiem prof. zw. Andrzeja P. Batora (2012).

fotografia z obróbką cyfrową, papier / 50 x 70 cm
sygnatura, tytuł, opis, data na rewersie:

Uprawia fotografię, projektowanie graficzne i komunikację
wizualną. W swoich pracach wykorzystuje i łączy
różne media i techniki artystyczne. Stypendysta Ministra

‘Mateusz Tarnowski

Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018), Marszałka

„Reminiscencje bielskie: Bielsko – ul. Wzgórze”

Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury (2018) oraz

odbitka barwna 4/10 Bielsko-Biała 2017’

miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki (2015).
Półfinalista „Adobe Design Achievement Awards 2012”,

numer inwentarzowy: UK/mt/6/2/2020/b

finalista

POCHODZENIE:

„W Chinach i o Chinach” (2016), 2. Międzynarodowego

twórca

Biennale

LITERATURA:
● Kwartalnik Regionalny Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej
Relacje Interpretacje nr 2 (22) okładka, czerwiec 2011, ISSN: 1895-8834
●Oblicza Bielska-Białej. Twórcy ikonografii miasta. Prace ze
zbiorów Muzeum w Bielsku-Białej, str. 230-231, ISBN: 978-83-881053-4-0
●Gazeta Wyborcza, 22.4.2016 art. Stare z nowym na jednej
fotografii, str. 4-5
● Pełna Kultura, luty 2018, ISSN 1730-1092, w sekcji Galerie

900 zł

konkursów

styczeń 2016, ISSN 1730-1092, w sekcji Galerie
- cena wywoławcza

estymacja: 900 – 1 500 zł

Plakatu

fotograficznych
pt.

Cóż

Nam

i

graficznych:

po

prawdzie?

(2015), „Photo Diploma Award 2011” oraz Przez
Bacardi Mojito do Puerto Rico (2009). Zdobywca drugiego
miejsca w konkursie filmowym EUROSHORTS 2014 oraz
wyróżnień

w

konkursach

fotograficznych:

Konkurs

fotograficzny Łazienki Królewskie – Cztery Pory Roku (2015)
oraz Odnaleźć Wawel (2015). Członek Związku Polskich
Artystów Plastyków od roku 2015. Obecnie wiceprezes
Zarządu ZPAP. Swoje prace prezentował na dziewięciu
wystawach indywidualnych oraz kilkunastu wystawach
zbiorowych
Rumunii,

m.

in.

Słowacji.

w

Austrii,

Cykl

Niemczech,

„Reminiscencje

Polsce,
bielskie”

165

(odbitki 2/10) współtworzy zbiory sztuki współczesnej

Mateusz Tarnowski

prezentowany był na wystawach indywidualnych m.in.

ur. 1985

Reminiscencje bielskie:
Bielsko ul. 3-go Maja [synagoga], 2017
fotografia z obróbką cyfrową, papier / 50 x 70 cm
sygnatura, tytuł, opis, data na rewersie:
‘Mateusz Tarnowski
„Reminiscencje bielskie: Bielsko – ul. 3-go Maja [synagoga]”
odbitka barwna 4/10 Bielsko-Biała 2017’

Muzeum
w

Historycznego

Bielsku-Białej,

w

Ustce,

Bielsku-Białej.
Wrocławiu

oraz

Cykl
na

4. Międzynarodowych Targach Sztuki we Wiedniu
w

Blumengärten

finałowa
wystawie

Hirschstetten

prezentowana
pokonkursowej

była
w

(2017).
na

Jako

praca

międzynarodowej

Galerii

Słodownia

w Poznaniu (2011).
W swojej twórczości staram się wykorzystywać twórcze
możliwości fotografii cyfrowej oraz umiejętność do

numer inwentarzowy: UK/mt/6/2/2020/a

przedstawiania celowo spreparowanych sytuacji. Dążę do

POCHODZENIE:

logicznego

zaburzenia

odbioru

rzeczywistości,

Twórca

wykorzystując do tego postprodukcję. Zmierzam do
mistrzowskiego operowania światłem i nasyceniem barw.

LITERATURA:
● Kwartalnik Regionalny Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej
Relacje Interpretacje nr 2 (22) okładka, czerwiec 2011, ISSN: 1895-8834
●Oblicza Bielska-Białej. Twórcy ikonografii miasta. Prace ze
zbiorów Muzeum w Bielsku-Białej, str. 230-231, ISBN: 978-83-881053-4-0

Obecnie większość moich prac funkcjonuje w obszarze
fotografii inscenizowanej, gdzie wszystko od początku
powstaje w moim umyśle – scenografia i ostateczny wygląd.

● Gazeta Wyborcza, 22.4.2016 art. Stare z nowym na jednej

Mateusz Tarnowski

fotografii, str. 4-5
● Pełna Kultura, luty 2018, ISSN 1730-1092, w sekcji Galerie

900 zł

styczeń 2016, ISSN 1730-1092, w sekcji Galerie
- cena wywoławcza

estymacja: 900 – 1 500 zł
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Marcin Skorupski
ur. 1989

Owce, 2019
fotografia cyfrowa, papier / 42 x 52 cm
52,5 x 72,5 cm, wymiary z ramą
sygnatura na rewersie: ‘Marcin Skorupski’

numer inwentarzowy: UK/ms/21/1/2020/a
POCHODZENIE:
twórca

400 zł - cena wywoławcza
estymacja: 400 – 800 zł

167

Marcin Skorupski
ur. 1989

Tatry z bliska, 2019
fotografia cyfrowa, papier / 52 x 72 cm
64 x 94 cm, wymiary z ramą
sygnatura na rewersie: ‘Marcin Skorupski’

numer inwentarzowy: UK/ms/21/1/2020/b
POCHODZENIE:
twórca

500 zł - cena wywoławcza
estymacja: 500 – 900 zł
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169

Ludmiła Woźniczko

Ludmiła Woźniczko

ps. ‘Weronika Waligórska’

ps. ‘Weronika Waligórska’

ur. 1985

ur. 1985

Bez tytułu, 2019

Arabeska, 2018

olej, płótno / 50 x 40 cm

olej, płótno / 70 x 100 cm

sygnatura i data na rewersie: ‘Waligórska 2019’

sygnatura i data na rewersie: ‘Waligórska 2018’

numer inwentarzowy: UK/lw/13/1/2020/c

numer inwentarzowy: UK/lw/13/1/2020/b

POCHODZENIE:

POCHODZENIE:

twórca

twórca

600 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 600 – 900 zł
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1 000 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 1 000 – 1 500 zł
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170

Joanna Albene
ur. 1967

W1, 2018
olej, płótno / 50 x 60 cm
sygnatura p.d.: ‘JK’

numer inwentarzowy: UK/ja/15/11/2019/a
POCHODZENIE:
twórca

1 100 zł - cena wywoławcza
estymacja: 1 100 – 1 500 zł

Joanna Albene,
urodzona 14 listopada 1967 roku. Od najmłodszych
lat pasjonowało ją przebywanie sam na sam z naturą,
co z czasem uwidoczniło się pragnieniem wyrażania
przeżywanych
malarstwo

impresji
i

poprzez

rysunek.

sztukę,

Pomieszkiwała

głównie
w

wielu

krajobrazowo ciekawych miejscach czerpiąc inspirację
z natury do swoich obrazów. Zmianę w podejściu do
malarstwa,

a

zwłaszcza

podejmowanej

tematyki

przyniósł jej kilkuletni pobyt w Karpaczu i bliskie
otoczenie

Karkonoszy.

Zaczęła

eksperymentować

z abstrakcją. Tworzyła ekspresyjne i kolorowe prace nie
tylko na płótnie, ale też na papierze. Corocznie
zapraszana do Karpacza do udziału w wystawach
organizowanych przez lokalnych artystów. Po wielu
latach „tułaczki” zdecydowała się powrócić w rodzinne
strony

i

zamieszkała

miasteczku

położonym

w

Świerzawie,

w

Górach

niewielkim
Kaczawskich.

Podziwia z okna ich panoramę i piękne zachody słońca
nad

dachami

I

tutaj

i

ciekawych

teraz

starych
w

świerzawskich

atmosferze

zakątków

kamieniczek.

łagodnego

okolicy,

które

klimatu
pamięta

z dzieciństwa tworzy swoje impresje i abstrakcje.
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Antoni Konarzewski
ur. 1981

Buk jesienią, 2018
linoryt / 43 x 30 cm
sygnatura i data p.d.: ‘Antoni Konarzewski 2018’

numer inwentarzowy: UK/ak/14/1/2020/c
POCHODZENIE:
twórca

400 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 400 – 800 zł

Antoni Konarzewski,
ur. w 1981 r. w Katowicach. Absolwent Krakowskiej ASP
- Wydział Malarstwa. Dyplom licencjacki w pracowni prof.
Leszka Misiaka - 2009 r. Dyplom magisterski w pracowni
malarstwa prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej 2011 - aneks
z grafiki w pracowni wklęsłodruku prof. Henryka Ożóga.
Uczestniczył

w

wielu

wystawach

zbiorowych

i indywidualnych w Polsce i za granicą. Od 2012 roku jest
członkiem

zwyczajnym

ZPAP,

a

od

2015

roku

ZPAP Okręg Bielsko-Biała.
‘Zajmuję się malarstwem olejnym na płótnie i linorytem.
Interesuje mnie głównie malarstwo figuratywne i abstrakcja
geometryczna, zajmuję się też portretem, pejzażem
i rysunkiem. Chętnie wypowiadam się w technice akwareli’.
Antoni Konarzewski
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Grzegorz Kamiński
ur. 1984

Czaszka, 2013
akryl, papier / 59 x 45 cm
89,5 x 71,5 cm, wymiary z ramą
sygnatura l.d.: ‘Kamiński’

numer inwentarzowy: 63/14/6/2019/poz. 2
POCHODZENIE:
bezpośredni zakup od twórcy

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

Grzegorz Kamiński,
urodził się w 1984r. Używa artystycznego pseudonimu
’Mikanski’. Jest artystą młodego pokolenia, realizującym
swoje pomysły zarówno w tradycyjnym malarstwie jak
i w grafice komputerowej. Ukończył Uniwersytet Śląski
w Katowicach. W dorobku Mikanskiego znajdziemy prace
od surrealistycznych po minimalistyczne. Do tej pory
jego obrazy można było zobaczyć na wystawach
organizowanych na terenie Śląska.
‘Moją twórczość cechuje skłonność do eksperymentów
z formą i technikami malarskimi.’
Grzegorz Kamiński
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174

Maria Gąsior

Maria Gąsior

ur. 1964

ur. 1964

Donna, 2019

Arctic, 2019

akryl, płótno / 90 x 90 cm

akryl, płótno / 90 x 90 cm

sygnatura i data p.g.: ‘MGś19’

sygnatura i data na rewersie: ‘MGś19’

sygnatura i data na rewersie: ‘MGś19’
numer inwentarzowy: UK/mg/14/1/2020/b
numer inwentarzowy: UK/mg/14/1/2020/a

POCHODZENIE:

POCHODZENIE:

twórca

twórca

800 zł - cena wywoławcza

800 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 800 – 1 600 zł

estymacja: 800 – 1 600 zł
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176

Antoni Konarzewski

Joanna Kudzia

ur. 1981

Kłaniam się kruczo, 2017

Bez tytułu, 2019

sucha igła, papier / 29,5 x 27 cm

linoryt / 70 x 100 cm

sygnatura ołówkiem l.d.: ’sucha igła’

sygnatura i data p.g.: ‘Antoni Konarzewski 2019’

p.d.: ’Joanna Kudzia’’

numer inwentarzowy: UK/ak/14/1/2020/c

numer inwentarzowy: 83/18/12/2019/poz. 6

POCHODZENIE:

POCHODZENIE:

twórca

twórca

1 400 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 1 400 – 2 200 zł
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400 zł - cena wywoławcza
estymacja: 400 – 800 zł
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177

Dominika Nowakowska
Martwa natura, 2018
olej, płótno / 40 x 50 cm
sygnatura na rewersie: ’Nowakowska Dominika’

numer inwentarzowy: 83/18/12/2019/poz.2
POCHODZENIE:
bezpośredni zakup od twórcy

500 zł - cena wywoławcza
estymacja: 500 – 800 zł

178

Ewa Wolniewicz
Martwa natura, 2018
olej, płótno / 40 x 50 cm
sygnatura na rewersie: ’Ewa Wolniewicz’

numer inwentarzowy: 83/18/12/2019/poz.1
POCHODZENIE:
bezpośredni zakup od twórcy

500 zł

- cena wywoławcza

estymacja: 500 – 800 zł
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Maria Danuta Chmielarska
1935 - 2014

Martwa natura, 1994

180

Maja Łaski

Maria Danuta Chmielarska,
urodziła się w 1935 roku w Warszawie, po wojnie

Fotograf, 2017

zamieszkała w Katowicach i przez całe życie była

sucha igła, papier / 14,5 x 20,5 cm w świetle passe-partout

olej, płótno / 40 x 56 cm

związana z Górnym Śląskiem. Ukończyła Akademię

sygnatura l.d.: ‘’sucha igła’

54 x 69,5, wymiary z ramą

Sztuk

sygnatura i data l.d.: ‘M.DANUTA CHMIELARSKA 94’

prof. Zbigniewa Pronaszki, prof. Wacława Taranczewskiego

sygnatura, adres, tytuł na rewersie:

i

’M.DANUTA CHMIELARSKA

w 1958 roku. Dwukrotnie otrzymywała stypendium

POCHODZENIE:

KATOWICE UL. GLIWICKA 130/42

Ministra Kultury i Sztuki. Podczas swojej działalności

twórca

„MARTWA NATURA” OLEJ’

artystycznej brała udział w kilkudziesięciu wystawach

400 zł

numer inwentarzowy: UK/pt/17/2/2020/f

i zagranicznych. Jej obrazy znajdują się w zbiorach

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Bielsk Podlaski

prof.

Pięknych

w

Mieczysława

poplenerowych,
państwowych
Szwecji,

Krakowie
Wejmana.

w

Dyplom

zbiorowych,
i

prywatnych

Niemczech,

Austrii,

pracowniach
zdobyła

ogólnopolskich
w

Polsce,

Australii

i

p.d.: ‚Maja Łaski’

numer inwentarzowy: 83/18/12/2019/poz.5

- cena wywoławcza

estymacja: 400 – 800 zł

Francji,
Kanadzie.

3 300 zł - cena wywoławcza
estymacja: 3 300 – 5 200 zł
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Indeks

artystów

Jak

A
Albene Joanna

98, 99

Litke Celina

14, 15

Bembenista Jan

80, 81

Brandel Konstanty

30, 31

Łaski Maja

C

Czwichocki Rafał

110

32, 33, 34, 35

Miliński Dariusz

52, 53

Mitoraj Igor

36, 37

86, 87, 88, 89
56, 57
50, 51, 74, 75

N
Niegel Małgorzata
Nowakowska Dominika

26, 27
108,109

D
Dali Salvador

10, 11

P

Dmytryszyn Włodzimierz

78, 79

Pochwalski Kazimierz

G
Gąsior Maria
Gerlach Eugeniusz

18, 19

Rybkowski Tadeusz

24, 25

70, 71

J
Jaracz Edyta
Jaracz Wojciech

Skorupski Marcin

62, 63, 72, 73

K
102, 103

Kamocki Stanisław

16, 17

Ślósarczyk Monika

Uniechowski Antoni

38, 39, 40, 41

W

Karpiński Alfons

20, 21, 22, 23

Wolniewicz Ewa

Klimza-Pęksyk Maja

90, 91

Kohut Florian

58, 59

•

jednostki organizacyjne
osobowości
prawnej,
zdolność prawną

nie
ale

posiadające
posiadające

• Zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się za pośrednictwem
internetu, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny
w niniejszym katalogu i na stronie: www.damma.pl.
• W licytacji można uczestniczyć w wybranej przez siebie
formie, tj.:

• telefonicznie
internet

• p i s e m n i e,
z limitem

zlecając
c e n y.

licytację

• Każdemu uczestnikowi organizator aukcji przypisuje
indywidualny numer uprawniający do licytacji.

54, 55

100, 101, 106

Woźniczko Ludmiła

12, 13

108, 109
96, 97

V

Kopczyński Wojciech

28, 29

Kowalski Antoni

82, 83

Kowalski Zbigniew

60, 61

Z

Krzempek Józef

84, 85

Zarębska Wiktoria

68, 69

Zawadowicz-Mikołajczyk Joanna

66, 67
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osoba prawna

Ś

Kapica Rafał

Kudzia Joanna

•

pełną

U

Kamiński Grzegorz

Konarzewski Antoni

94, 95

64, 65
42, 43, 44, 45, 88, 89

osoba fizyczna, która posiada
zdolność do czynności prawnych

• przez

R
104, 105

•

• osobiście

S
Jakubczak Piotr

aukcji

• W licytacji może wziąć udział:

111

M
Masianis Andrzej

Czarnota Anna

76, 77

Ł

Bałys Wincenty

Czapska Dordova Dorota

uczestnikiem

L

B

Chmielarska Maria Danuta

zostać

107

Vardikyan Tigran

46, 47, 48, 49

| 113

Regulamin

aukcji

OGÓLNE WARUNKI AUKCJI
1. Organizatorem aukcji jest Debiut Ambasador Marki Młodych
Artystów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, zwana dalej:
damma.
2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty
kolekcjonerskie będące własnością damma lub przyjęte na
zasadzie komisu.
3. Aukcja ma charakter otwarty.

5. Aukcjoner ma prawo do wycofania z licytacji dowolnych
obiektów bez podania przyczyn.
6. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
7. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie
uderzenia młotkiem przez aukcjonera i jest równoznaczne
z zawarciem umowy sprzedaży.
8. Spory
w
trakcie
licytacji
rozstrzyga
aukcjoner.

SYGNATURY, DATY, TYTUŁY, NAPISY

KATALOG / PRENUMERATA

Opisy wszystkich wystawionych na aukcji obiektów sporządzono
na bazie zidentyfikowanych znaków widniejących na tych obiektach,
w ocenie damma naniesionych przez samych twórców.

Katalog dostępny jest w formacie PDF na stronie internetowej
damma. Zamówienia na prenumeratę katalogów drukowanych
można składać telefonicznie lub drogą mailową.

CERTYFIKATY

WARUNKI UDZIAŁU W LICYTACJI

1. Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada certyfikat
autentyczności
wystawiony
przez
damma.
2. Niektóre z obiektów mogą posiadać certyfikat autentyczności
wystawiony przez twórcę.

1. W licytacji może wziąć udział każda osoba, która posiada
numer licytacyjny i która wcześniej wypełniła formularz zgłoszeniowy
i
dokonała
rejestracji
za
pośrednictwem
internetu.
2. damma nie pobiera vadium.
3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają
możliwość:
a. pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny [w ich
imieniu w licytacji wezmą udział przedstawiciele damma],
w przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń z takim samym
limitem
ceny
decyduje
kolejność
zgłoszenia
oferty,
b. licytowania online za pośrednictwem internetu – poprzez
platformę licytacyjną „Onebid”,
c. licytowania za pośrednictwem telefonu – przedstawiciel
damma zadzwoni do Państwa pod wskazany numer
telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych
obiektów.
damma
nie
ponosi
odpowiedzialności
w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.
4. damma przyjmuje zlecenia najpóźniej 24 godziny przed
aukcją.
5. Dane osobowe osób kupujących są chronione i pozostają
do wyłącznej wiadomości damma.

CENA
1. Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada cenę wywoławczą
określoną w katalogu.
2. Do
wylicytowanej
ceny
doliczana
jest
opłata:
a. organizacyjna w wysokości 15%,
b. z tyt. „droit de suite” w wysokości 5%, wynikającej
z ustawy o prawie autorskim,
c. opłaty określone w punkcie 2a i b powyżej obowiązują
również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku gdyby
obiekt nie został sprzedany na aukcji.

ESTYMACJA
Dla

każdego

obiektu

określono

wartość

szacunkową.

ZAPŁATA
1. Nabywca jest zobowiązany wykupić wylicytowany obiekt
w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia aukcji i odebrać
go na własny koszt.
2. W przypadku przekroczenia tego terminu damma
naliczać będzie odsetki i opłatę składu.
3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na
nabywcę w momencie zapłaty całej ceny wraz z opłatami
na konto damma: 84 1090 2590 0000 0001 3714 0383.

SYSTEM LICYTACJI
1. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną, zwaną
dalej aukcjonerem, który działa w imieniu damma.
2. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia czyli
podwyższenia stawki.
3. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej w górę i odbywa
się zgodnie z tabelą postąpień.
4. Tabela podstawowych postąpień:
Cena
Postąpienie
0 – 2 000

100

2 000 – 5 000
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Formularz zgłoszeniowy / zlecenia
numer aukcji

data aukcji

500

> 10 000

1 000

miesiąc

rok

imię i nazwisko

numer dowodu osobistego

nazwa firmy / instytucji
NIP w przypadku firmy / instytucji
adres zamieszkania / siedziby firmy

kod pocztowy

telefon

miejscowość

ulica

numer budynku

numer lokalu

email

ZGŁASZAM

ZGŁASZAM

SKŁADAM

OSOBISTE UCZESTNICTWO W AUKCJI

UDZIAŁ W LICYTACJI PRZEZ TELEFON

ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM

ilość osób towarzyszących

numer katalogowy obiektu

numer katalogowy obiektu

maksymalna kwota
w złotych bez opłat

OBIEKTY
1. damma daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech
obiektów opisanych w katalogu. W przypadku istotnych
niezgodności pomiędzy opisem, a stanem faktycznym, nabywca
może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając
zwrotu zapłaconej kwoty.
2. damma nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady
fizyczne
i
prawne
zakupionych
obiektów.
3. Polskie muzea państwowe mają prawo pierwokupu po
wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to
najpóźniej po zakończeniu licytacji obiektu.
4. Kolory ilustracji obiektów widoczne w internecie oraz
katalogu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych
obiektów.
5. Wszystkie obiekty są udostępnione kupującym na
wystawie
przedaukcyjnej
w
określonym
w
katalogu
terminie.

Po zapoznaniu się z treścią regulaminu aukcji, akceptuję jego zapisy umieszczone w katalogu lub na stronie internetowej www.damma.pl. Jednocześnie wyrażam
zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach marketingowych i realizacji aukcji przez Debiut Ambasador Marki Młodych Artystów Sp. z o.o.

miejscowość

dzień

200

5 000 – 10 000

dzień

miesiąc rok

podpis

Debiut Ambasador Marki Młodych Artystów Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała

Michałowicza 46/2

+48 504818699

damma@damma.pl

www.damma.pl
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Terminy i miejsce kolejnych aukcji

Partnerzy

Maj

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

18:00

18:00

Dworek New Restaurant Bielsko-Biała Żywiecka 193
116 |

1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

Kamienica „Pod orłem” w Bielsku-Białej
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Artists

&

Artworks

121

Salvador Dali

124

Stanislaus Kamocki

127

1904-1989

1875-1944

1875-1961

Les Songes Drolatiques de Pantagruel, 1973

Autumn

Poppies in a vase

lithography / 65 x 48 cm [graphics dimensions]

oil on plywood / 31 x 41.5 cm

oil on cardboard / 49.7 x 70 cm

76 x 54 cm, sheet dimensions

39 x 49 cm, including frame

65 x 85 cm, including frame

pencil description on the left bottom: ‘1/50’

signed on the right bottom: ‘St Kamocki’

signed on the right bottom: ‘A. Karpinski’

pencil signature on the right bottom: ‘Dali’

The Cracow Society of Friends of Fine Arts label
inventory numer: UK/ir/5/2/2020/b

affixed on the reverse

PROVENANCE:

inventory number: UK/as/5/2/2020/h
PROVENANCE:

inventory number: UK/ir/12/2/2020/a

private collection, Bielsko-Biala

artist

PROVENANCE:

10 000 pln – starting bid

private collection, Bytom

estimation: 12 000 – 20 000 pln

private collection, Bielsko-Biala
LITERATURE:

private collection, Bielsko-Biala

The Official Catalog of the Graphics Works of Salvador Dali

3 900 pln – starting bid

Hardcover, Astoria New York: The Salvador Dali Archives, 1996

estimation: 5 500 – 8 000 pln

ISBN: 13:9780965361101
10:0965361101

7 000 pln – starting bid
122

Alfons Karpinski

125

Casimir Pochwalski

128

Thaddaeus Rybkowski

estimation: 7 000 – 13 000 pln

1855-1940

1848-1926

Anthony Uniechowski

Village well

Girl in regional dress

watercolour, paper / 21.5 x 29 cm in the light of passe-partout

oil on cardboard / 55 x 65 cm

41 x 49 cm, including frame

67 x 82.5 cm, including frame

signed on the right bottom: ‘K. Pochwalski Budziaki’

signed on the right bottom: ‘Tadeusz Rybkowski’

1903-1976

In the library
ink, watercolour, paper / 39 x 30 cm

on the reverse:

in the light of passe-partout

The Cracow Society of Friends of Fine Arts label

inventory number: UK/mn/17/1/2020/d

signed on the right bottom: ‘AU’

dr. Casimir Buczkowski’s judgment dated Oct. 30th, 1963

PROVENANCE:
private collection, Bytom

inventory number: UK/mn/17/1/2020/e

inventory number: UK/pt/17/2/2020/c

4 800 pln – starting bid

PROVENANCE:

PROVENANCE:

estimation: 4 800 – 8 000 pln

private collection, Bytom

artist

800 pln – starting bid

artist’s family
private collection, Bielsk Podlaski

estimation: 1 200 – 1 500 pln

123

Vincent Balys
1906-1939

2 000 pln – starting bid
estimation: 2 000 – 4 000 pln

126

Alfons Karpinski

Margaret Niegel

1875-1961

b.1974

oil on plywood / 38 x 46 cm

Roses in a vase

Metanoia, 2019

42.5 x 50 cm, including frame

oil on cardboard / 44 x 75 cm

oil on canvas / 60 x 40 cm

signed and dated on the left bottom: ‘WBałys 1939.’

54 x 84 cm, including frame

88.5 x 66.5 cm, including frame

signed on the right bottom: ‘A. Karpinski’

signed and dated on the left bottom: ‘M. Niegel AD 2019’

Castle ruins, 1939

inventory number: UK/kw/15/1/2020/a

titled, signed and dated on the reverse:

PROVENANCE:

inventory numer: UK/ir/5/2/2020/a

artist

PROVENANCE:

private collection, Wadowice

private collection, Bielsko-Biala

inventory number: 48/26/3/2019

private collection, Lubomierz

11 000 pln – starting bid

PROVENANCE:

9 000 pln – starting bid

estimation: 14 000 – 22 000 pln

estimation: 9 000 – 15 000 pln
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129

‘„Metanoia” Malgorzata Niegel III A.D. 2019’

purchased directly from the artist

2 500 pln – starting bid
estimation: 3 500 – 6 000 pln

| 119

130

Adalbert Kopczynski

133

Andrew Masianis

136

Raphael Kapica

139

Tigran Vardikyan

b.1955

b.1974

b.1980

b.1962

Figure, 2002

De Specialibus Legibus, 2010

Star worlds, 2017

She was once a princess, 2015

oil and mixed technique on canvas / 65.5 x 54 cm

pen drawing on cardboard / 100 x 70 cm

oil on canvas / 130 x 120 cm

oil on canvas / 70 x 60 cm

signed and dated on the right bottom: ‘WK02’

signed on the right bottom: ‘A. Masianis’

dated, titled and signed on the reverse:

signed on the left bottom

‘2017 Swiaty gwiazd Rafal Kapica’

signed, titled and dimensioned on the reverse:

signed, titled and dated on the reverse:
inventory number: UK/am/16/1/2020/a

‘Wojciech Kopczynski „FIGURA” 2002 ROK.”

inventory number: UK/mn/17/1/2020/c
PROVENANCE:
artist

‘Tigran Vardikyan Byla sobie raz krolewna 70 x 60’

PROVENANCE:

inventory number: UK/rk/27/1/2020/a

artist

PPROVENANCE:

3 000 pln – starting bid

inventory number: UK/tv/25/1/2020/a

artist

8 000 pln – starting bid

PROVENANCE:

estimation: 3 000 – 6 000 pln

artist

4 400 pln – starting bid

estimation: 8 000 – 14 000 pln

private collection, Bytom

2 900 pln – starting bid

estimation: 4 400 – 8 000 pln

estimation: 2 900 – 5 900 pln

131

Constantine Brandel

134

Igor Mitoraj

137

Edith Jaracz

140

Tigran Vardikyan

1880-1970

1944-2014

b.1967

b.1962

Le Tombeu - Tomb, 1912

Face withe veil,1977

Road, 2019

Infinite fate writing, 2019

mezzotint on cardboard / 20.6 x 13.8 cm

sculpture, silver plated bronze / 11.5 x 4 x 4 cm

oil on canvas / 100 x 700 cm

oil on canvas / 80 x 80 cm

32.5 x 22.5 cm, sheet size

signed on the right bottom: ‘IGOR MITORAJ’

titled, signed and dated on the reverse:

signed on the left bottom: ‘Tigran’

pencil signature on the right bottom: ‘Brandel’

descriptioned on the reverse: ‘Bonne Anee 1977

‘DROGA E. Jaracz 2019r.’

titled and dimensioned on the reverse:
‘Nieskonczone losu pisanie 80 x 80’

Bouillet CHRISTOFLE FRANCE’
inventory number: UK/ej/4/2/2020/c

inventory number: 84/21/12/2019/pos.3
PROVENANCE:
private collection, Bielsko-Biala
LITERATURE:

inventory number: UK/as/5/2/2020/f

PROVENANCE:

inventory number: UK/tv/25/1/2020/c

PROVENANCE:

artist

PROVENANCE:

3 000 pln – starting bid

private collection, Bielsko-Biala

Constantine Brandl’s graphics catalogue, p.42 pos.38

5 800 pln

publisher:

artist

7 700 pln – starting bid

estimation: 3 000 – 6 000 pln

– starting bid

estimation: 7 700 – 12 000 pln

estimation: 5 800 – 11 000 pln

Archives of Emigration. Library of the Nicolaus Copernicus
University, Torun
Kucharski Publishing House, Torun
ISBN 83-89376-23-7

Raphael Kapica

138

Edith Jaracz

141

Tigran Vardikyan

printing: ZPW POZKAL, Inowroclaw

b.1980

b.1967

b.1962

Torun 2005

Red lights, 2019

March, 1994

Charm of a magic note, 2019

oil on canvas / 100 x 75 cm

oil on canvas / 90 x 180 cm

oil on canvas / 60 x 80 cm

dated, titled and signed on the reverse:

sticker from the Bielska Jesien exhibition ’95 on the reverse:

76 x 96 cm, including frame

‘2019 Czerwone swiatla Rafal Kapica’

with signature, title, date and technique

signed on the right bottom: ‘Tigran’

inventory number: UK/rk/27/1/2020/c

inventory number: UK/ej/5/2/2020/a

PPROVENANCE:

PROVENANCE:

artist

artist

5 000 pln – starting bid

EXHIBITION:

600 pln – starting bid
estimation: 800 – 1 200 pln

132

135

Andrew Masianis
b.1974

Basilica, 2008
pen drawing on cardboard / 100 x 70 cm
signed on the right bottom: ‘A. Masianis’

inventory number: UK/am/16/1/2020/b

signed, titled, dimensioned and dated on the reverse:

estimation: 5 000 – 9 000 pln

XXXII National Exhibition of Painting Bielska Jesien
AWARDS:

‘Tigran Urok zakletej nuty 60 x 80 2019’

inventory number: UK/tv/25/1/2020/d
PROVENANCE:
artist

PROVENANCE:

The jury of the competition honored the artist of the image with

7 700 pln – starting bid

artist

a silver medal

estimation: 7 700 – 11 000 pln

3 000 pln – starting bid

LITERATURE:

estimation: 3 000 – 6 000 pln
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Catalog of the Bielska Jesień exhibition ’95 XXXII Polish Painting
Exhibition
Bielsko-Biala 1995, ISBN 83-904794-0-0

6 000 pln – starting bid

estimation: 6 000 – 12 000 pln
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142

Raphael Czwichocki

145

Anna Czarnota

148

Adalbert Jaracz

151

Victoria Zarebska

b.1975

b.1994

b.1970

b.1998

Chief, 2011

Reminiscence, 2017

Dream in a cold coffee, 2009

V4, 2017

oil on canvas / 120 x 60 cm

oil on plate / 70 x 100 cm

oil on canvas / 54 x 85 cm

drypoint, print on paper / 30 x 21 cm

signed on the right bottom: ‘RCzwichocki’

signed and dated on the reverse: ‘A. Czarnota ‘17’

signed and dated on the reverse:

59.5 x 48.5 cm, including frame

‘Wojciech Jaracz 2009’

signed on the bottom: ’Sucha igla 1⁄2 Wiktoria Zarebska’

PROVENANCE:

inventory number: UK/wj/9/2/2020/a

inventory number: 61/10/6/2019/pos.2

artist

PROVENANCE:

PROVENANCE:

PROVENANCE:

2 000 pln – starting bid

artist

purchased directly from the artist

artist

estimation: 2 000 – 4 000 pln

3 000 pln – starting bid

500 pln – starting bid

estimation: 3 000 – 5 000 pln

estimation: 800 – 1 000 pln

titled, technique, dimensioned, dated and signed on the reverse:
inventory number: UK/ac/4/2/2020/a

‘Wodz olej 120 x 60 cm 2011r. Rafal Czwichocki’

inventory number: UK/rc/21/1/2020/a

2 500 pln – starting bid
estimation: 2 500 – 5 000 pln

143

Darius Milinski

146

Florian Kohut

149

Peter Jakubczak

152

Eugene Gerlach

b.1957

b.1952

b.1968

b.1941

Without title, 2018

Shepherds, 2015

Strike, 2019

Act with a mirror, 2018

oil on canvas / 77 x 77 cm

oil on canvas / 100 x 120 cm

oil on canvas / 80 x 50 cm

oil on canvas / 70 x 60 cm

96 x 96 cm, including frame

116 x 136 cm, including frame

101 x 71 cm, including frame

90 x 80 cm, including frame

signed and dated on the left bottom: ‘D.MILIŃSKI 2018’

signed and dated on the right bottom: ‘Kohut Florian 15’

signed on the left bottom: ‘PJ 19’

signed on the left bottom: ‘EGerlach’

described, signed and dated on the reverse:

signed, titled, technique performance, dated and dimensioned

signed, titled, dated and dimensioned on the reverse:

dated on the right bottom: ‘2018’

‘Z CYKLU GRAJKI PlAWNEJ D. Milinski 2018’

on the reverse: ‘mal. Kohut Florian 15 „PASTUCHY” olej,

‘Piotr Jakubczak „STRAJK” 2019r 80x50’

signed, titled, dated, technique, sizes on the reverse:

plener WIEPRZ 2015r. 120 x 100’

‘Autor: Eugeniusz Gerlach „Akt z lusterkiem” – 2018’

two artist’s stamps

inventory number: UK/as/5/2/2020/c

inventory number: UK/as/3/2/2020/b
PROVENANCE:

inventory number: UK/as/3/2/2020/d

artist

inventory number: UK/as/5/2/2020/a

artist

PROVENANCE:

private collection, Bielsko-Biala

PROVENANCE:

private collection, Bielsko-Biala

PROVENANCE:

4 000 pln – starting bid

artist

estimation: 4 000 – 6 000 pln

5 000 pln – starting bid

artist
private collection, Bielsko-Biala

4 000 pln – starting bid

private collection, Bielsko-Biala

4 000 pln – starting bid
estimation: 4 000 – 8 000 pln

estimation: 4 000 – 8 000 pln

estimation: 5 000 – 9 000 pln

144

Monika Ślósarczyk

147

Zbigniew Kowalski

150

Joan Zawadowicz-Mikolajczyk

153

Adalbert Jaracz

b.1971

b.1960

b.1980

b.1968

Mining and metallurgical brass band, 2019

Botswana, 2015

Tres, 2016

River of life, 2019

oil on canvas / 70 x 120 cm

oil on canvas / 100 x 110 cm

dry pastel on paper / 100 x 70 cm

oil on canvas / 130 x 97.5 cm

91.5 x 141.5 cm, including frame

104 x 114 cm, including frame

signed and dated on the right bottom: ‘initials 2016’

signed and dated on the reverse:

signed, dimensioned, titled and dated on the reverse:

signed on the right bottom: ‘Zb. Kowalski’

titled, signed, dated and artist authenticity certificate on the reverse:

‘Wojciech Jaracz 2019’

‘Tres initials 2016’

‘MONIKA ŚLÓSARCZYK 70 x 120
„GÓRNICZO-HUTNICZA ORKIESTRA DETA” 2019’

inventory number: UK/as/5/2/2020/g

inventory number: UK/zk/2712/1/2019/d
PROVENANCE:

inventory number: UK/jzm/3/2/2020/a

PROVENANCE:

artist

PROVENANCE:

artist

PROVENANCE:

2 000 pln – starting bid

artist

estimation: 2 000 – 4 000 pln

private collection, Bielsko-Biala

inventory number: UK/wj/9/2/2020/b

artist

2 200 pln – starting bid

4 000 pln – starting bid
estimation: 4 000 – 7 000 pln

estimation: 2 200 – 4 200 pln

3 000 pln – starting bid
estimation: 3 000 – 6 000 pln
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154

Raphael Czwichocki

157

John Bembenista

160

163

b.1962

b.1980

b.1988

Knight in the night, 2011

Peak, 2008

Manta Ray, 2014

Alectoris III, 2019

oil on canvas / 95 x 70 cm

oil on plate / 32,5 x 46.5 cm

oil on canvas / 80 x 100 cm

oil on canvas / 60 x 72 cm

signed on the right bottom: ‘RCzwichocki’

35.5 x 49 cm, including frame

signed on the right bottom:

signed and dated on the right bottom: ’Maja Klimza Peksyk 2019’

titled, technique, size, dated and signed on the reverse:

signed and dated on the left bottom: ‘Jan Bembenista 2008’

‘Dorota Czapska Dordova Manta Ray 2014’

titled and dated on the reverse:

‘Wodz olej 120 x 60 cm 2011r. Rafal Czwichocki’

description, titled, signed and dated on the reverse:

‘Alectoris III 2019’

‘Z cyklu Ikony odchodzacego swiata – „Szczyt”

inventory number: UK/dcd/29/1/2020/b

Jan Bembenista 2008’

PROVENANCE:

inventory number: UK/mkp/14/1/2020/a

artist

PROVENANCE:

PROVENANCE:
artist

inventory number: UK/15/1/2020/a

1 800 pln – starting bid

2 500 pln – starting bid

PROVENANCE:

estimation: 2 000 – 3 400 pln

1 100 pln – starting bid
estimation: 1 200 –1 800 pln

800 pln – starting bid

Selene Litke

estimation: 800 – 1 600 pln

b.1950

Castle in Czersk, 2007

artist

artist

estimation: 2 500 – 5 000 pln

158

Anthony Kowalski

161

Doris Czapska Dordova

164

1923 – 2018

b.1980

b.1985

63 x 69.5 cm, including frame

Church of saint Anna, 2002

Africa, 2011

Bielsko reminiscences: Hill street, 2017

signed and dated on the right bottom: ‘Celina Litke ‘07’

oil on canvas / 60 x 46 cm

oil on canvas / 50 x 76 cm

photography with digital processing, paper / 50 x 70 cm

signed, titled and dated on the reverse:

67 x 52 cm, including frame

signed on the left bottom.:

signed, titled, description and dated on the reverse:

‘Celina Litke Zamek w Czersku 2007’

titled, signed and dated on the reverse:

‘Dorota Czapska D. Africa 2011’

‘Mateusz Tarnowski
„Reminiscencje bielskie: Bielsko – ul. Wzgorze”

’Mikulov – miasteczko na czesko-austr. granicy
inventory number: UK/dcd/29/1/2020/a

A. Kowalski 2002r.’

PROVENANCE:

odbitka barwna 4/10 Bielsko-Biała 2017’

PROVENANCE:

artist

artist

inventory number: 25/18/1/2019/pos.1

950 pln – starting bid

inventory number: UK/mt/6/2/2020/b

PROVENANCE:

1 200 pln – starting bid

estimation: 950 – 1 900 pln

private collection, Makow Podhalanski

estimation: 1 400 – 2 200 pln

Wladimir Dmytryszyn

800 pln – starting bid

900 pln – starting bid

estimation: 1 000 – 1 800 pln

estimation: 900 – 1 500 pln

1905-1992

Landscape
oil on canvas / 38.5 x 51.5 cm

159

Josef Krzempek

162

Edith Jaracz

PROVENANCE:
artist

165

Matthew Tarnowski

44 x 57 cm, including frame

1936-1998

b.1967

b.1985

signed on the left bottom: ‘W. Dmytryszyn’

In the harbour, 1996

Shine, 2019

Bielsko reminiscences: 3rd May street [synagogue], 2017

‘Autor WLODZIMIERZ DMYTRYSZYN artysta malarz

oil on canvas / 80 x 60 cm

oil on canvas / 40 x 60 cm

photography with digital processing, paper / 50 x 70 cm

czlonek rzeczywisty ZPAP nr leg. 1026

90 x 68 cm, including frame

titled, signed and dated on the reverse:

signed, titled, description and dated on the reverse:

Katowice, Piastowska 2 m. 11

signed on the right bottom: ‘J. Krzempek’96’

‘BLASK E. Jaracz 2019r.’

‘Mateusz Tarnowski

Tytul Pejzaz

titled, technique and sizes on the revers:

metrics on the reverse:

Technika olej
Wymiar 385 x 515’

‘W PORCIE OLEJ 80x60’

„Reminiscencje bielskie: Bielsko – ul. 3-go Maja [synagoga]”
inventory number: UK/ej/4/2/2020/c

odbitka barwna 4/10 Bielsko-Biała 2017’

PROVENANCE:
inventory number: UK/as/5/2/2020/e

artist

inventory number: UK/mt/6/2/2020/a

PROVENANCE:

1 500 pln – starting bid

PROVENANCE:

private collection, Bielsk Podlaski

artist

estimation: 1 800 – 2 500 pln

artist

1 500 pln – starting bid

private collection, Bielsko-Biala

900 pln – starting bid

3 000 pln – starting bid

estimation: 900 – 1 500 pln

inventory number: UK/pt/17/2/2020/h
PROVENANCE:

estimation: 2 000 – 2 900 pln
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Matthew Tarnowski

oil on canvas / 53 x 60 cm

inventory number: UK/15/1/2020/a

156

Maya Klimza-Pęksyk

b.1975

inventory number: UK/rc/21/1/2020/b

155

Doris Czapska Dordova

estimation: 3 000 – 6 000 pln
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166

Martin Skorupski

169

Ludmila Wozniczko

172

alias: ‘Weronika Waligorska’

b. 1989

b. 1985

Sheeps, 2019

Arabeska, 2018

digital photography, paper / 42 x 52 cm

oil on canvas / 70 x 100 cm

52.5 x 72.5 cm, including frame

signed and dated on the reverse: ‘Waligorska 2018’

signed on the reverse: ‘Marcin Skorupski’

Greg Kaminski

175

Anthony Konarzewski

b.1984

b.1981

Skull, 2013

Without title, 2019

acrylic on paper / 59 x 45 cm

linocut / 70 x 100 cm

89.5 x 71.5 cm, including frame

signed and dated on the right top: ‘Antoni Konarzewski 2019’

signed on the left bottom: ‘Kaminski’
inventory number: UK/ak/14/1/2020/c
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inventory number: UK/ms/21/1/2020/a

inventory number: UK/lw/13/1/2020/b

inventory number: 63/14/6/2019/pos.2

PROVENANCE:

PROVENANCE:

PROVENANCE:

PROVENANCE:

artist

artist

artist

purchased directly from the artist

1 400 pln – starting bid

1 000 pln – starting bid

estimation: 1 400 – 2 200 pln

400 pln – starting bid

1 000 pln – starting bid

estimation: 400 – 800 pln

estimation: 1 000 – 1 500 pln

Martin Skorupski
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b. 1989

Tatra Mountains, 2019
digital photography, paper / 52 x 72 cm
64 x 94 cm, including frame

Joan Albene

estimation: 1 000 – 1 800 pln
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Mary Gasior
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b. 1967

b.1964

W1, 2018

Bows, 2017

Donna, 2019

drypoint, print on paper / 29.5 x 27 cm

oil on canvas / 50 x 60 cm

acrylic on canvas / 90 x 90 cm

signed on the bottom: ’sucha igla Joanna Kudzia’’

signed on the right bottom: ‘JK’

signed and dated on the right bottom: ‘MGs19’
inventory number: 83/18/12/2019/pos.6

signed and dated on the reverse: ‘MGs19’

signed on the reverse: ‘Marcin Skorupski’
inventory number: UK/ja/15/11/2019/a

PROVENANCE:

inventory number: UK/ms/21/1/2020/b

PROVENANCE:

inventry number: UK/mg/14/1/2020/a

artist

PROVENANCE:

artist

PROVENANCE:

1 100 pln – starting bid

400 pln – starting bid

artist

artist

estimation: 400 – 800 pln

500 pln

estimation: 1 100 – 1 500 pln

800 pln – starting bid

– starting bid

estimation: 800 – 1 600 pln

estimation: 500 – 900 pln
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Joan Kudzia

Ludmila Wozniczko

alias: ‘Weronika Waligorska’
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Anthony Konarzewski

174

Mary Gasior
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Dominica Nowakowska

b. 1981

b.1964

Beech in autumn, 2018

Arctic, 2019

Without title, 2019

linocut / 43 x 30 cm

acrylic on canvas / 90 x 90 cm

oil on canvas / 50 x 40 cm

signed and dated on the right bottom: ‘Antoni Konarzewski 2018’

signed and dated on the reverse: ‘MGs19’

inventory number: UK/ak/14/1/2020/c

inventory number: UK/mg/14/1/2020/b

inventory number: UK/lw/13/1/2020/c

PROVENANCE:

PROVENANCE:

purchased directly from the artist

PROVENANCE:

artist

artist

artist

400 pln – starting bid

800 pln – starting bid

500 pln – starting bid

600 pln – starting bid

estimation: 400 – 800 pln

estimation: 800 – 1 600 pln

b. 1985

signed and dated on the reverse: ‘Waligorska 2019’

Still life, 2018
oil on canvas / 40 x 50 cm
signed on the reverse: ’Nowakowska Dominika’

inventory number: 83/18/12/2019/pos.2
PROVENANCE:

estimation: 500 – 800 pln

estimation: 600 – 900 pln
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178

Ewe Wolniewicz
Still life, 2018
oil on canvas / 40 x 50 cm
signed on the reverse: ’Ewa Wolniewicz’

inventory number: 83/18/12/2019/pos.1
PROVENANCE:
purchased directly from the artist

500 pln – starting bid
estimation: 500 – 800 pln

179

Mary Danuta Chmielarska
1935-2014

Still life, 1994
oil on canvas / 40 x 56 cm
54 x 69.5, including frame
signed and dated on the left bottom:
‘M.DANUTA CHMIELARSKA 94’
signed and titled on the reverse:
’M.DANUTA CHMIELARSKA
KATOWICE UL. GLIWICKA 130/42

inventory number: UK/pt/17/2/2020/f

Fot. Mateusz Tarnowski

PROVENANCE:
private collection, Bielsk Podlaski

3 300 pln – starting bid
estimation: 3 300 – 5 200 pln
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Maya Laski
Photographer, 2017
drypoint, print on paper / 14.5 x 20.5 cm in the light passe-partout
signed on the bottom: ‘’sucha igla Maja laski’

inventory number: 83/18/12/2019/pos.5
PROVENANCE:
artist

400 pln – starting bid
estimation: 400 – 800 pln
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