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Stefan Sonnewend (1885–1939) Pejzaż z Gdyni (1924)

olej / tektura
64 × 88 cm
sygnowany, opisany i datowany p.d: SONNEWEND STEFAN
GDYNIA 1924.
estymacja 6 000 – 8 000 pln

Malarz, grafik, rysownik, karykaturzysta, związany
z poznańskim środowiskiem artystycznym. Pierwsze
lekcje rysunku i podstaw malarstwa odbył Wiedniu,
naukę kontynuował na krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Jego nauczycielami byli Stanisław Wyspiański,
Jan Stanisławski i Teodor Axentowicz. Po zakończeniu
studiów wyjechał do Drezna, a po otrzymaniu nagrody
od austriackiego ministerstwa oświaty i stypendium
ufundowanego przez księżną Marię Lubomirską wyjechał kontynuować studia do Paryża i Londynu. Do
Poznania powrócił w 1908 i zaangażował się w działalność kulturalną, był organizatorem wystawy malarskiej w siedzibie poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych, w Hotelu Bazar wystawy karykatur
znanych mieszkańców miasta. Gdy wybuchła I wojna
światowa wyjechał do Wiednia, tam został zwerbowany
do Legionów Polskich. Z ramienia sztabu Komendanta
Legionów Polskich został w maju 1916 powołany na
malarza, przywiózł na front m.in. Juliana Fałata i Leona
Wyczółkowskiego. Po wojnie osiadł w Poznaniu. Pracował przy organizowaniu Poznańskiej Szkoły Malarstwa
i Rzeźby, był współzałożycielem artystycznego ugrupowania „Świt”, prezesem Wielkopolskiego Związku
Zawodowego Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy. Jest autorem licznych prac rysunkowych i graficznych, wykonywał rysunki dla monachijskiego „Simplicissimusa”,
dla Lwowa opracował tekę „Lwów w karykaturze”. Jego
prace malarskie odznaczają się świetnym opanowaniem
warsztatu, swobodą w ujęciu motywu i dużą wrażliwością kolorystyczną. Większość dorobku artysty zaginęła.
Szczególnie charakterystyczne były dla niego pejzaże
z Pomorza, Karpat i Tatr.
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Marek Włodarski (1898–1960) Szkic do obrazu „Pejzaż morski” (ok. 1948)
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akwarela, gwasz, ołówek / papier
20,2 × 28,5 cm (w świetle passe-partout)
41,6 × 56,5 cm (z oprawą)
Reprodukowany:
Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między świadomym
a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości
tych, którzy przetrwali, kat. wystawy, Dom Aukcyjny Libra,
Warszawa 2020, il. s. 100
Marek Włodarski. Henryk Streng (1898–1960). Między centrum
a peryferiami, Sopot 2013, s. 179, il. 54
Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk Streng,
red. J. Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Poznań 2009, il. s. nlb.,
kat. 72
Wystawiany:
Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między świadomym
a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych,
którzy przetrwali, Dom Aukcyjny Libra, Warszawa 2020,
nr kat. 28
Marek Włodarski | Henryk Streng 1898–1960. Między centrum
a peryferiami, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie &
Lwowska Narodowa Galeria Sztuki, 2013, poz. 50
Literatura:
Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, kat. wystawy
monograficznej, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa
1981, poz. kat. III/271
estymacja 50 000 – 60 000 pln •

Uczestnicy i organizatorzy I Wystawy Sztuki
Nowoczesnej, 1948. Na ścianie w tle m.in. obraz
olejny „Pejzaż morski” Marka Włodarskiego
9(obecnie w kolekcji Muzeum Narodowego
w Warszawie (MPW 321 MNW). Źródło: I Wystawa Sztuki Nowoczesnej. Pięćdziesiąt lat później,
red. M. Świca, J. Chrobak, Kraków 1998, s. 136.
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Marek Włodarski (1898–1960) Odjeżdżający okręt (1948)
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olej / płótno
45,5 × 66 cm
58,6 × 79 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany p.d.: WŁODARSKI 1948
Reprodukowany:
Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między świadomym
a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości
tych, którzy przetrwali, kat. wystawy, Dom Aukcyjny Libra,
Warszawa 2020, il. s. 104
Marek Włodarski. Henryk Streng (1898–1960). Między centrum
a peryferiami, Sopot 2013, s. nlb, il. 51
Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk Streng,
red. J. Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Poznań 2009, s. nlb., il. 75
Wystawiany:
Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między świadomym
a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych,
którzy przetrwali, Dom Aukcyjny Libra, Warszawa 2020,
nr kat. 34
I Wystawa Sztuki Nowoczesnej, TPSP, Kraków, 1948–1949,
poz. nlb.
35 lat malarstwa w Polsce Ludowej, CBWA Zachęta, Warszawa,
marzec 1980, poz. 111
Marek Włodarski | Henryk Streng 1898–1960. Między centrum
a peryferiami, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie &
Lwowska Narodowa Galeria Sztuki, 2013, poz. 98
Literatura:
Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, kat. wystawy
monograficznej, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa
1981, poz. kat. I/50
estymacja 400 000 – 500 000 pln •

Prezentowana praca powstała w 1948 roku, trzy lata
po zakończeniu II wojny światowej. To przełomowy
moment w twórczości Włodarskiego – artysta po raz
kolejny, na nowo, rozpoczynał karierę artystyczną,
porzucając swoje dotychczasowe surrealizujące rozwiązania formalne na rzecz abstrakcyjnych tendencji. Włodarski mieszkał wówczas od czterech lat w Warszawie,
do której przedostał się w ostatnich miesiącach walk
wraz ze swoją narzeczoną, Janiną Brosch. Do stolicy
udało im się sprowadzić około połowę obrazów i większość prac na papierze autorstwa lwowskiego malarza.
Cudem przetrwały wojenną zawieruchę.
Podczas powstania warszawskiego Henryk Streng –
posługujący się swoim okupacyjnymi imieniem i nazwiskiem Marek Włodarski – został aresztowany i przewieziony do obozu koncentracyjnego Stutthoff koło
Gdańska, gdzie przebywał do końca marca 1945 roku. Po
miesiącach spędzonych w Krakowie i Tarnowie, w sierpniu 1945 roku powrócił do Warszawy i od razu intensywnie włączył się w rekonstrukcję stołecznego życia
artystycznego. Wstąpił do Związku Polskich Artystów
Plastyków, brał udział w pierwszych, na poły prywatnych
wystawach w podwarszawskich miejscowościach, m.in.
w Milanówku. Niedługo później został sekretarzem
Zarządu Głównego wspomnianej organizacji, a już po
roku zaczął organizować grupę malarzy modernistów.
8

W liście do Teresy Tyszkiewiczowej pisał:
„[...] Pozostaje tylko oficjalność. Wyzwalająca okazuje
się problematyka u nas niedopuszczana i zakrzyczana, jako dawno martwa. To właśnie problematyka
fowistów, kubistów, nadrealizmu. Oczywiście nie ma
mowy do powrotu do tych kierunków jako takich, ale
właśnie te zagadnienia prowadzą do sztuki dzisiejszej. Nie chcemy więcej obsesji powietrza, nie chcemy
wrażenia, nie chcemy Kamockiego, sentymentu […].
Wobec takich aspiracji trudno się obyć bez pewnej
walki”*.
I rzeczywiście – zgodnie z wyłożonymi malarce tezami po 1946 roku Włodarski zaczął tworzyć kameralne kompozycje geometryczne, utrzymane w stylistyce
łączącej abstrakcję i surrealizm. Wykorzystywał nieco
jaśniejsze, bardziej nasycone pigmentem barwy – żółcień, błękit, żywą czerwień. W 1947 roku po raz pierwszy
zobaczył morze – spędzili tam z Janiną (już Włodarską)
całe wakacje. Zachwycony majestatycznym błękitem
stworzył cykl nieprzedstawiających obrazów o tematyce marynistycznej, m.in. prezentowany „Odjeżdżający
okręt”, „Gobelin morski”, ale też „Rybaków”, i „Żagle”
(1948). Wszystkie kompozycje łączy poetyckie wyczucie
formy i zawieszenie abstrakcyjnych obiektów w niejednoznacznych relacjach z tłem i powierzchnią obrazu.
Prace Włodarskiego z końca lat 40. doskonale nawiązują

9

do powstających w podobnym okresie geometrycznych
realizacji Andrzeja Wróblewskiego, wówczas studenta
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i aktywnego krytyka sztuki. W jednym z tekstów pisał:
„[...] Nie wiem, czy zauważacie [u Włodarskiego], że
są tu: pejzaż z okrętem, jakieś przedmioty, lampa
naftowa itd. Ale to nie jest ważne. Popatrzcie na ten
najmniejszy obrazek. O żadnym przedmiocie nie ma
tu mowy. Jest to obraz czysto dekoracyjny, lub jeśli
chcecie, abstrakcyjny. Nie ma w nim nic, co zwykle
skupia uwagę – mimo to przyjemnie jest nań patrzeć.
Jeśli to czujecie, jesteście wrażliwi na kolor”**.
* Marek Włodarski w liście do Teresy Tyszkiewiczowej,
za: Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk Streng, red. J. Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Poznań
2009, s. 128.
** Andrzej Wróblewski, Omówienie sal wystawowych,
cyt. za: W kręgu lat czterdziestych, Cz. II, red. Józef
Chrobak, Grupa Krakowska, Kraków 1991, s. 41.
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Erna Rosenstein (1913–2004) Bez tytułu (1954)
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tempera / płótno
47,5 × 64 cm (w świetle oprawy)
49 × 65,8 cm
sygnowany i datowany p.d.: Rosenstein 1954
na odwrociu l.g.: fragment naklejki (?), l.d.: nieczytelna pieczęć
Pochodzenie:
kolekcja Gizeli Szancer, Niemcy (dar od artystki)
kolekcja prywatna, Niemcy (kolekcja przyjaciół Gizeli Szancer)
Do obrazu dołączono:
ekspertyzę Barbary Piwowarskiej
dokumentację analizy badawczo-konserwatorskiej obrazu
olejnego na płótnie „Bez tytułu” autorstwa Erny Rosenstein
prof. zw. dr. hab. Dariusza Markowskiego
estymacja 200 000 – 300 000 pln •

Prezentowana praca to obraz wyjątkowy, bez bezpośrednich analogii w całym dorobku artystycznym Erny
Rosenstein. Można zaryzykować twierdzenie, że to
jedyna zachowana socrealizująca kompozycja malarki,
znanej przede wszystkim z abstrakcyjnych rysunków
i obrazów. Nie znamy niestety okoliczności jej powstania
i intencji autorki – wiemy natomiast, że obraz przez lata
znajdował się w kolekcji Gizeli Szancerowej: historyczki
sztuki, w latach 1954–1969 dyrektorki Centralnego Biura
Wystaw Artystycznych „Zachęta”, a prywatnie – przyjaciółki malarki. Obraz Erny Rosenstein był dla niej
tak istotny, że zdecydowała się wywieźć go z Polski,
z której emigrowała w 1971 roku na fali wydarzeń marcowych. Szancerowa wraz z mężem Erwinem zamieszkała w Jülich nieopodal Akwizgranu i do końca życia
utrzymywała korespondencyjne kontakty z polskim
środowiskiem artystycznym, w tym z Erną Rosenstein.
Obraz powstał w 1954 roku i przedstawia rodzaj
zebrania (może wiec partyjny lub oficjalne spotkanie związkowe?), podczas którego przemawia młoda,
ciemnowłosa kobieta. Stoi za wysoką mównicą – dłonie
opiera na bocznych krawędziach blatu, zdaje się mówić
spokojnie, rzeczowo, z zaangażowaniem godnym lepszej
sprawy. Ma gładko zaczesane włosy, karminowe usta
i szary blezer zarzucony na jasnożółtą bluzkę. Po jej
prawej stronie stoi długi stół, przy którym siedzi pięć
osób – dwie kobiety i trzech mężczyzn. Najbliżej przemawiającej siedzi kobieta w liliowej bluzce z krótkimi
rękawami. Twarz i widoczne pod stołem kolana zwraca
w stronę brunetki – zdaje się z uwagą słuchać jej wywodu. Siedzący dalej dwaj mężczyźni zostali uchwyceni
w momencie prowadzenia prywatnej rozmowy: obaj
pochylają się w swoją stronę, dyskretnie wymieniając się
spostrzeżeniami. Kolejną postacią przedstawioną przez
Rosenstein jest młoda kobieta, z uwagą i zdziwieniem
spoglądająca w stronę mównicy – podpiera twarz na
lewej ręce, co można uznać za gest znużenia lub zdziwienia. Ostatnią postacią siedzącą przy stole jest sekretarz-sprawozdawca, szczegółowo zapisujący przebieg
spotkania. Twarze wszystkich przedstawionych osób
wydają się być całkowicie nierealistyczne, pozbawione
12

ostrości wyrazu: są jak duchy, delikatnie rozpływające
się w szarości. Szczególnie oblicza mężczyzn zwracają
uwagę widza – zostały oddane płaską plamą barwną,
przez co przywodzą na myśl maski. To zabieg, który
często pojawiał się w nielicznych figuratywnych i portretowych realizacjach artystki: dokonywała specyficznych
przekształceń rysów, w efekcie tworząc imaginacyjne
wizerunki nierzeczywistych postaci. Może to stanowić
również realizację socrealistycznej idei typizacji postaci:
ujednolicania kształtów twarzy w celu przedstawienia
jednorodnej zbiorowości.
Scena rozgrywa się w zamkniętym, jednolicie czerwonym wnętrzu. Kolor może mieć tutaj zarówno znaczenie
symboliczne, jak i stanowić rzeczywiste odwzorowanie
konkretnej przestrzeni. Na ścianie, za obradującym gremium, wisi udrapowana, biało-czerwona flaga i portret
Bolesława Bieruta. Całość wskazuje na oficjalne spotkanie, na których w latach 50. opierano politykę i działalność społeczną.
Brak cech charakterystycznych postaci nie pozwala
na ich jednoznaczną identyfikację. Również już na tym
etapie pojawia się kilka problemów, które mogą wskazywać na imaginacyjny i niejednoznaczny charakter
przedstawienia. W obrazie sportretowano bowiem aż
trzy kobiety, w tym centralną, przemawiającą na zgromadzeniu postać. To odważny i nietuzinkowy zabieg:
mimo proklamowanej przez socjalizm równości kobiety
stanowiły zdecydowaną mniejszość na wysokich partyjnych stanowiskach, kulturowo przypisywano im
również tzw. „tradycyjne” role*. Co ciekawe, ten sam
schemat obowiązywał zarówno w strukturach PZPR,
jak i chociażby w Związku Polskich Artystów Plastyków,
gdzie przez pierwsze lata funkcjonowania udział kobiet
w strukturach decyzyjnych był właściwie symboliczny.
Główną bohaterkę kompozycji można wiązać z Julią
Brystygierową. „Krwawa Luna” w 1954 roku była najważniejszą kobietą w partii; właśnie wtedy udało jej się
wspiąć stosunkowo wysoko na szczeblach władzy. Jednak fizyczne podobieństwo postaci i zbieżność czasowa
to zdecydowanie zbyt mało, żeby stanowczo potwierdzić
tożsamość głównej bohaterki kompozycji.
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Pojawia się również kolejna, interpretacyjna wątpliwość – stosunek samej artystki do socrealizmu. Był on
szczególnie trudny, ze względu na ideowe rozdarcie:
Erna Rosenstein miała jednoznacznie lewicowe poglądy
i jednocześnie wybrała zgoła odmienną drogę twórczą.
W jednym z wywiadów wspominała:
„[…] Osobiste przykrości spotkały mnie dopiero
w Warszawie. Wspominałam, że przeniosłam się tutaj
w najgorszym okresie jeśli chodzi o tzw. politykę kulturalną. Organizowano wtedy dużą ogólnopolską socrealistyczną wystawę malarstwa. Podjęto w związku z tym
uchwałę, że każdy członek partii ma obowiązek wziąć
w niej udział. Nie dałam żadnego obrazu. Później na
zebraniu partyjnym dokonywano analizy, kto i jak się
w tej sprawie zachował i dlaczego. Na ogół mówiono
kłamliwie, a to, że obraz wydał się nie dość dojrzały, a to
że jakieś wydarzenia rodzinne przeszkodziły w dokończeniu pracy. Wszyscy czekali, co ja powiem. Wiedziano
przecież, że w Krakowie panuje duch opozycji, a ja jestem
związana z tamtym środowiskiem. Zapytano wprost,
dlaczego nie dałam nic na wystawę. Odpowiedziałam,
że na razie zajmuję się ceramiką, muszę bowiem przemyśleć, jeśli chodzi o obecne postulaty. Powiedziałam
też, że sądzę, iż «teraz partia myli się w sprawach sztuki.
Być może to ja się mylę, pokaże to dopiero czas. Wtedy
albo ja zmienię zdanie, albo też wy towarzysze je zmienicie». Adresowałam te słowa do egzekutywy, która
ostro mnie krytykowała. Wówczas ktoś z egzekutywy
(może to był Zakrzewski) rzucił pod moim adresem: «To
co towarzyszka myśli może, że wróci Anders na białym
koniu? ». Pomyślmy przez chwilę, jak to zabrzmiało,
zważywszy na moją przeszłość. Ktoś inny chciał mnie
bronić, mówiąc: «Ona tak nie maluje, bo nie potrafi
i koniec». Towarzyszka Bielska-Tworkowska (pamiętam
akurat jej nazwisko) próbowała mnie bronić, mówiąc:
«Ja się wprawdzie z nią nie zgadzam, ale podoba mi się,
że mówi szczerze». Od razu zagrożono jej upomnieniem «za kumoterstwo». Trwało tak do godziny 22-ej.
W końcu udzielono mi nagany partyjnej z wezwaniem
do samokrytyki. Wszyscy głosowali za wnioskiem egzekutywy, tyko jedna osoba wstrzymała się od głosu. Było
to dla mnie bardzo ciężkie przeżycie. Wydawało się,
że tak już na wieki pozostanie. Malowałam po swojemu a jednocześnie uprawiałam ceramikę. Dla zarobku
wykonywałam także okazjonalnie różne «wcierki» (np.
portrety niesione w pochodach).**”
Erna Rosenstein nie brała więc czynnego udziału
w socrealistycznej machinie wystawienniczej i jasno
przedstawiała swoją niechęć do odgórnie narzucanych
formuł sztuki. Wraz z innymi członkami i członkiniami Grupy Krakowskiej, m.in. Tadeuszem Brzozowskim,
Tadeuszem Kantorem, Jadwigą Maziarską i Jerzym
Nowosielskim zaprzestała udziału w oficjalnym życiu
artystycznym i na kilka lat, świadomie, zapadła w instytucjonalny niebyt. Z tej perspektywy prezentowany obraz
jest szczególnie ciekawy: może być odczytywany zarówno jako nieśmiała, nieco nieporadna próba dostosowania
własnego języka twórczego do socrealistycznych reguł
lub zgoła przeciwnie – jako intencjonalna karykatura

obowiązującej tendencji. Do tej drugiej hipotezy przychyla się Barbara Piwowarska***. Podobne stanowisko
wyraził prof. zw. dr hab. Dariusz Markowski, który uznał,
że:
„Nie wiadomo, czy jest to świadoma afirmacja socjalizmu, czy też praca będąca swoistym buntem artystki.
Nie można wykluczyć, że obraz w sposób prześmiewczy przedstawia akademię (zebranie) poświęcone
wyborowi Bolesława Bieruta w dniu 17 marca 1954
roku na I sekretarza komitetu Centralnego PZPR (stąd
widoczna wisząca na ścianie fotografia Bieruta).”****
Można również zastanowić się, czy obraz ten nie nawiązuje bezpośrednio do zebrania, na którym Rosenstein
otrzymała naganę partyjną. Wtedy osobą przemawiającą
mogłaby być Leokadia Bielska-Tworkowska (1901–1973),
która jako jedyna wstawiła się za Erną. Obranie tego
klucza interpretacyjnego wyjaśniałaby zauważalne
podobieństwo postaci młodej kobiety w liliowej bluzce
do malarki. Piwowarska, podobnie jak prof. Markowski, uznała, że jej wizerunek może stanowić autoportret Rosenstein. Stanowiłoby to prawdziwy ewenement,
ponieważ dotychczas nie odkryto tego typu pracy.
* Więcej na ten temat: E. Toniak, Olbrzymki. Kobiety i socrealizm, Kraków 2008 ** „To we mnie trwa… (rozmowa
z Zenoną Macużanką)”, w: Erna Rosenstein, red. J. Chrobak,
Kraków 1992, s. 61. *** B. Piwowarska, Ekspertyza pracy
Erny Rosenstein „Bez tytułu” (1954), 2020. **** D. Markowski, Dokumentacja analizy badawczo-konserwatorskiej obrazu
olejnego na płótnie „Bez tytułu” autorstwa Erny Rosenstein,
2020, s. 16.
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Roman Szczerzyński (1908–1985) Basen Pałacu Młodzieży w Katowicach (1952)

praca dwustronna
olej / płyta
64 × 73 cm (w świetle oprawy)
71 × 80 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany p.d.: 52. Szczerzyński
estymacja 6 000 –9 00 0 pln •

„Z urodzenia związany ze Śląskiem zielonym i czarnym,
malowałem wiele pejzaży śląskich z gór beskidzkich,
z kopalń i hut. Dla odprężenia, nabrania nowego oddechu malowałem nad naszym Bałtykiem, w dużych
portach i mniejszych rybackich. […] Lubię obserwować ludzi pracy wszystkich zawodów – wyraz ich
twarzy, ubiór […].” Źródło: Roman Szczerzyński. Wystawa
malarstwa i rysunku, Biuro Wystaw Artystycznych, Katowice 1969, s.nlb.

Roman Szczerzyński – urodził się w 1908 roku w Bielsku
Białej, zmarł w 1985 roku w Dąbrowie Górniczej. Artysta-malarz, pedagog i animator kultury. Jego indywidualne
wystawy odbywały się głównie w miastach województwa
śląskiego – Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach, Cieszynie.
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Andrzej Wróblewski (1927–1957) [Kompozycja figuralna nr 761] (niedatowany)

6

∙

tusz / papier
41,7 × 29,3 cm
48,7 × 36,1 cm (z oprawą)
wtórnie opisany przez matkę artysty, Krystynę Wróblewską,
(Hirschebrg), p.d.: A. Wróblewski, p.g.: 761
wystawiany:
Andrzej Wróblewski, 16.03–14.04.2018, Zwirner Gallery,
Londyn
estymacja 42 000 – 58 000 pln •

Andrzej Wróblewski niewątpliwie uznawany jest za jednego z najwybitniejszych i najbardziej interesujących
polskich artystów powojennych. Związany ze środowiskiem krakowskim, ukończył tamtejszą ASP na Wydziale
Malarstwa i Rzeźby, równolegle studiując także historię
sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego najwcześniejsze prace stanowiły drzeworyty, w największym
stopniu jednak poświęcił się dyscyplinie malarstwa.
Publikował teksty teoretyczne i krytyczne na łamach
„Głosu Plastyków”, „Przeglądu Artystycznego” czy
„Życia literackiego”. Początkowo, za sprawą akademickich wpływów, jego twórczość bliska była koloryzmowi,
szybko jednak porzucił go na rzecz autonomicznych
poszukiwań własnej artystycznej drogi.
Portretowana to Aleksandra Peterschein, po mężu
Szuliga (1928–1992) zamieszkała w Wieliczce, potem
w Krakowie, wraz z siostrą Ireną w latach 50. XX w. była
modelką na krakowskiej ASP. Aleksandra jest częstym
modelem Wróblewskiego w jego pracach studyjnych.
Bohaterka była wdzięcznym modelem artysty, często
pojawiała się w jego studiach postaci ludzkiej. Z czasem
po poznaniu swojej późniejszej żony Teresy, jego małżonka stała się główną muzą artysty.
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Erna Rosenstein (1913–2004) Otwiera się (1979)

7

∙

∙

olej / płótno
41,5 × 34 cm
66 × 58 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany p.d.: 1979 Rosenstein
opisany na odwrociu: „Otwiera się”
Reprodukowany:
Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między świadomym
a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości
tych, którzy przetrwali, kat. wystawy, Dom Aukcyjny Libra,
Warszawa 2020, il. s. 80
Wystawiany:
Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między świadomym
a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych,
którzy przetrwali, Dom Aukcyjny Libra, Warszawa 2020,
nr kat. 13
estymacja 130 000 – 160 000 pln •

Erna Rosenstein urodziła się w 1913 roku we Lwowie. Była
malarką, twórczynią kolarzy, obiektów i książek artystycznych, poetką żydowskiego pochodzenia. W latach
1932–1934 studiowała na wiedeńskiej Frauen Akademie.
Już wtedy sympatyzowała z środowiskami komunistycznymi współpracując ze Związkiem Robotników Wiedeńskich. W latach 1934–1937 studiowała na Wydziale
Malarstwa ASP w Krakowie, gdzie zetknęła się z Jadwigą
Maziarską i Jonaszem Sternem, którzy reprezentowali
podobne lewicowe poglądy (w tym czasie Rosenstein
współtworzyła komórkę organizacji komunistycznej na
ASP), a także zainteresowania artystyczne. Od 1936 roku
była nieformalnie związana z I Grupą Krakowską oraz
współpracowała z Teatrem Cricot. Przełom lat 1937–1938
spędziła w Paryżu, gdzie silnie oddziałała na nią wystawa surrealistów, a także, obejrzana w drodze powrotnej
przez Niemcy, szydercza wystawa Entartete Kunst, która
sztukę współczesną przedstawiała jako wynaturzenie
i zagrożenie, niemniej prezentowała dorobek największych modernistów tamtego czasu. Rosenstein zadebiutowała kilka miesięcy przed wybuchem wojny w Domu
Plastyków w Krakowie. Po wydarzeniach z września 1939
roku wyjechała z rodzicami do Lwowa, a wraz z wkroczeniem Niemców do miasta rodzina została przeniesiona
do tamtejszego getta. Tam Erna Rosenstein była świadkiem zabójstwa swoich rodziców, co później naznaczyło
jej twórczość. Wielokrotnie powracała do tamtego wydarzenia próbując zobrazować ciało narażone na zagrożenie. W jej sztuce ciało jest rozdwojone. Jednocześnie
funkcjonuje jako źródło życia, obiekt natury, ale też bywa
rozczłonkowane i zniekształcone jak odpad, przedmiot,
miejsce bólu i zniszczenia. Rosenstein uciekła z getta
w 1942 roku do końca okupacji ukrywając się po aryjskiej
stronie pod wieloma nazwiskami. Po wyzwoleniu przeniosła się do Warszawy gdzie została członkiem ZZPAP
i wstąpiła do PPR. Mimo zmiany miejsca zamieszkania
pozostała silnie związana z środowiskiem krakowskim.
W 1946 roku wzięła udział w wystawie Młodych Plastyków wiążąc się z tzw. „grupą nowoczesnych”, a następnie
współtworząc Drugą Grupę Krakowską. Pod koniec lat
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40. podróżowała do Szwajcarii i Paryża oglądając wystawy surrealistów. W 1948 roku wzięła udział w I Wystawie
Sztuki Nowoczesnej w Pałacu Sztuki w Krakowie.
Mimo swoich wyraźnych lewicowych poglądów nie
uznawała doktryny socrealistycznej w sztuce nazywając
ją „schematyzmem”. Do 1955 roku nie wystawiała swoich
prac. Po Odwilży wzięła udział w słynnej Wystawie Dziewięciu – jednej z pierwszych prezentacji sztuki nowoczesnej po okresie narzuconego socrealizmu. Towarzyszyli
jej Tadeusz Brzozowski, Jonasz Stern, Jadwiga Maziarska,
Maria Jarema, Tadeusz Kantor, Kazimierz Mikulski, Jerzy
Nowosielski i Jerzy Skarżyński. Następnie wzięła udział
w II (1957) oraz III (1959) Wystawie Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie. W Warszawie była związana z Galerią
Krzywe Koło, gdzie miała swoją wystawę indywidualną w 1958 roku. Rozgłos przyniosła jej duża wystawa
w Zachęcie w aranżacji Tadeusza Kantora (1967).
Sztuka Erny Rosenstein wydaje się być prowokowana
impulsem. Artystka upodobała sobie dziwne, zaskakujące kombinacje pozostające blisko poetyki surrealizmu.
W swojej sztuce wykorzystywała formy rozpoznawalne
jak i całkowicie abstrakcyjne swobodnie łącząc rzeczywistość i fantazję. Z finezją mieszała to co zmysłowe
i duchowe, uchwytne i ulotne, dojrzałe i niedojrzałe.
Sensem prac Rosenstein jest dążenie artystki do maksymalnego przybliżenia się w sztuce do tego co osobiste: wspomnień, doświadczeń, fantazji i snów. Jej prace
noszą znamię poetyckiego, onirycznego nastroju – wynik
transferowania świata wewnętrznego w obszar sztuki.
W latach 50. i. 60. w sztuce Rosenstein dominowały
formy organiczne nieustannie przeistaczające się w nowe
twory oraz hołdujące nieposkromionej żywotności natury. Późniejsze kompozycje są bardziej zdyscyplinowane,
zdominowane przez kreskę i tajemnicze architektoniczne struktury. W tę estetykę wpisuje się prezentowany olej
o zagadkowym tytule Otwiera się. Kompozycja zbudowana z niebieskich linii przedstawia nieokreślaną formę
architektoniczną, która swoim kształtem przypomina
monumentalną kurtynę bądź rodzaj teatralnej scenografii. Czerwona dominanta kolorystyczna, kontrastująca
z zimnym błękitem i neutralnym tłem, zdaje się wyzierać
zza zasłony otwierając drogę do innego, ukrytego świata.
Niekwestionowaną siłą sztuki Rosenstein jest jej niejednoznaczność, która zabiera oglądającego w liryczny świat
skojarzeń, interpretacji i odniesień stawiając go twarzą
w twarz z próbą zachowania śladów efemeryczności życia.
W 1977 roku artystka została laureatką Nagrody Krytyki Artystycznej im. Cypriana Karola Norwida, a w 1996
roku otrzymała Nagrodę im. Jana Cybisa przyznaną za
całokształt twórczości.

21

Erna Rosenstein (1913–2004) Wyspa umarłych (1990)

8

∙
∙
∙

∙

tkanina mieszana / deska, tkanina
19 × 17,5 cm
sygnowany l.d.: E. Rosenstein, datowany p.d.: 1990
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.d.-: „WYSPA
UMARŁYCH | E. Rosenstein 1990 | naklejka z opisem:
„Toteninsel”, 1990 | 13 × 13,2 | (nieczytelne)/Metal 7 (w okręgu);
śr.g.: naklejony fragment polskiej gazety z datą 27.11.1990
Pochodzenie:
kolekcja Gizy Szancer, Niemcy
kolekcja prywatna, Niemcy
Reprodukowany:
Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między świadomym
a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości
tych, którzy przetrwali, kat. wystawy, Dom Aukcyjny Libra,
Warszawa 2020, il. s. 84
Wystawiany:
Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między świadomym
a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych,
którzy przetrwali, Dom Aukcyjny Libra, Warszawa 2020,
nr kat. 17
estymacja 18 000 – 24 000 pln •

Obraz od dziesięcioleci pozostawał w kolekcjach prywatnych, dlatego też nie był znany szerszemu gronu.
Jest to obiekt o stosunkowo niewielkich wymiarach, ale
za to do jego wykonania wykorzystano niezwykle ciekawe medium. Materiał pokrywający większy z dwóch
kwadratów budujących tę kompozycję wedle informacji
przekazanych od spadkobierców pochodzi z płaszcza
męża malarki, Artura Sandauera.
Jak się wydaje, tytuł pracy „Wyspa Umarłych” nawiązuje bezpośrednio do innego dzieła o takim samym
tytule, a mianowicie do pracy znanego szwajcarskiego
symbolisty, Arnolda Boecklina, zrealizowanego w 1880 r.
Istniało ich 5 wersji, z których chronologicznie czwarta
nie przetrwała II wojny światowej. Ukazują płynącą
w stronę wyspy łódź z dwiema postaciami, przypuszczalnie zmarłym i jego przewodnikiem. Na lądzie mieści się grobowiec. Co ciekawe, zaczerpnięty z mitologii
motyw łodzi, zaczął pojawiać się dopiero od drugiej
wersji obrazu, a artysta wtórnie zdecydował o jego włączeniu w obręb kompozycji z 1880 r. Tytuł zaproponował
marszand Boecklina, Fritz Gurlitt. Sam autor korzystał
z takich nazw jak „Miejsce spokoju” i „Wyspa grobów”.
Pomimo, że malarz sam nigdy nie zaproponował konkretnej interpretacji, badacze jego twórczości przychylają
się do hipotezy, mówiącej o dążeniu do zobrazowania
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śmierci jako ostatecznej wędrówki. Motyw umierania
był szczególnie traktowany przez tego artysty, ponieważ
przeżył śmierć ośmiorga swoich dzieci.
W przypadku pracy Rosenstein widz ma do czynienia jedynie z zasugerowanym kształtem wyspy. Jest to
znamienne w jej oeuvre. Nie ma również śladu w tej
kompozycji po boecklinowskiej łodzi. Zamiast tego
jedynym śladem czyjejś jeszcze niedawnej obecności
jest wykorzystana tkanina. Praca ta nasuwa skojarzenie z inną, równie wyjątkową pracą artystki, pochodzącą z tego okresu – „Bez tytułu’’, 1990. Ukazuje ona
świeczkę / znicz, widzianą przez zasłonę. Syn Rosenstein, Adam Sandauer, zasugerował, że jest to symbol
żałoby po śmierci męża*. Zwraca uwagę wykorzystanie podobnego zabiegu, polegającego na zastosowaniu
swego rodzaju przesłony, przez którą widz spogląda na
właściwy przedmiot obrazu. Stawia to oglądającego na
pozycji niejako podglądacza, który zapoznaje się z czymś
niezwykle prywatnym – z jednej strony zostaje włączony
w sferę intymności, a z drugiej – wyraźnie zaznaczona
zostaje granica.
* A. Sandauer, Znicz – nietypowy obraz Erny Rosenstein, https://
www.sandauer.pl/artykuly/znicz-nietypowy-obraz-erny-rosenstein,90.html (data dostępu: 24.02.2020)
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Maria Wollenberg-Kluza (ur. 1945) Przebudzenie, z cyklu „Ona i On” (1991)

9

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

olej / płótno
145 × 125 cm
sygnowany i datowany p.d.: M. WOLLENBERG-KLUZA | 91.
na odwrociu nalepka adresowa z danymi pracy
Wystawiany:
On i Ona, Łazienki Królewskie, Stara Kordegarda, Warszawa,
czerwiec 1991
Jubileusz 40-lecia pracy twórczej, Pałac Kultury i Nauki,
Warszawa, maj 2008
Malarstwo Marii Wollenberg-Kluzy, Muzeum Kinematografii,
Łódź, lipiec 2013
Jubileusz 70-lecia MW-K, Centrum Kultury w Lublinie,
kwiecień 2015
Malarstwo – Maria Wollenberg-Kluza, Muzeum Romantyzmu,
Opiniogóra, maj 2015
Maria Wollenberg-Kluza. Malarstwo, Muzeum w Nysie,
28.08 –11.10.2015
Światłem malowane. Maria Wollenberg-Kluza. Jubileusz 50-lecia
pracy twórczej, Centrum Kultury we Włocławku. Browar B.,
19.10–02.12.2018
estymacja 40 000 – 60 000 pln

Przez krytyków Maria Wollenberg-Kluza uznawana
jest za przedstawicielkę koloryzmu, czerpiącą pełnymi
garściami z różnorodnych tradycji, m.in. symbolizmu,
surrealizmu, sferyzmu i wzorów formalnych twórców
Młodej Polski. Sama zaznacza, że jej malarstwo ma
przede wszystkim prowadzić dialog z innymi dyscyplinami sztuki: literaturą, muzyką, poezją i tańcem, a także
zmuszać widzów do refleksji nad aktualnym stanem
rzeczywistości. Jej twórczość cechuje wyjątkowa ekspresja, a także wyczucie koloru i niuansów świetlnych.
W prezentowanej kompozycji malarka w symboliczny
sposób przedstawia moment tytułowego przebudzenia – wyrazistej przemiany, która prowadzi do wyrazistej erupcji tłumionych emocji. Obraz nawiązuje do
malarstwa Williama Blake’a, a także romantycznych
wizji angielskich twórców.
Maria Wollenberg-Kluza urodziła się w 1945 roku
w Puławach. W latach 1967–1973 studiowała na Wydziale
Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
W 1973 roku otrzymała dyplom z malarstwa z wyróżnieniem w pracowni Tadeusza Dominika oraz aneks
do dyplomu z tkaniny artystycznej w pracowni Wojciecha Sadley’a. W latach 1973–1975 odbyła staż asystencki
w ASP w Warszawie. Pierwszą wystawę indywidualną
swoich prac zorganizowała w 1967 roku. Do tej pory, cały
czas bardzo intensywnie pracując, prezentowała swoje
prace na blisko 160 wystawach indywidualnych w kraju
m.in.: w stołecznej Galerii Zachęta (1989), Galerii Kordegarda MKiS(1981, 1983), Galerii Sztuki Współczesnej
Krzywe Koło (1974, 1977); Galerii ZPAP – MDM (1973),
Galerii Rzeźby (1979), Galerii Test (1988); w Łazienkach
Królewskich – w Starej Kordegardzie (1991) i Starej
Pomarańczarni (1994); Muzeum Niepodległości (1992)
oraz za granicą: w Madrycie (1982, 1984), Pradze (1985,
1988), Karlovych Varach (1988), Sztokholmie (1986), Sofii
(1988), Bergen (1990, 1991, 1994), Delhi (1993,) Stambule
24

(1995), Rzymie (1995) i Moskwie (1997). Maluje najczęściej
monotematyczne cykle po 20–30 prac m.in.: „Ludzie
w mieście”, „Człowiek i maszyna”, „Katedry”, „Malarstwo
inspirowane muzyką”, „Impresje poetyckie – Obrazy
z Norwida”, „Gra wyobraźni”, „Impresje z Hiszpanii”,
„Pejzaże polskie”, „Zwierzenia matki”, „SALIGIA – siedem grzechów głównych”, „On i Ona”, „Ver sacrum”,
„Obrazy z Turcji”, „Notatki z Norwegii”, „Rozmyślania
i modlitwy”, „Chopin w malarstwie i motywy muzyczne”,
„I. Paderewski i dawna muzyka polska”, „Camino” oraz
„Ad Infinitum”.
Interesuje się również tematyką sakralną. Jest autorką
wizerunku Matki Bożej w Sanktuarium na warszawskich
Siekierkach oraz dwóch obrazów o tematyce i symbolice
związanej z objawieniami mającymi miejsce w latach
1943–1949 na Siekierkach (4,0 x 3,0 m). Dla Komitetu
Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki namalowała portret
ks. Jerzego. Portret ten został przekazany do Zbiorów
im. Jana Pawła II w Galerii Pp. Porczyńskich w Warszawie, ponadto namalowała szereg obrazów do kościoła
w Duczkach koło Wołomina. W hołdzie Janowi Pawłowi
II namalowała „Tryptyk Fatimski”. O jej twórczości pisał
w 2015 roku Lechosław Lameński:
„[…] Bez wątpienia siłą malarstwa Marii Wollenberg-Kluzy jest jego spójność i konsekwencja w drążeniu
tych samych wątków i tematów, za pomocą coraz
bardziej wysmakowanej warstwy pikturalnej i ciągle
rozbudowywanych oraz przetwarzanych form. To
z tego powodu obrazy artystki są źródłem inspiracji
dla zaprzyjaźnionych z nią poetów. Bo tym razem
nie konkretny utwór literacki stał się pretekstem do
namalowania tego czy innego obrazu – jak to bywa
zazwyczaj – lecz odwrotnie”. Źródło: Lechosław Lameński, Maria Wollenberg-Kluza i jej malarska wizja świata, w:
Maria Wollenberg-Kluza. Malarstwo, kat. wystawy, Centrum Kultury w Lublinie, Lublin 2015, s. 23.
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Małgorzata Malinowska (Kocur) (1959–2016) Kto włada Włócznią Przeznaczenia dzierży
w dłoniach losy świata (2015)

10

∙
∙

instalacja z 88 diod LED w kształcie krzyży
190 × 95 × 5 cm
wystawiany:
Communis – renegocjacje wspólnoty, Galeria Labirynt, Lublin,
17.09–30.10.2016
Dekoracja Grobu Pańskiego w Kościele Wizytek w Warszawie,
2015
estymacja 100 000 – 150 000 pln

Prezentowana praca to świetlna instalacja, składająca
się z błękitnych, świecących krzyżyków, wypełniających
blisko dwumetrowy symbol strzały. Obiekt odnosi się
do symboliki tzw. arma christi, czyli narzędzi męki pańskiej: w tym wypadku jest to Włócznia św. Maurycego,
broń ceremonialna uznawana za symbol władzy cesarzy
Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Według średniowiecznej legendy miała należeć do chrześcijańskiego męczennika i centuriona rzymskiej Legii Tebańskiej, który żył
w III wieku i zawiera w sobie gwóźdź z krzyża Jezusa.
Dla wiernych pełni więc funkcję relikwii – przez wieki
była też symbolem boskiego źródła władzy kolejnych
królów i cesarzy zachodniego świata.
Malinowska zdecydowała się na wykorzystanie znanego symbolu do stworzenia prowokacyjnej, refleksyjnej
realizacji, odnoszącej się do miejsca kiczu religijnego we
współczesnym świecie. Po raz pierwszy praca została
zaprezentowana w 2016 roku, jako wystrój wielkanocnego Grobu Pańskiego w warszawskim kościele sióstr
Wizytek. Artystka następująco komentowała powstanie
pracy:
„U podstawy pracy «Włócznia św. Maurycego» leżała refleksja nad granicami i oddziaływaniem kiczu
dewocjonalnego, kiedy przedmiot kultu niosący określone emocje, wykorzystujący współczesną technologię (diody LED) jest przykładem bezrefleksyjnego
naśladownictwa kanonicznych wzorów, ocierającym
się w swoim wyrazie estetycznym o bluźnierstwo.
Zainteresowało mnie działanie uświęconego symbolu
we współczesnej popkulturze sakralnej (przedmiotu,
jak większość gadżetów wytworzonego w Chinach).
Chodziło mi o stworzenie sytuacji dyskursu pomiędzy
sakralną oczywistością formalną a sztuką. Chciałam,
poprzez multiplikację zbanalizowanego w formie
elementu (zachowując jego emocjonalne przesłanie), stworzyć rzeźbę, nową wartość artystyczną
i duchową, która korzystając ze swej popkulturowej
dwuznaczności stanie się samodzielną, integralną
wypowiedzią na temat sacrum, we współczesnej
polskiej rzeczywistości. Kumulacja świateł, z których
każde ma kształt krzyża, staje się sugestią zbiorowej
modlitwy (niezależnie od wyznawanej konfesji), którą
wierni wyrażają tęsknoty, lęki i pragnienia. Skumulowane światło diod jest domyślnym odniesieniem do,
obecnych w każdej kulturze, światła świec, a przez
swoją technologiczną «nowoczesność» nawiązują do
światła eternalnego, wręcz kosmicznego.
26

[…] Kiedy rzeźba była głównym elementem Grobu
Pańskiego w Kościele Wizytek w Warszawie, przeżyłam chwile głębokiego wzruszenia widząc wiernych,
żarliwie modlących się przed światłem płynącym ze
stworzonej przez artystę formy; stworzonej z elementów dwuznacznych estetycznie. Forma nawiązująca do ostrza włóczni św. Maurycego została użyta intencjonalnie, jako nawiązanie do powszechnie
znanej, jednoznacznie kojarzonej relikwii, budzącej
silne wzruszenia w ideogramie chrześcijańskim, a jednocześnie jako symbol władzy. Władzy rozumianej
dychotomicznie, jako władza doczesna, posługująca
się symbolem religijnym jako imperatywem legitymizującym jej działania doczesne, a także, a może,
przede wszystkim, władzy wspólnoty Ludu Bożego,
gdy pozamaterialna wartość relikwii staje się duchową wartością całej wspólnoty”. [Komentarz autorski,
całość do wglądu u redaktorów katalogu]

Malinowska studiowała malarstwo w PWSSP w Gdańsku, gdzie w 1986 roku otrzymała dyplom na Wydziale
Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Związana z niezależnym
środowiskiem Galerii Wyspa. Od 1996 roku tworzyła duet artystyczny z Markiem Kijewskim (1955–2007),
z którym zrealizowała takie projekty artystyczne jak
Sensitive, Core, Idolls. W ramach duetu Kijewski/Kocur
artyści penetrowali obszar szeroko pojętej współczesnej
kultury wizualnej, a także masowej, stosując opracowaną przez siebie strategię SSS – surfing, skaning, sampling.
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Jonasz Stern (1904–1988) Tablica czerwona (1978)
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asamblaż, technika mieszana
72×52 cm
sygnowany i datowany p.d.: Stern 978
nalepka wywozowa l.g.: JONASZ STERN | “Die Rote” | 1978 72 ×
52 MISCHTECHNIK | „15 Polnische Künstler”, Augsburg 1978
Reprodukowany:
Stern – Rosenstein – Streng. Między świadomym
a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości
tych, którzy przetrwali, kat. wystawy, Libra Dom Aukcyjny,
Warszawa 2020, il. s. 69
Jonasz Stern. Krajobraz po Zagładzie / Landschaft nach der
Vernichtung / Landscape after the Holocaust, kat. wystawy
w Kunstmuseum Solingen, red. zbior., Kraków 2016, s. nlb.
Jonasz Stern (1904–1988). Powrót do Lwowa. Krajobraz
milczenia, Muzeum Narodowe we Lwowie, 2008, poz. kat. 54,
il. s. 62
Stulecie Sterna. Prace Jonasza Sterna (1904–1988) z lat 40.–80.,
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2005, poz. kat. 66, il. s. 54
Wystawiany:
Stern – Rosenstein – Streng. Między świadomym
a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości
tych, którzy przetrwali, kat. wystawy, Libra Dom Aukcyjny,
Warszawa 2020, nr kat. 2
Jonasz Stern. Krajobraz po zagładzie, MOCAK, Kraków 2016
Jonasz Stern. Krajobraz po Zagładzie, Kunstmuseum Solingen
(wystawa współorganizowana przez Muzeum Sztuki
Współczesnej MOCAK w Krakowie), Solingen 2016
Jonasz Stern (1904–1988). Powrót do Lwowa. Krajobraz
milczenia, Muzeum Narodowe we Lwowie, Lwów 2008
Stulecie Sterna. Prace Jonasza Sterna (1904–1988) z lat 40.–80.,
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2005
estymacja 150 000 – 200 000 pln •

„Przejścia wojenne dały mi dużo. Byłem na końcu świata i widziałem człowieka na końcu świata. Chcę to
jakoś zapisać i stale to robię. […] Może, gdybym miał
stworzyć świat, stworzyłbym go inaczej [...]*”
Jonasz Stern studiował w Szkole Przemysłowej we Lwowie, od 1928 roku w prywatnej Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunków Ludwiki Mehofferowej w Krakowie,
a w latach 1929–1934 na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. W czasie studiów prowadził działalność
polityczną, bardzo szybko zaczął odgrywać znaczącą rolę
w środowisku artystycznym Krakowa, współtworząc
w 1933 roku Grupę Krakowską z Marią Jaremą, Saszą
Blonderem, Leopoldem Lewickim, Stanisławem Osostowiczem i Henrykiem Wicińskim. Współpracował
z teatrem Cricot. W latach 1936–1938 był członkiem
krakowskiego ZPAP, z którego został usunięty za działalność polityczną. Pod koniec 1938 roku został aresztowany i osadzony w obozie w Berezie Kartuskiej, skąd został
zwolniony na skutek protestów środowisk artystycznych.
W momencie wybuchu II wojny światowej wyjechał do
Lwowa, gdzie od 1941 roku przebywał w getcie. 1 czerwca
1943 roku w trakcie likwidacji getta, podczas masowej
egzekucji w obozie koło Lwowa, cudem uszedł z życiem.
Bez dokumentów dotarł na Węgry, gdzie przebywał do ►
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końca wojny pod zmienionym nazwiskiem. W 1945
powrócił do Krakowa i aktywnie włączył się w życie artystyczne kraju. Był członkiem Grupy Młodych Plastyków,
a potem II Grupy Krakowskiej. W latach 1954–1974 pełnił
funkcję prorektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w 1969 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.
Kompozycję Tablicy czerwonej z 1978 roku tworzy
układ kości przytwierdzonych do płaszczyzny obrazu. Pierwsze kompozycje z kośćmi artysta tworzył już
w latach 60. Na najczęściej jednobarwnym, lecz zróżnicowanym walorowo tle Stern umieszczał drobne kości,
ości, skórę, szkielety, fragment siatki rybackiej. Całość
dopełniał delikatnie stopniowany gradient jednego,
agresywnego i soczystego koloru.
„Stern rzadko mówił równie otwarcie o zagładzie
Żydów jak w obrazach Tablica czerwona, Upokorzenie czy Rok 1941 i 1942 w Kałuszu. Większość jego
prac trudno jest równie jednoznacznie interpretować, a sam artysta starał się wpisać indywidualne
doświadczenie zagłady, które dotknęło Żydów, w uniwersalny, biologiczny cykl natury i świata. Jednak
w przekazie Sterna ta uniwersalizacja zagłady nie
służyła umniejszeniu, zniesieniu jej wyjątkowości czy
też odebraniu jej żydowskiego charakteru, lecz była
raczej próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie: jak
to było możliwe?**”
* Jonasz Stern, za: B. Kowalska, Jonasz Stern, BWA,
Wrocław 1978. ** R. Piątkowska, „Zagłada i ocalenie
Jonasza Sterna” w: Stern – Rosenstein – Streng. Między świadomym a podświadomym. Reminiscencje Zagłady
w twórczości tych, którzy przetrwali, kat. wystawy, Libra
Dom Aukcyjny, Warszawa 2020, s. 30.
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Bronisław Kierzkowski (1924–1993) Kompozycja fakturowa (niedatowany)
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technika mieszana
80 × 68 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.g.:
KOMPOZYCJA FAKTUROWA | BRONISŁAW | KIERZKOWSKI |
WARSZAWA
Pochodzenie:
kolekcja prywatna, Paryż
Wystawiany:
Sztuka współczesna z kolekcji W. Fibaka, Galeria Sztuki
Nowoczesnej, Bydgoszcz, 23.06–26.08.2018
Reprodukowany:
Sztuka współczesna z kolekcji W. Fibaka, kat. wystawy,
Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,
2018, str. 137 (il.)
estymacja 75 000 – 95 000 pln •

Prezentowana praca to przykład jednych z najbardziej
charakterystycznych kompozycji 2 poł. XX wieku. Bronisław Kierzkowski, inspirując się malarstwem materii
i sztuką wizualnego marginesu, tworzył niepowtarzalne,
bardzo wyraziste reliefy, wykorzystując do ich realizacji
fragmenty zardzewiałego metalu, odpadki ze złomu
i czysty, biały gips. „Kompozycje fakturowe” są obiektami z pogranicza malarstwa i rzeźby. Kierzkowski akcentował w nich chropowatość tynku, wyrazistą fakturę
zardzewiałej blachy, lepkość gipsu, twardą strukturę
stalowych drutów. Według Piotra Majewskiego, badacza
malarstwa materii, Bronisław Kierzkowski wypracował
własną, indywidualną metodę twórczą:
„Typ kompozycji, który opracował Kierzkowski,
począwszy od tytułu («Kompozycja fakturowa»),
poprzez sposób wykonania i użyte materiały, był
oryginalny, charakterystyczny i rozpoznawalny.
Kierzkowski zrezygnował z farb, zastępując je materiałami, jak gips, blachy, metalowe paski, materiały
tekstylne i plastiki. Wszystkie one, posiadając własny
kolor, odrębną strukturę powierzchni i «ekspresję»,
służyły komponowaniu obrazu w taki sposób, jak
robi to malarz posługujący się farbami, układając je
na powierzchni w określonym porządku. Podobnie
Kierzkowski komponował obrazy z wykorzystaniem
rozmaitych materiałów, które wprost włączał do
zaprojektowanego przez siebie układu*”.
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„Kompozycje fakturowe” powstawały od 1957 roku do
lat 90., kiedy to Kierzkowski skupił się na mniejszych
formach plastycznych. Programowo antyestetyczne
realizacje na stałe znalazły się w kanonie współczesnej
sztuki. Aleksander Wojciechowski pisał o jego pracach:
„[Kierzkowski] podkreśla konkretność metalu, zestawiając go z płynnością masy gipsowej. […] Jest to
surowość pustynnego krajobrazu. Nie ma w nim
życia, są jedynie jego martwe ślady: szkielety ryb
przysypane gorącym pisakiem. Może pokazuje je
artysta po to, aby przypomnieć, że i one stanowiły
niegdyś część żywego świata? Właśnie to niewypowiedziane słowo niegdyś – zawierające w sobie treści przemijania – towarzyszyło w tym okresie sztuce
Kierzkowskiego**”.
* P. Majewski, Malarstwo materii w Polsce jako formuła
„nowoczesności”, Lublin 2006, s. 156.
** A. Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944–1974,
Wrocław 1983, s. 84–85.
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Zofia Artymowska (1923–2000) Pejzaż (1966)
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olej / płótno
110 × 70 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.g.: Landscape
1966 | Zofia Artymow – | ska
Wystawiany:
Zofia Artymowska. Malarstwo i grafika, wystawa monograficzna
w 5. rocznicę śmierci, 02–05.2005 Muzeum w Łowiczu
Reprodukowany:
Zofia Artymowska: malarstwo i grafika, kat. wystawy
monograficznej w 5. rocznicę śmierci 2005, Muzeum
w Łowiczu, str. 12 (il.)
estymacja 30 000 – 40 000 pln •

„Forma, niezależnie od traktowania jej, posiada nieskończoną ilość możliwości wyrazowych. Tak jak każda osobowość, wydarzenie czy kształt nie jest ona
jednoznaczna*”. Źródło: B. Kowalska, Twórcy-postawy.
Artyści mojej galerii, 1981, s. 223.

Zofia Artymowska – malarka i graficzka, urodzona
w roku 1923 w Krakowie. W czasie wojny była uczennicą
krakowskiej Kunstgewerbeschule. W latach 1945–1950
studiowała na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie,
gdzie uzyskała dyplom w pracowni Eugeniusza Eibischa.
Wraz z mężem Romanem Artymowskim pracowała przy
polichromiach odbudowywanych kamienic na Starym
i Nowym Mieście w Warszawie. Prowadziła działalność
pedagogiczną kolejno w krakowskiej i warszawskiej ASP,
wrocławskiej PWSSP oraz na Uniwersytetach w Bagdadzie i Teheranie, dokąd kilkakrotnie wyjeżdżała na
dłuższe pobyty. W początkowym okresie twórczości
zajmowała się malarstwem ściennym i mozaiką, później
grafiką, malarstwem sztalugowym i rysunkiem.
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Tomasz Kawiak (ur. 1943) Rysunek – malarstwo zostawiania śladów wokół osi (1975)
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technika mieszana
70 × 70 cm
92,5 × 92,5 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany p.d.: T.KAWIAK 1975
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.d.: T.KAWIAK |
1975 | PARYŻ
nalepki papierowe z danymi pracy na odwrociu
Pochodzenie:
kolekcja Wojciecha Fibaka, Monte Carlo
zakup od artysty, Francja
Wystawiany:
Galeria 72, Chełm, 2017
Galeria 72, Chełm, 1977
Studio Franca Pisani, Rzym, 1977
Galeria Blu, Mediolan, 1976
Galeria Primo Piano, Rzym, 1976
estymacja 48 000 – 62 000 pln •

Prezentowana praca to monochromatyczny kolaż, będący zapisem procesu prowadzącego do powstania obrazu. Artysta zdecydował się na włączeniu w kompozycję
pędzli – narzędzi, prowadzących do powstania szarych,
symetrycznych odcinków kołowych, W efekcie powstała bardzo przemyślana, minimalistyczna kompozycja,
będąca zapisem tytułowych „śladów wokół osi”. Cykl
o tym tytule powstawał we Francji od połowy lat 70.
Kawiak pisał o nim:
„Aby być lojalnym wobec odbiorców należy stworzyć
‘jasną strukturę odbioru’. Takim wykładnikiem musi
być poczucie skali, jasność stosowanego narzędzia.
W moim przypadku stosuję podanie SKALI (podobnie jak to czyni architekt, podając skalę na planie).
W ramach przyjętego systemu metrycznego, skala ta
wytycza relację narzędzia do obszaru jego poruszania
się. Używane konwencjonalne przyrządy miernicze,
takie jak: linijka, ekierka, kątownik itp., przyjmując
role „wzorca”, określają niepodważalne relacje pomiędzy Ideą a Śladem działania*”.
Tomasz (Tomek) Kawiak znany jest przede wszystkim
z realizacji „dżinsowych” rzeźb. Tworzy stylizowane
kompozycje z brązu, ceramiki i metalu, których głównym motywem są proste, niebieskie spodnie – PRL-owski symbol zachodniego luksusu. Jednak to właśnie
Kawiak, jako pierwszy, podniósł w Polsce tematykę zaangażowanej ekologii w sztuce: 1970 roku wykonał performance, polegający na „bandażowaniu” obciętych pni
i gałęzi drzew. W ten sposób artysta chciał zwrócić uwagę mieszkańców i władz Lublina na problem nieobecności zieleni w przestrzeni publicznej. Niedługo potem
wyjechał do Francji – studiował w Paryżu, a później
został profesorem Instytutu Artystycznego w Orleanie.
Pracował tam w latach 1976–1990, równolegle prowadząc światową akcje tzw. „cegłowania – BRICKWORK” .
W każdym miejscu na świecie, które odwiedza, zostawia
Cegłę Tomka Kawiaka: wypaloną w czerwonej glinie
i opatrzoną pieczęcią.
* Tomek Kawiak, Ślady 1972–2017, kat. wystawy w Muzeum
Ziemi Chełmińskiej i Galerii 72, Chełm 2017, s. 25.
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Jerzy Skolimowski (ur. 1938) 2017/8 (2017)
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akryl / płótno
175 × 155 cm
na odwrociu nalepka z danymi pracy
wystawiany:
Jerzy Skolimowski, wystawa indywidualna, Galeria Opera,
Warszawa, 24.04–30.06.2018
reprodukowany:
Jerzy Skolimowski, kat. wystawy, Galeria Opera,
Warszawa 2018
estymacja 50 000 – 70 000 pln

Jerzy Skolimowski to jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich reżyserów. Jest autorem takich filmów jak „Essential Killing”, „11 minut” czy „Cztery noce
z Anną”. Jednak przez lata zajmował się także malarstwem – począwszy od drugiej połowy lat 90. prezentował swoje prace na wielu wystawach w kraju i za granicą.
Jego kompozycje to przede wszystkim monumentalne,
abstrakcyjne płótna, wykonywane metodą inspirowaną
drippingiem i action-paintingiem. W efekcie powstawały
świetliste, pełne lawowań i impastów dekoracyjne obrazy, których organiczne formy ewokowały rzeczywiste
miejsca, zdarzenia i przedmioty. Skolimowski inspirował się Markiem Rothko i Gerhardem Richterem, jak
sam przyznawał – ogromny wpływ miała na niego także
japońska kaligrafia.
Prezentowany obraz otwierał wystawę Jerzego Skolimowskiego w Operze Narodowej w 2018 roku, a w katalogu tej wystawy Waldemar Dąbrowski w ten sposób
prezentował jego autora:
„Wielka postać sztuki polskiej, europejskiej i światowej. [...] Wszechstronność jego talentu znalazła wyraz
w bardzo osobistym malarstwie cenionym na całym
świecie, czego wyrazem były wystawy wielokrotnie
prezentowane w Los Angeles, Miami, Toronto, Paryżu,
Berlinie i wielu innych miastach na całym świecie. [...]
Jego obrazy mają miejsce w prywatnych kolekcjach
gwiazd Hollywood takich jak Jack Nicholson czy kina
brytyjskiego, jak Jeremy Thomas.”
O twórczości Jerzego Skolimowskiego tak pisał Andrzej
Wajda:
„Wielkie formaty obrazów Jerzego Skolimowskiego,
zmysłowy sposób malowania, gdy artysta zostawia
za każdym razem ślad chwili, dokonany po głębokim
namyśle – to budzi mój głęboki podziw. Abstrakcja [...]
otwierająca się na tradycję sztuki figuralnej w równym
stopniu co na świat pełnej tajemnicy sztuki Dalekiego Wschodu, to zdumiewające dokonanie malarskie
w tych czasach nerwowego pościgu za efektem. [...]
Może właśnie dlatego tak silnie działają na mnie, który
takiego malarstwa gwałtownie potrzebuję.”
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Kajetan Sosnowski (1913–1987) Obraz szyty z cyklu „Interwencje” (1981)

płótno
118 × 73 cm
145,5 × 103,3 cm (z oprawą)

estymacja 120 000 – 160 000 pln •

Prezentowana praca stanowi jeden z najbardziej ikonicznych przykładów twórczości Kajetana Sosnowskiego.
Artysta nawiązując do realizacji minimalistów – Richarda Serry czy Donalda Judda stworzył jednolitą, białą
kompozycję, na której delikatnie zaznaczył charakterystyczne załamania. To obraz szyty – wykonywany
autorską techniką, polegającą na wykonywaniu symetrycznych zszyć na jednolitej płaszczyźnie płótna. Dzięki
temu powstała bardzo rzeźbiarska, minimalistyczna
struktura, w której najważniejszą rolę spełnia faktura
i tworzące się dzięki niej załamania światła.
Kajetan Sosnowski urodził się w 1913 roku w Wilnie, w latach 1935–39 studiował na Wydziale Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof.
Tadeusza Pruszkowskiego i prof. Wojciecha Jastrzębowskiego. Po wojnie zamieszkał w Łodzi, gdzie organizował
szkolnictwo artystyczne i łódzki oddział ZPAP. Związał się z ruchem lewicowym. Pełnił funkcję dyrektora Robotniczego Domu Kultury w Łodzi i naczelnego
redaktora miesięcznika „Świetlica”. Od 1947 roku był
kierownikiem artystycznym tygodnika „Kuźnica” (wraz
z redakcją pisma w 1949 roku przeniósł się do Warszawy). W sierpniu 1955 założył wraz z Marianem Boguszem i Zbigniewem Dłubakiem Grupę 55 i uczestniczył
w pierwszej wystawie grupy w warszawskim salonie Desy
na Starym Mieście. Był jednym z inicjatorów powstania
Biennale Form Przestrzennych w Galerii EL w Elblągu. W 1969 otrzymał prestiżową nagrodę im. Cypriana
Kamila Norwida. W 1972 roku założył w Chełmie Lubelskim Galerię 72.
Początkowo tworzył monochromatyczne, jednorodne
kompozycje, w których najważniejszą wartość stanowiła
gradacja koloru. Niedługo później, zafascynowany matematyką, zaczął tworzyć geometryczne obrazy, skonstruowane wokół prostych form geometrycznych. Obrazy
szyte powstawały z pozszywanych kawałków surowego
płótna. Od 1980 realizowana była seria nowych „obrazów szytych” nazwanych „Interwencjami” – ich cechą
szczególną było podejście do płótna, które było zszywane,
ale nie cięte. Co istotne – zszywane skośnie w stosunku
do przebiegu wątku i osnowy. W momencie naciągania
materiału na krosno tworzyły się niewielkie wklęśnięcia,
niemalże reliefy. Sprawiało to, że kompozycje stawały się
niezwykle czułe na światło.
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„Za każdym razem, kiedy opracowuję jakiś nowy cykl
obrazów czy też prac, które są na pograniczu rzeźby,
malarstwa lub rysunku – jestem w sytuacji człowieka
wspinającego się na górę, z której zobaczyć można
będzie nowy widok i być może nową górę, na którą
potem będzie się wdrapywać. Mam oczywiście swoją
w tej pracy tezę, która wytycza mi kierunek marszu. Jest to zagadnienie światła pojmowanego jako
zjawisko wrażeniowe i jako awizualna część energii
promienistej. Przy tym istotną rzeczą jest zagadnienie struktury i jakieś jej unaocznienie, bo wszystko,
cokolwiek istnieje, jest tylko układem jakościowym
i ilościowym energii. Wiem, że nie odgadnę tajemnicy bytu, ale alternatywy błądzenia i odkrywania są
pasjonujące i choćby wyjściowa próba artykułowania
tych wrażeń w moich doznaniach jest konieczna dla
mnie samego i chciałbym przekazać to innym.”
Źródło: K. Sosnowski, za: B. Kowalska, Kajetan Sosnowski – malarz niewidzialnych światów, 1998, s. 49.
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Ryszard Winiarski (1936–2006) Chance in game 7 × 7 (1999)

17

∙

akryl, ołówek / płótno
65 × 55 cm
sygnowany i datowany p.d.: Winiarski ‘99
opisany l.d.: „Chance in game 7 × 7”
Pochodzenie:
kolekcja prywatna (dar artysty dla przyjaciół)
estymacja 50 000 – 60 000 pln •

Przedstawiciel indeterminizmu w Polsce. Kierunek jego
późniejszej działalności artystycznej został zainicjowany
seminarium na temat związków sztuki i nauki, prowadzone przez Mieczysława Porębskiego. W 1966 roku
napisał pracę dyplomową „Zdarzenie-informacja-obraz”,
poświęconą teorii programowania obrazów. Dzieła
zrealizowane wedle niej zaprezentował na Sympozjum
Artystów Plastyków i Naukowców w Puławach. Od tego
czasu konsekwentnie rozwijał swoją teorię opartą na
rachunku prawdopodobieństwa – podjął próbę przełożenia wybranych zagadnień ze statystyki czy teorii gier
na język sztuki.
W sztuce Winiarskiego nie chodziło o doznania estetyczne, a stworzenie tworów obiektywnych, logicznych
42

i niezależnych od emocji. Podstawowym celem była
realizacja określonych operacji myślowych. Znalazło
to oddźwięk nawet w stosowanym przez niego nazewnictwie – Winiarski niechętnie swoje prace określał
mianem obrazów i mówił o „obszarach” lub też „próbach
wizualnej reprezentacji układów statystycznych”. Stosowana biel i czerń modułowych kwadratów, z których
budował kompozycje stanowić miała odpowiednik systemu zero-jedynkowego.
Prezentowana praca stanowi jedną z ostatnich prac
artysty, który zmorzony chorobą przez ostatnie lata
życia nie mógł tworzyć.
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Ryszard Winiarski (1936–2006) Vertical Game 4 × 4 (1981)

akryl, ołówek / deska
68 × 4 × 2,3 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.d.: vertical |
game | 4 × 4 | winiarski | 81’
estymacja 25 000 – 35 000 pln •
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Stanisław Dróżdż (1939–2009) Bez tytułu, z cyklu „Poza” (1971–1981)

19

∙

∙

29,5 × 29,5 cm (× 6)
na odwrociu opisany l.d.: Stanisław Dróżdż
na odwrociu l.d. nalepka BWA Wrocław z danymi pracy:
STANISŁAW DRÓŻDŻ | OHNE TITEL (AUSSERHALB) | 1971–1981
TEIL 1-6
Wystawiany:
Stanisław Dróżdż. Pomysły, Muzeum Współczesne we
Wrocławiu, 23.05–25.08.2014
Reprodukowany:
Stanisław Dróżdż. Pomysły, kat. wystawy, Muzeum
Współczesne we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 14
estymacja 50 000 – 90 000 pln

„[...] Poezja konkretna polega na wyizolowaniu, zautonomizowaniu słowa. Wyizolowaniu go z kontekstu językowego, wyizolowaniu go także z kontekstu
rzeczywistości pozajęzykowej, żeby słowo jak gdyby
samo w sobie i dla siebie znaczyło. W poezji konkretnej forma jest zdeterminowana treścią, a treść formą.
Poezja tradycyjna opisuje obraz. Poezja konkretna
pisze obrazem*”.

Stanisław Dróżdż całe swoje życie artystyczne poświecił
właśnie poezji konkretnej – swoje konceptualne, pełne przemyślanych układów i form wiersze zaczął pisać
w 1967 roku. Bardzo szybko stał się jednym z najważniejszych animatorów tego nurtu w Polsce – organizował
wiele otwartych spotkań, odczytów i wykładów na temat
łączenia poezji i sztuk wizualnych. Od 1971 roku współpracował ze stołeczną Galerią Foksal, która promowała
najciekawszych, awangardowych twórców. Swoje prace
określał mianem „pojęciokształtów” – nazwa odnosiła
się do kształtów pojęć, które realizują się w momencie
ich przestrzennego uformowania. Jego żona wspominała: „Staszek nad swoimi pojęciokształtami pracował
właściwie ustawicznie, pomysły zapisywał wszędzie,
gdzie był: w klubie na serwetkach, w domu na kartkach,
rachunkach, papierach przeznaczonych na makulaturę. Starannie je przechowywał i wracał do nich wielokrotnie, poprawiał, cyzelował aż powstawała wersja
ostateczna**”.
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Pojęciokształty pełniły jednocześnie funkcji i obrazu – łączyły w sobie refleksyjność przekazu werbalnego
i dekoracyjność prostego układu graficznego. Jego prace
znajdują się kolekcjach muzealnych i prywatnych w kraju (m.in. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum
Sztuki w Łodzi, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski w Warszawie) i za granicą (m.in. Museum of
Contemporary Art w Los Angeles, Schwarz Galeria d‘Arte w Mediolanie, Museum of Modern Art w Hunfeld).
Był członkiem zwyczajnym Związku Polskich Artystów Plastyków, w 2001 roku został laureatem nagrody Fundacji Nowosielskich za „twórcze i wizjonerskie
połączenie dwóch duchowych dziedzin: sztuki i poezji”.
W 2003 roku reprezentował Polskę na 50. Biennale Sztuki
w Wenecji.
* https://galeria-arsenal.pl/wystawy/stanislaw-drozdz-i-fragmenty-pojecioksztalty-poezja-konkretna (data dostępu:
16.02.2020) ** https://drozdz.art.pl/o-stanislawie/ (data
dostępu: 16.02.2020)
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Koji Kamoji (ur. 1935) Wypadek z sarną, z cyklu „Małe bóle” (1999–2001)

olej, ołówek / płótno naklejone na deskę
90 × 100 cm
sygnowany i opisany na odwrociu śr.: WYPADEK Z | MAŁE BÓLE
/ SARNĄ | KOJI KAMOJI
na odwrociu l.g. nalepka wystawowa
estymacja 35 000 –4 0 000 pln •

Koji Kamoji większość swojego twórczego życia spędził
w Polsce. Artysta urodził się w Tokio, gdzie w latach
1953–1958 studiował na Akademii Sztuk Pięknych Musashino. Po tragicznym doświadczeniu samobójczej śmierci swojego przyjaciela Sasakiego (wspomnienie to będzie
często powracać w sztuce Kamojiego) dwudziestoczteroletni artysta podjął decyzję o wyprowadzce do Polski.
Rodzina Kamojiego od lat była związana z polską
kulturą – starszy brat matki artysty oraz jego stryj zajmowali się tłumaczeniem na japoński polskiej literatury.
Dla Kamojiego wybór ten wydawał się zatem naturalny.
W 1959 roku podjął studia w warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych w pracowni prof. Artura Nacht-Samborskiego. Od zakończenia studiów w 1966 roku był ściśle
związany z środowiskiem skupionym wokół Galerii
Foksal w Warszawie.
Przez pierwsze lata na warszawskiej Akademii Kamoji
tworzył silnie fakturowe, ekspresyjne obrazy o mocnej kolorystyce. Z czasem jego prace stały się bardziej
oszczędne, zdyscyplinowane formalnie i kolorystycznie, nawiązujące do estetyki geometrii, aby ostatecznie przybrać charakterystyczną dla artysty lapidarność
i oszczędność środków bliską stylistyce haiku. Bliskie
japońskiej poezji tematy przemijania, natury oraz jej
symboliki stały się głównymi zainteresowaniami sztuki
Kamojiego.
Koji Kamoji szybko zaczął odchodzić także od klasycznego obrazu sztalugowego ku eksperymentom
z przestrzenią. To właśnie ona stała się dla niego podstawowym językiem artystycznej wypowiedzi, który
przybierał formę reliefów oraz instalacji.
Prezentowana praca z serii „Małe bóle” pochodząca
z lat 1999–2001 stylistycznie wiąże się z często powracającym w twórczości Kamojiego motywem białych reliefów. Jest to praca czysta i prosta. Harmonijna kompozycja białych pionków do gry w go oraz czarnych linii
nadają pracy klimat skupienia i kontemplacji. Kamoji
wprowadził do kompozycji pracy subtelne nieregularności układu, ledwo uchwytne zaburzenia ustalonej formy
i faktury oraz delikatne iluzje przestrzenne.
Prace Koji Kamojiego znajdują się w wielu muzeach,
galeriach sztuki współczesnej, a także w zbiorach prywatnych w Polsce i na całym świecie.
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Stanisław Fijałkowski (ur. 1922) Nowa autostrada IX (1998)

21

∙
∙
∙

∙

akryl / płótno
115,5 × 85 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.: S. Fijałkowski –
Nowa autostrada IX, niebieska 5/98
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa
Literatura:
Stanisław Fijałkowski, red. M. Waller, Muzeum Narodowe
w Poznaniu, Poznań 2003, poz. kat. nr 161, il. s. 173
A. Ławniczak, Świętych obcowanie, „Tygodnik Powszechny”,
nr 30, 27 lipca 2003, s. 14
Wystawiany:
Stanisław Fijałkowski, Muzeum Narodowe w Poznaniu,
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Zachęta Państwowa
Galeria Sztuki w Warszawie, 2003
estymacja 140 000 – 160 000 pln •

„Każde zetknięcie z malarstwem Stanisława Fijałkowskiego odbieram jako wtajemniczenie i stopniowe
wdrożenie w pewien rodzaj porozumienia międzyludzkiego, porozumienia oczyszczającego, wyzwalającego. Siłą jego dzieła jest bogactwo i zarazem prostota, współzależność między dwuwymiarowością
obrazu a pewną, doraźnie stosowaną, iluzją przestrzeni, proporcje i spięcia między formami o wyraźnie
rozgraniczonych zarysach […]”*.

W latach 1946–1951 Stanisław Fijałkowski studiował
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
w Łodzi. Był tam uczniem Władysława Strzemińskiego i Stefana Wegnera, jednak to Ludwik Turowicz był
promotorem jego pracy dyplomowej. W latach 1947–1993
Fijałkowski wykładał w macierzystej uczelni, w 1983
roku uzyskał tytuł profesora. Malarstwo Fijałkowskiego
przechodziło różne fazy czerpiąc z rozmaitych doświadczeń, m.in. impresjonizmu czy informelu, jednak w l.
60. wykształcił on własną formułę sztuki i wypracował indywidualny język wypowiedzi artystycznej. Sam
artysta podkreśla, że nie czuje się związany z żadnym
konkretnym nurtem w sztuce, ale wymienia kilka postaci, których wkład okazał się mieć formujący wpływ na
rozwój jego twórczości. Pierwszą z nich jest Władysław
Strzemiński, którego Fijałkowski był uczniem i asystentem. Mimo że odrzucił stworzoną przez Strzemińskiego koncepcję unizmu, nadal uważał go za swojego artystycznego „ojca”. Ideowo bliżej mu było jednak
do przepełnionej duchowością twórczości Malewicza,
Klee i Kandinsky’ego, którego pisma tłumaczył (Punkt
i linia a płaszczyzna, O duchowości w sztuce, Świat bezprzedmiotowy). Wiele nauczył się poznając działalność
surrealistów, a znaczący wpływ na jego postrzeganie
rzeczywistości, a co za tym idzie sztuki, miała spuścizna
intelektualna Carla Gustava Junga. ►
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„W twórczości – jak stwierdził Fijałkowski – niczego
się nie da przemyśleć do końca przed namalowaniem.
Moim ideałem jest połączenie intuicji ze świadomością, uaktywnienie obu płaszczyzn naszego życia
duchowego. Zwykle zaczyna się tak, że intryguje mnie
jakiś problem z poprzedniego obrazu i chciałbym go
jeszcze raz rozwiązać. Ale nie wiem jak. Albo mam
maleńki szkic – ot, trzy kreski – i chciałbym rozwinąć
ten temat. To jak w muzyce: szczęśliwie zaprojektowany temat może pobudzić wyobraźnię i doprowadzić do powstania znakomitego dzieła. Tak samo
w plastyce: pewien ogólny zarys tematu, częściowo
świadomy, częściowo intuicyjny, jest początkiem gry
wariacyjnej, w której biorą udział zarówno świadomość, jak i nieświadomość; uświadomienie sobie tego,
co się maluje, rodzi się wraz z postępem kształtowania formy. Trzeci element – poza świadomością i nieświadomością – to sama materia malarska, która też
wnosi formę i treść. Kształtują się one również w miarę postępowania procesu malowania. Połączenie tych
trzech elementów – materii i życia duchowego malarza (świadomość i nieświadomość) – powoduje, że
w trakcie malowania zostaje znaleziona treść oraz
właściwa organizacja czasu, w którym się ona rozwija. […] Za bardzo istotne uważam moje przekonanie,
że sztuka powinna angażować się w etyczną stronę
naszego życia […]**”.
Nowa autostrada IX z 1998 roku należy do wielkiego
cyklu Autostrad Fijałkowskiego. Pracę nad tym cyklem,
w którym znajdziemy zarówno obrazy olejne, jak i grafiki
(najczęściej linoryty), artysta rozpoczął na początku lat
70. XX wieku. Środki formalne, jakimi posługuje się
malarz są symboliczne. Kompozycję Nowej autostrady
IX buduje pas w kolorze indygo – autostrada – wznoszący się od lewego narożnika w prawą stronę, strukturę
dopełnia białe tło i niebieski trójkąt zamknięty od góry
autostradą. Sposób, w jaki namalowany jest obraz ewokuje emocje. Zarówno barwy, jak i formy mają znaczenie
symboliczne lub archetypowe – odcienie błękitu zawsze
kojarzą się z niebem. Autostrada Fijałkowskiego może
być odczytana jako metafora drogi i rozwoju duchowego,
poszukiwania doskonałości.
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„Stanisław Fijałkowski nie maluje przedmiotów, natury,
ludzi, nie tworzy także własnych wyobrażeń, mitów
i symboli. W jego sztuce wszystko jest płynne, nieprecyzyjne i wieloznaczne, tak jak wieloznaczne mogą
być tylko klimaty, nastroje, wrażenia. Obrazy artysty
komponowane są w sposób typowy dla abstrakcji
geometrycznej, ale – w przeciwie0ństwie do dzieł
intelektualnych – formy nie wyznaczają tu nadrzędnych praw, nie budują jednorodnych przestrzeni, nie
określają stałych zasad. Podlegają natomiast działaniu sił o niewymiernej funkcji i znaczeniu. Pod ich
wpływem koła, trójkąty, kwadraty tracą precyzję,
logikę, idealne proporcje i otrzymują nowy, poetycki
wyraz. Symbioza geometrii z liryką, zespolenie matematycznych struktur z wyobraźnią literacką prowadzi w konsekwencji do sytuacji parasurrealistycznej.
Jest to nadrealizm bardzo specyficzny. Fijałkowski
odrzuca bowiem typowe dla większości reprezentantów tego nurtu bogactwo kontrastów i oryginalnych
zestawień. Operuje natomiast kilkoma figurami o subtelnych barwach i szkicowo potraktowanych konturach. Występują one tak w pracach pozbawionych
tradycyjnej semantyki, jak i w kompozycjach, które
mają punkt odniesienia w świecie realistycznym lub
mitologii. W pierwszym wypadku artysta umieszcza
na neutralnym tle rytmiczne zestawy, powtarzające
się pasma kresek, linii, kul. Są to najprostsze znaki,
ślady działań o aspekcie metafizycznym. Stanowią
jedyne punkty oparcia w nieokreślonej przestrzeni,
zapowiadają narodziny lub zmierzch nieznanych jeszcze wartości […]***”.
*U. Czartoryska, Stanisław Fijałkowski [w:] Stanisław
Fijałkowski, Poznań 2003, s. 53.
** E. Dzikowska, Artyści mówią. Wywiady z mistrzami
malarstwa, Warszawa 2011, s. 102.
***M. Hermansdorfer, Stanisław Fijałkowski, „Odra”,
nr 5, 1979.
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Józef Hałas (1927–2015) Nowe przeciwstawienie (2013)
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∙

∙

olej / płótno
84 × 84 cm
91 × 91 cm (z oprawą)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu na krośnie śr.:
NOWE PRZECIWSTAWIENIE 2013 Józef Hałas
Wystawiany:
Józef Hałas. Poszukiwania. Wystawa malarstwa i rysunku,
24.03–28.05.2017, Muzeum Architektury we Wrocławiu
Literatura:
Józef Hałas. Poszukiwania. Wystawa malarstwa i rysunku, kat.
wystawy, Wrocław 2017
estymacja 32 000 – 48 000 pln •

Józef Hałas – malarz i rysownik związany ze środowiskiem wrocławskim. Malarstwo studiował we PWSSP
(obecnie ASP) we Wrocławiu pod kierunkiem wybitnego
kolorysty, prof. Eugeniusza Gepperta – dyplom uzyskał
w roku 1954. Po studiach pracował jako pedagog na
macierzystej uczelni oraz współtworzył lokalne formacje
artystyczne, takie jak Grupa X czy Szkoła Wrocławska
(od 1967 roku znana jako Grupa Wrocławska). W początkowym okresie twórczości inspirował się malarstwem
surrealistycznym, w szczególności tym w redakcji Paula
Klee. Fascynowała go także twórczość dzieci i samouków – był wielbicielem Nikifora Krynickiego. Sam
z czasem zwrócił się w kierunku malarstwa na pierwszy rzut oka abstrakcyjnego, jednak zawsze osadzonego w studium natury, której zjawiska sprowadzał do
uproszczonego znaku na płótnie. Jak pisał historyk sztuki i kurator jednej z wystaw Hałasa, Bogusław Deptuła:
„[...] chęć porządkowania, syntetyzowania, były naczelnym motorem jego sztuki. Można przecież jeden
motyw drążyć przez całe życie, malować i nawet nie
zdawać sobie sprawy z tego. Można do motywu wracać przez całe życie, realizować go na nowo, z nową
inwencją i siłą”. Źródło: B. Deptuła, „Błogosławiona niepewność. O malarstwie Józefa Hałasa”, [w:] Józef Hałas.
Poszukiwania/In Pursuit, kat. wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, red. zbior., Wrocław 2017, s. 13.
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Jan Dobkowski (ur. 1942) Zwielokrotniona (1968)

olej / płótno
90 × 63 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.: JAN
DOBKOWSKI | „ZWIELOKROTNIONA” 1968 ROK | OLEJ | 90 CM
× 63 CM
estymacja 65 000 – 85 000 pln •

Dobkowski obronił dyplom w pracowni Jana Cybisa,
jednak już na studiach wyraźnie sprzeciwiał się dominującemu wówczas sposobowi malowania skupionemu
na niuansach kolorystycznych i silnym fakturowaniu.
Angażował się w życie kontrkultury, m.in. ruch hipisowski, zaś w 1967 roku wraz z Jerzym „Jurrym” Zielińskim założył grupę Neo-Neo-Neo – nazwa miała
sugerować, że we współczesnej sztuce nic już nie jest
naprawdę nowe. Dobkowski od późnych lat 60. tworzył
płaszczyznowe obrazy o kontrastowych zestawieniach
barwnych, nawiązujące do estetyki popartu. Tematyką
jego prac były przede wszystkim na poły abstrakcyjne
kobiece (rzadziej męskie) akty o zdeformowanych ciałach
i wyolbrzymionych cechach płciowych. Z czasem artysta
w coraz większym stopniu skłaniał się ku malarstwu
nieprzedstawiającemu, nasyconemu tajemniczą symboliką, oddziałującemu gęstą siecią drobnych linii o zniuansowanej kolorystyce. W twórczości Dobkowskiego
od samego początku znaczącą rolę odgrywa niezwykle
charakterystyczna, precyzyjna kreska, która dominuje
w jego malarskich i rysunkowych kompozycjach. Choć
Jan Dobkowski znany jest przede wszystkim z malarstwa
pulsującego feerią barw, stanowiącego hołd dla witalnej
energii natury i ludzkiej zmysłowości, w jego dorobku
pojawiały się także prace mroczne i niepokojące. W roku
1994 artysta został uhonorowany nagrodą im. Jana
Cybisa za całokształt twórczości. Prace Dobkowskiego
znajdują się w zbiorach m.in. Muzeów Narodowych
w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, Muzeum Sztuki
w Łodzi, Guggenheim Museum w Nowym Jorku oraz
kolekcjach prywatnych w Polsce, Szwecji, Danii, USA,
Szwajcarii, Francji.
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Jan Dobkowski (ur. 1942) Karnawał w Rio XXIX (2005)

akryl / płótno
114 × 146 cm
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu p.g.: Jan
Dobkowski | „KARNAWAŁ W RIO XXIX” 2005 ROK | AKRYL |
114 cm × 146 cm
estymacja 25 000 – 35 000 pln
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Tamara Berdowska (ur. 1962) Ewa, z cyklu „Halucynacje” (2019)

olej / płótno
100 × 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.: Tamara
| Berdowska | 2019 | olej
opisany na odwrociu p.śr.: z cyklu Halucynacje
estymacja 14 000 – 20 000 pln

„Towarzyszy mi zawsze poczucie niedoskonałości
powstałego obrazu w stosunku do zjawiska, które
wywołało potrzebę tworzenia. Twórczość to dążenie do doskonałości, której się nigdy nie osiągnie, do
określenia i dotknięcia czegoś, co jest jedynie przeczuwane. Twórczości towarzyszy wieczna tęsknota”
(Tamara Berdowska).
Tamara Berdowska jest jedną z nielicznych polskich artystek, które konsekwentnie operują językiem abstrakcji
geometrycznej. Artystka czerpie również z doświadczeń
op-artu i sztuki kinetycznej, tworząc niezwykle spójne
formalnie, bardzo dopracowane pod względem technicznym obiekty przestrzenne oraz dwuwymiarowe kompozycje na płótnie. Berdowska traktuje barwy gradientowo,
w swoich pracach sukcesywnie dąży do monochromatyzmu kompozycji. Główną ideą jej twórczości jest oddziaływanie na oko widza, eksperymenty z percepcją wzrokową i – w końcu – wywoływanie patologii widzenia:
złudzeń optycznych czy iluzorycznego wrażenia ruchu.
Artystka kładzie nacisk na relację z widzem, w której to
odbiorca staje się pełnoprawnym współtwórcą wrażeniowej, bardzo sensualnej sztuki. Jej realizacje inicjują
również inicjują refleksję na temat (nie)świadomości,
nieobiektywności, pozorności tego, co nas otacza.
Berdowska w latach 1985–1990 studiowała w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Janiny
Kraupe-Świderskiej. Otrzymała dyplom z wyróżnieniem.
W latach 1988 – 2012 brała udział w ponad 80 wystawach
zbiorowych oraz 15 indywidualnych w kraju i za granicą
Od 2000 roku uczestniczy w sympozjach organizowanych przez Bożenę Kowalską dla artystów posługujących
się językiem geometrii w Chełmie, Orońsku a następnie w Radziejowicach. Otrzymała m. in. stypendium
Ministerstwa Kultury i Sztuki, Emilly Car College of
Art and Design w Vancouver, nowojorskiej Fundacji Pollock-Krasner, stypendium twórcze Prezydenta Miasta
Bielsko-Biała oraz liczne nagrody, w tym: prof. Janiny
Kraupe-Świderskiej, nagrodę im. Witolda Wojtkiewicza
i Grand Prix Sztuka dwóch czasów Muzeum Narodowego w Gdańsku.
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Włodzimierz Pawlak (ur. 1957) Notatka o sztuce 4/VIII (2019)

olej / płótno
130 × 110 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.:
WŁODZIMIERZ PAWLAK | NOTATKA O SZTUCE 4/VIII | 130X110
| 2019
estymacja 40 000 – 60 000 pln

Włodzimierz Pawlak (Korytów 15 IV 1957 – ): był wolnym słuchaczem a następnie studentem w pracowni
Rajmunda Ziemskiego na warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Jeszcze jako student w końcu 1982 roku został
członkiem Gruppy. Był uczestnikiem niemal wszystkich jej wystaw i akcji oraz współredaktorem pisma
„Oj dobrze już”. Wspólnie z Gruppą uczestniczył w niezależnym ruchu artystycznym lat 80. W tym okresie
komentował zastaną sytuację stanu wojennego. Sięgał
po sugestywną, prostą w odbiorze metaforykę, stroniąc od hermetycznych treści i skomplikowanych aluzji.
Cykl obrazów dyplomowych Pawlaka z 1985 roku nosił
tytuł „Obrazy zamalowane”, artysta miał bowiem zamiar
(ostatecznie niezrealizowany) zamalować je w obecności komisji dyplomowej. Gest ten można rozpatrywać
między innymi jako akt solidarności z anonimowymi
„malarzami” politycznych napisów na murach. Od 1986
Pawlak jest pedagogiem na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego macierzystej uczelni. W 1990 roku zdobył
Grand Prix na festiwalu Malarstwa w Cagnes-sur-Mer.
W cyklu „Tablice dydaktyczne” z lat 1987–1988 płaszczyzny obrazów zapełniają graficzne siatki ideogramów,
wykresów, map i znaków symbolizujących wiedzę oraz
kulturę. W późniejszym okresie, począwszy od 1989 roku,
artysta tworzył jednorodne formalnie i niefiguratywne
„Dzienniki”. Symboliczną granicę między czasem zaangażowania w sprawy publiczne i czasem prywatnym
wyznacza obraz „Polacy formują flagę narodową” z 1989
roku, przedstawiający polską flagę malowaną w sposób
charakterystyczny dla „Dzienników” – śladami kresek
rytych w świeżej farbie. Od wielu lat Pawlak chętnie
sięga po tematy aktualne, komentując wydarzenia polityczne i włączając się w dyskurs o sztuce narodowej oraz
nowoczesnym patriotyzmie. Prowadzi także nieustanny dialog z klasykami nowoczesności, wprowadzając
liczne odniesienia do prac Kazimierza Malewicza czy
Władysława Strzemińskiego. Dogłębnej analizie twórczości Malewicza poświęcił między innymi kompozycje
z cyklu „Przestrzeń logiczna obrazu”, przypominające
karty z „Atlasu Mnemosyne” Aby Warburga.
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Ryszard Grzyb (ur. 1956) Tęczanki śnione przez królika na łące i jego formę z jaskini Platona (2017)

akryl / płótno
100 × 100 cm
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu l.: Ryszard Grzyb |
„Tęczanki śnione | przez królika | na łące i jego | formę z jaskini |
Platona.” | 100 × 100 cm | 2017 | akryl
estymacja 28 000 – 38 000 pln •

W prezentowanej pracy Ryszard Grzyb w niezwykle charakterystyczny dla siebie sposób połączył poetycki tytuł
z ekspresyjną, bardzo rozpoznawalną i wyrazistą formą.
Tytułowe tęczanki to drobne, kolorowe rybki akwariowe, odznaczające się niezwykle barwnymi odcieniami
łusek. Grzyb sprowadził je do wizualizacji snu królika
i jego wyobrażenia, które – według filozofii Platona – jest
jedynym możliwym dla ludzkiego poznania obiektem.
Ryszard Grzyb w swojej pracy artystycznej swobodnie
czerpie z filozofii i jej historii, a także poezji, którą
aktywnie uprawia. Ma bardzo empatyczny stosunek
do zwierząt, które pojawiają się praktycznie w każdej
jego realizacji w roli podmiotu przedstawienia.
W 1976 roku rozpoczął studia malarskie w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Po
przeprowadzce do Warszawy w 1979 roku kontynuował
je w Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 1981 roku uzyskał
dyplom w pracowni profesora Rajmunda Ziemskiego.
Już na trzecim roku studiów we Wrocławiu jego
malarstwo zdominowały kompozycje neoekspresjonistyczne w typie Neue Wilde. W swoich pracach
poruszał tematy egzystencjalne, podejmował krytykę
społeczno-polityczną, jednocześnie wprowadzając do
nich elementy absurdu i często wulgarnego humoru.
W trakcie studiów w Warszawie nawiązał kontakty
z przyszłymi członkami Gruppy, którą współtworzył
w latach 1983––1989. Według pozostałych artystów
z Gruppy pojawienie się Grzyba na warszawskiej ASP
było momentem przełomowym dla kształtowania się
owego ugrupowania – wniósł do niego dzikość, żywiołowość, humor. Większość wczesnych prac, tzw. „papiery” (1983–1987) malowana była temperą na kartonie.
Charakteryzowała je ostra kreska, żywa kolorystyka
i deformacje postaci. Aktualnie pracuje przede wszystkim farbami akrylowymi.
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Zdzisław Nitka (ur. 1962) Burza (2015)

matryca drzeworytnicza
46,5 × 126,5 cm
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu l.g.: Z. Nitka |
„Burza” | 2015
opisany i datowany na odwrociu śr.g.: matryca drzeworytnicza
| – jedna odbitka (druk )wrzesień 2015 | na wystawę w mia a.g.
wrocław X‘15
na odwrociu autorska pieczątka
estymacja 18 000 – 24 000 pln •

„Na studiach przez prawie trzy lata malowałem abstrakcją. [...] Poszedłem w stroną figuratywizmu. Jednak tak, jak nie można zacząć malować abstrakcji
bez znajomości natury, uznają, że trzeba znać problemy abstrakcji, żeby przejść dziś na poziom figuratywności i ekspresji. Nie można porzucić tego, co
już w sztuce było. Nie można pomijać np. tradycji

amerykańskiej abstrakcji ekspresjonistycznej. Nie
można nie uwzględniać doświadczeń konceptualizmu,
video, sztuki poczty, happeningów, performance etc.
Doświadczenia konceptualizmu są bardzo inspirujące. Myślenie konceptualne sprawia, że mój obraz
powstaje najpierw w głowie, na długo przed malowaniem. Projektuję go i to projektowanie jest długą
fazą wstępną. Zbieram zdjącia, robię szkice. Jest to
dla mnie najważniejsza faza – właśnie ta faza przed
malowaniem. Sam akt malowania jest tym końcowym
wybuchem po nagromadzeniu się tego wszystkiego.
[...] Nie lubię malować zbyt długo, raczej z doskoku, po
kilkanaście minut. Nie chcę malować zbyt długo, chcę
w obrazie znaleźć lekkość, taką jak chciał Matisse”.
Źródło: Z. Nitka, w: Zdzisław Nitka. Malarstwo,
kat. wystawy, Galeria GI. Zielona Góra 1994 , s.nlb.
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Mężczyzna karczujący las (2016)

olej / płótno
140 × 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.: Z. NItka |
„Mężczyzna karczujący las” | 2016
na odwrociu pieczątka autorska
estymacja 14 000 – 18 000 pln •
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Aleksander Roszkowski (ur. 1961) Pola w śniegu (2008)

olej / płótno
97 × 130 cm
sygnowany, opisany i datowany l.g.: ALEKSANDER | 886
[w kółku] ROSZKOWSKI | „POLA W ŚNIEGU” | 2008
estymacja 10 000 – 15 000 pln •

Aleksander Roszkowski (ur. 1961) – malarz, absolwent
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom obronił
w 1985 roku w pracowni Jacka Sienickiego. Bezpośrednio po studiach tworzył prace w popularnym wówczas
nurcie nowej ekspresji. Następnie diametralnie zmienił
stylistykę tworząc monumentalne figuratywne obrazy
przedstawiające postaci w ikonicznych dla historii sztuki
kompozycjach. Obecnie maluje przede wszystkim kompozycje geometryczne. Metoda twórcza Roszkowskiego opiera się na wielowarstwowym kładzeniu farby na
płótno, co skutkuje ekspresyjnymi płótnami o bogatej
fakturze.
Roszkowski był uczestnikiem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą. Odznaczony
honorowym wyróżnieniem na XIII Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Jana Spychalskiego w Poznaniu
(1987). Laureat nagrody honorowej w ramach wystawy
„Arsenał 88”.
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Stanisław Krzyształowski (1903–1990) Zmierzch nad Pirenejami (1973)

32

∙

∙

olej, kolaż / płótno
80 × 100 cm
sygnowany i datowany p.d.: S. Krzyształowski 973
na odwrociu nalepka Biura wystaw artystycznych, Kraków
Wystawiany:
Stanisław Krzyształowski. Wystawa malarstwa, Kraków,
Pawilon Wystawowy, kwiecień 1976
Literatura:
Stanisław Krzyształowski. Wystawa malarstwa, kat. wystawy,
Kraków 1976, nr kat. 56, s.nlb.
estymacja 7 000 – 14 000 pln •

Uczył się w szkole malarstwa i rysunku we Lwowie,
a w czasie wojny ukończył ASP w Budapeszcie. W 1945
wstąpił na ASP w Krakowie, studia ukończył dwa lata
później uzyskując dyplom i prowadząc pracownię malarstwa na Wydziale Grafiki. Związał się z tym miastem do
końca życia, od 1947 pokazując swe prace na wystawach
okręgowych i indywidualnych. Za całokształt twórczości
artysta został nagrodzony srebrnym medalem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Wystawiał swoje prace
na Ogólnopolskich Wystawach Plastyki, które miały
miejsce w Radomiu w 1948 i 1948, a następnie w Warszawie w 1950, 1952 i 1954. Brał udział w zorganizowanej

w warszawskim Muzeum Narodowym Wystawie Malarstwa na XV lecie PRL, w 1961 oraz w Festiwalach Polskiego Malarstwa Współczesnego, który odbywał się
w Szczecinie w latach 1964–1968 i w 1972. Tworzył głównie pejzaże, w tym cykl widoków albańskich, wystawiony w Tiranie w 1955 i liczne pejzaże tatrzańskie. Jego styl
ewoluował od konwencji realistycznej, poprzez stylizacje
i uproszczenia, do abstrakcji aluzyjnej, ku której zbliżył
się w drugiej połowie lat 50.
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Anna Szpakowska-Kujawska (ur. 1931) Dionizje VII (1963)

akwarela / papier, deska
76,5 × 82,5 cm
91 × 98,5 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany śr.d.: Anna Szpakowska-Kujawska 1963
estymacja 19 000 – 24 000 pln •

Anna Szpakowska-Kujawska ur. w 1931 roku w Bydgoszczy. Studiowała na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych we Wrocławiu, na Wydziale Malarstwa
Architektonicznego. Dyplom w 1956 roku zrealizowała
w pracowni prof. Marii Dawskiej oraz prof. Eugeniusza Gepperta. W latach 1977—1984 mieszkała w Nigerii, uczyła rysunku oraz malarstwa w Kwara College of
Education w Ilorin.
„Od 1961 roku działała w tzw. Szkole Wrocławskiej
(od 1967 roku zwanej Grupą Wrocławską), do której
należał m.in. Józef Hałas, Eugeniusz Geppert, Alfons
Mazurkiewicz, Zdzisław Jurkiewicz, Jan Chwałczyk,
Wanda Gołkowska czy Janina Żemojtel. Grupa ta skupiała najwybitniejszych artystów sceny wrocławskiej
od lat 60. do 90. Jest przede wszystkim malarką, ale
zajmuje się także rysunkiem, ceramiką, kolażem oraz
rzeźbą w brązie. Brała udział w słynnym Sympozjum
Wrocław ’70, na którym wyłaniały się i krystalizowały nowatorskie idee w świecie sztuki, z konceptualizmem na czele. Na początku jej artystycznej
kariery istotne stałe się inspiracje z podróży, np. rejs
po Morzu Czarnym oraz Śródziemnym w 1961 roku.
Owocem tej wyprawy są cykle „Aleksandryjczycy”
oraz „Dionizje” — opowieści o poszukiwaniu radości
w życiu oraz międzyludzkich więziach emocjonalnych.
W tym samym czasie maluje wiele portretów, zarówno znajomych osób, jak i przypadkowych przechodniów. Człowiek, jego psychika, uczucia i emocje stają
się głównym tematem jej artystycznych, twórczych
zainteresowań. W trakcie podróży do Azji Centralnej
w 1963 roku natomiast zainspirowana zostaje prostotą tamtejszej architektury — glinianymi domami
i świątyniami z cegły. Inspiracja ich bryłami staje się
od tego momentu dominującym motywem w twórczości Szpakowskiej-Kujawskiej. Uproszczone formy,
obłe kształty, nieregularne linie transferuje ze sfery
architektury do swoich prac. Ludzie w jej obrazach
stają się postaciami syntetycznymi, a zarazem niewykończonymi, niedokładnymi. Postać człowieka
jest tutaj zhomogenizowana, należy raczej mówić
o masie ludzkiej, grupie podobnych do siebie, zunifikowanych jednostek.” Źródło: M.A. Krakowiak, Anna
Szpakowska-Kujawska, http://www.zacheta.wroclaw.pl/
artysci/291-szpakowska-kujawska-anna.html (dostęp
25.02.2020)
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Eugeniusz Geppert (1890–1979) Bez tytułu (1961)

olej / płótno
93 × 74 cm
sygnowany i datowany p.d.: Eugeniusz Geppert 1961
estymacja 16 000 – 18 000 pln •

Eugeniusz Geppert (1890–1979) – malarz, przedstawiciel koloryzmu i abstrakcji aluzyjnej. W latach 20. XX
wieku tworzył płótna w nurcie nowego klasycyzmu.
Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(1912–1920) w pracowni Jacka Malczewskiego, który
wyraźnie wpłynął na jego wczesną twórczość. Częstym
motywem jego wczesnych prac były odwołania do ikonografii patriotycznej. Geppert skupiał się na wątku
narodowowyzwoleńczych walk i powstań. Malował
sylwetki jeźdźców w pejzażu ujęte w szybkim ruchu
i mocnym skrócie perspektywicznym. Po wojnie częstym
motywem w malarstwie Gepperta były widoki Wrocławia; pejzaże te nawiązywały stylistycznie do sztuki
Paula Cézanne‘a. W czasie pobytu w Paryżu w 1957 r.
artysta uległ wpływowi twórczości Raula Dufy. W jego
obrazach pojawiła się żywa, porwana kreska opisująca
formy niezależnie od plamy barwnej. W drugiej połowie
lat 50. skrystalizował się dojrzały styl malarski Gepperta
zbliżony do abstrakcji aluzyjnej. Akty kobiece, ludowe
rzeźby i sylwetki jeźdźców istniały teraz w odrealnionym świecie wizji artystycznej. Gamę barwną płócien
wyznaczały tony zieleni, błękitów i brązów; materię
malarską tworzyły gęste poziome smugi farby.
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Zbigniew Kowalewski (ur. 1914) Malarz i modelka (1979)

olej / płyta
70 × 100 cm
sygnowany i datowany śr.d.: Z. K[nieczytelne] ‘79
estymacja 4 500 – 8 500 pln •

Studia ukończył na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 1945 roku. W latach 1967–1980 prowadził pracownię malarstwa na Wydziale Grafiki macierzystej uczelni.
Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych w kraju
i za granicą. Uprawiał malarstwo o delikatnej kolorystyce, na pograniczu abstrakcji i figuracji.
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Henryk Musiałowicz (1914–2015) Epitafium (1981)

olej / płyta
76 × 64 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.: Z CYKLU |
„EPITAFIUM” | 1981 | 76 × 64 | MUSIAŁOWICZ
estymacja 10 000 – 15 000 pln •

„Malarstwo mi najbliższe jest przejawem sztuki subiektywnej, syntetycznej i symbolicznej. Wielką sztukę
identyfikuję ze sztuką prymitywną, ze sztuka taką,
jaką przeczuwali instynktownie twórcy pierwszych
artystycznych wyobrażeń – symbolu i znaku. Były
one źródłem mądrości i siły magicznej”. (Henryk
Musiałowicz)
Henryk Musiałowicz – malarz, grafik i rysownik. Tuż po
wojnie należał do grupy „Warszawa”. Ukończył Państwową Szkołę Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego
w Poznaniu (1936), a następnie warszawską Akademię
Sztuk Pięknych (1947), gdzie studiował pod kierunkiem
Feliksa Szczęsnego Kowarskiego. W 1957 roku Musiałowicz odbył podróż do Holandii, gdzie bezpośrednio
zetknął się z późnym malarstwem Rembrandta i Van
Gogha, które wywarło na nim silne wrażenie i, jak sam
twierdzi, zaważyło na jego dalszych poszukiwaniach
artystycznych. W tym czasie na stałe ustala się formuła
sztuki Musiałowicza, której archetypicznemu wzorowi jest wierny do dzisiaj. Musiałowicz grupuje prace
w monotematyczne serie, a jego malarstwo charakteryzuje silna synteza form oraz bogata, pofałdowana, niemal reliefowa faktura, która sprawia wrażenie inkrustowanej. Artysta używa gęstej masy farby, w którą wtapia
organiczne materiały takie jak piasek czy drobne kamienie. Mroczna kolorystyka Musiałowicza oraz struktura
farby rodzi skojarzenie ze smołą bądź zastygającą lawą.
Artysta „zdobi” czarną powierzchnię płótna akcentami
barw – przede wszystkim złotej, czerwonej i białej. Na
pierwszy plan wysuwają się niezwykłe wartości dekoracyjne jego malarstwa. Jednak pod detaliczną strukturą
farby ukryta jest zagadka, interesująca metafora odwołująca się do świata przyrody oraz spraw egzystencjalnych.
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Adam Myjak (ur. 1947) Portret X (2010)

brąz
45 × 35 × 35 cm
ed. 1/1

estymacja 35 000 – 55 000 pln

„[...] jako rzeźbiarz od samego początku osiągnął bardzo wysoki poziom. Był zawsze sobą. Nie interesowały go nowinki i mody. Szedł zawsze swoją drogą,
stworzył właściwy sobie, rozpoznawalny „styl”. Człowiek był i jest dla Adama najważniejszą przyczyną
twórczą. Wierzył, że każdy człowiek jest cudem, niewyczerpalnym źródłem inspiracji. Wydawać by się
mogło, że to zawężenie tematyki ograniczy możliwości twórcze artysty. Okazuje się, że tak być nie musi.
Adam Myjak tworzy swoje rzeźby zwyczajnie, jakby
formował bochny chleba. Te obłe, nabrzmiałe, ciężkie
kształty, mimo pozornego podobieństwa zawsze inne,
frapujące, tworzą zespoły i cykle. Ogarnięty pasją
rzeźbienia stwarza coraz to nowe dzieła, w których
można rozpoznać autora, jego bliskich, ludzi nieznanych, samotnych, boleśnie dotkniętych. Dzieła te eksponowane są w najbardziej prestiżowych galeriach
i muzeach. Chętnie kupują je kolekcjonerzy, wytrawni
znawcy sztuki. Mam wrażenie, że rzeźby te powstają szybko, tak jakby autor obawiał się, że po drodze
zgubi coś ważnego. Myślę, że ta nieustająca pogoń
za chwilą, za czasem, za tym, co nie przemija, co jest
niewyobrażalne, ale jest, to ciągła walka z materią,
z której pragnie wydobyć okruchy życia. Podziwiam
Adama i Jego rzeźby. To artysta wielkiego formatu,
wybitny pedagog, ponadto człowiek prawdziwy*”.

W latach 1965–1971 studiował na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP w pracowniach: prof. Stanisława Kulona,
prof. Stanisława Słoniny, prof. Zofii Demkowskiej i prof.
Bohdana Chmielewskiego. Dyplom z wyróżnieniem
w pracowni prof. Bohdana Chmielewskiego uzyskał
w 1971 i bezzwłocznie związał się macierzystą uczelnią.
Obecnie jest profesorem zwyczajnym i pełni funkcję
dziekana stołecznej ASP.
* G. Zemła, Adam Myjak, Centrum Rzeźby
Polskiej w Orońsku, 2007
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Adam Myjak (ur. 1947) Głowa X (2019)

stal nierdzewna
60 × 35 × 50 cm

estymacja 50 000 – 60 000 pln
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Marek Chlanda (ur. 1954) Villa Serena (dyptyk) (2002)

39

∙

węgiel, akryl / papier
50,5 × 73 cm (arkusz) (× 2)
80 × 58 cm (z oprawą) (× 2)
oba sygnowane opisane i datowane l.d. i p.d.: Villa Serena II
2002. M. Ch.
Pochodzenie:
kolekcja prywatna, Warszawa
estymacja 15 000 – 20 000 pln •
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Jan Tarasin (1926–2009) Bez tytułu (1992)

akwarela, gwasz / papier
37,5 × 55,5 cm
sygnowany i datowany l.d.: Jan Tarasin 92
estymacja 20 000 – 30 000 pln •

„Maluję trochę tak, jak się odmawia różaniec, w którym paciorki powtarzają się, lecz są zarazem inne.
Jest to opisywanie różnorodności świata, ale oprócz
rejestrowania faktów ważne jest w nim poszukiwanie
mechanizmów rządzących tą różnorodnością*”.

Jan Tarasin – wybitny malarz, grafik i rysownik, a także
teoretyk sztuki i pedagog. Malarstwo studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem m.in.
Zbigniewa Pronaszki i Wacława Taranczewskiego. Jeszcze jako student zadebiutował na słynnej I Wystawie
Sztuki Nowoczesnej w Krakowie (1948). Przez wiele lat
wykładał na warszawskiej ASP, a w latach 1987–1990
piastował stanowisko jej rektora. W roku 1984 został
laureatem prestiżowej nagrody im. Jana Cybisa.
Podczas I Wystawy Sztuki Nowoczesnej Tarasin
zaprezentował geometryzujące abstrakcje zbliżone do
ówczesnych poszukiwań Andrzeja Wróblewskiego, jednak już dekadę później formalne eksperymenty doprowadziły go do wypracowania własnego, unikalnego
stylu. Jego prace – na pozór nieprzedstawiające – zwykle zawierają w swoich tytułach nawiązania do świata

realnego (Przedmioty, Sytuacje itp.). Tarasin był bowiem
bacznym obserwatorem widzialnej, materialnej rzeczywistości, jednak roli malarstwa nie upatruje w naśladownictwie natury, lecz we wnikliwym badaniu jej
mechanizmów i struktur. Upraszczał zatem faktyczne
przedmioty do poziomu abstrakcyjnych znaków szeregowanych w rytmiczne, harmonijne systemy. Nierzadko
rozmieszczane są w układach pasowych, przywodzących
na myśl zapis nutowy na pięciolinii. Inne skojarzenie to
dalekowschodnia kaligrafia, z którą Tarasin zetknął się
w latach 60. podczas pobytu na stypendium w Chinach
i Wietnamie. Niewątpliwie charakterystyczne znaki
z jego obrazów tworzą rodzaj symbolicznego alfabetu,
odczytywanego na poziomie wizualnych struktur.
* J. Tarasin, za: E. Dzikowska, Artyści mówią. Wywiady
z mistrzami malarstwa, Izabelin–Warszawa 2011, s. 200]
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Jan Berdyszak (1934–2014) Kompozycja IV (1959)

gwasz / karton
48 × 38 cm (w świetle passe-partout)
estymacja 6 000–9 000 PLN •

Malarz, grafik, rzeźbiarz, autor instalacji, scenograf,
teoretyk sztuki, pedagog. Absolwent Państwowej
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu oraz
profesor macierzystej uczelni (dziś Akademii Sztuk
Pięknych). Laureat nagrody im. Jana Cybisa (1978),
odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1988) i Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001) oraz
Doktoratem Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych
w Bratysławie (1999).
Berdyszak dał się poznać jako artysta wyjątkowo wszechstronny, z powodzeniem wykorzystujący w swojej twórczości szeroki wachlarz technik
i mediów. Interesowały go jednak nie tylko studia
plastyczne, lecz także pogłębiona refleksja na temat
ich filozoficznych podstaw. Szczególnie zdawała się
inspirować go dalekowschodnia teoria przestrzeni.
Zgłębiał naukę taoistycznego myśliciela Lao-Tsy,
zgodnie z którą każde zjawisko funkcjonuje w harmonijnej dychotomii ze swoim przeciwieństwem,
a zatem wnętrze i zewnętrze – wartości względem
siebie opozycyjne – wzajemnie się równoważą tworząc kosmiczną jedność*.
* E. Kościelak, M. Szafkowska, Jan Berdyszak. Szkice i rysunki,
Wrocław 2012, s. 11.
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Tadeusz Kantor (1915–1990) Projekt do spektaklu „Przedstawiciele władzy” (niedatowany)

flamaster, pastel / papier
17 × 26 cm
sygnowany p.d.: t kantor

estymacja 10 000 – 14 000 pln •

Tadeusz Kantor (1915 Wielopole Skrzyńskie – 1990 Kraków) – to jeden z najważniejszych polskich twórców
awangardowych XX wieku. Był malarzem, rysownikiem,
scenografem, reżyserem i teoretykiem sztuki, a także wybitnym reformatorem teatru. Tuż przed wojną,
w latach 1934–39 studiował na krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych, w pracowniach Władysława Jarockiego
i Karola Frycza. W czasie okupacji założył Podziemny
Teatr Niezależny, gdzie wystawił inscenizację „Balladyny”
Juliusza Słowackiego (1943) i „Powrotu Odysa” Stanisława Wyspiańskiego (1944). Współtworzył Grupę Młodych
Plastyków, a w 1948 roku współorganizował I Wystawę
Sztuki Nowoczesnej w Krakowie, najważniejsze wydarzenie artystyczne przed wprowadzeniem doktryny
socrealizmu. W 1950 roku, na cztery lata, wycofał się
z oficjalnego życia artystycznego, by powrócić do niego w 1955 roku. Założył wówczas (wraz z Marią Jaremą
i Kazimierzem Mikulskim) Teatr Cricot 2 – kontynuację
przedwojennego Teatru Artystów Cricot, prowadzonego
przez Józefa Jaremę. Dwa lata później reaktywował również działającą w latach 30. Grupę Krakowską.
Z Teatrem Cricot 2, bazując na sztukach Stanisława
Ignacego Witkiewicza, realizował w kolejnych spektaklach Teatr Autonomiczny („Mątwa”, 1956), Teatr Informel („W małym dworku”, 1961), Teatr Zerowy („Wariat
i zakonnica”, 1963), Teatr Happeningowy („Kurka wodna”,
1967), Teatr Niemożliwy („Nadobnisie i koczkodany”,
1973). Wówczas też rozpoczął poszukiwania własnego
języka malarskiego – w końcu lat 50. i na początku 60.
poddał się automatycznemu zapisowi sztuki informel,
która stawała się niezwykle popularna na Zachodzie.
Na wystawie w warszawskiej Galerii „Po prostu” i inauguracji Galerii Krzysztofory w Krakowie Kantor po raz
pierwszy zaprezentował abstrakcyjne kompozycje, które
na stałe zmieniły bieg rodzimej sztuki.
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Jan Lebenstein (1930–1999) Figure (1963)

43

∙

akwarela, tusz / papier
65 × 44,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany l.d.: Lebenstein 63 „figure”
pochodzenie:
kolekcja prywatna R. Olbińskiego, Warszawa
estymacja 12 000 – 14 000 pln •

Jan Lebenstein – malarz i grafik urodzony w Brześciu
Litewskim, przez większość życia mieszkający w Paryżu. W latach 1948–1954 odbył studia w Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie pod kierunkiem Eugeniusza
Eibischa i Artura Nachta-Samborskiego. Był to zatem
okres obowiązywania doktryny socrealistycznej z jednej
strony, z drugiej zaś prymatu polskiej odmiany koloryzmu w środowisku akademickim. Młody Lebenstein nie
odnajdował miejsca dla siebie w żadnym z tych nurtów,
już w czasach studenckich wykształcając w sobie postawę buntowniczą wobec artystycznych elit i wiodących
„mód”. Zadebiutował w 1955 roku na słynnej wystawie
Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi w warszawskim
Arsenale, gdzie za zaprezentowane pejzaże z przedmieść
otrzymał nagrodę jury. Prawdziwym sukcesem okazał się jednak udział w I Międzynarodowym Biennale
Młodych w Paryżu, na którym artysta zdobył Grand
Prix oraz roczny pobyt na stypendium w stolicy Francji.
Związek z Paryżem nie zakończył się jednak po planowanym roku – artysta osiadł tam na stałe i mieszkał
przez kolejne 40 lat, aż do swojej śmierci.
Lebenstein w drugiej połowie lat 50. malował serie
Figur kreślonych, następnie Figur hieratycznych i wreszcie – najbardziej emblematycznych dla jego twórczości – Figur osiowych. Prace zarówno na płótnie, jak i na
papierze cechowała wertykalna kompozycja z umieszczoną centralnie schematyczną postacią ludzką, poddawaną coraz dalej idącym deformacjom i uproszczeniom.
Nierzadko przybierały one formę przypominającą biologiczne preparaty czy same skóry rozpięte na płaszczyźnie przez artystę-badacza. Kolorystyka tych prac
ograniczona była zazwyczaj do palety barw ziemi, choć
Lebensteinowi zdarzało się przełamać ją np. zaskakującym błękitem. Abstrakcyjne figury przyniosły mu dużą
popularność i uznanie krytyki we Francji, a niedługo
później także w Nowym Jorku. Często w biografiach
artysty przytaczana jest anegdota o prośbie jednego
z amerykańskich marszandów, który namawiał go na
„masową” produkcję prac z tej serii, aby mogły stać się
dekoracją wnętrz pewnej znaczącej firmy. Lebenstein nie
tylko odmówił, ale wręcz niedługo później odciął się od
stylu, który przyniósł mu sukces, porzucając organiczną
abstrakcję na rzecz własnej redakcji sztuki figuratywnej.
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Jan Lebenstein (1930–1999) Ilustracja do wierszy Białoszewskiego (niedatowany)

tusz / papier milimetrowy
56,5 × 35 cm (w świetle passe-partout)
76 × 57 cm (z oprawą)
opisany l.d.: M. Białoszewski „Malowidła Odrzykońskie”
sygnowany i opisany p.d.: Lebenstein | Ilustracja do wierszy B.
estymacja 17 000 – 22 000 pln •
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Uciekam
Nie mogę zmieścić się w sobie.
Ciasno.
Wnet pęknie mi głowa.
Tłukę się w klatce piersiowej.
Nogi mam bardzo ciężkie.
Ręce też są nie moje.
Wyjdę przez usta.
1987
[za: E. Rosenstein, Trochę z archiwum, Legionowo 1993]

Erna Rosenstein (1913–2004) Bez tytułu (1987)
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∙
∙
∙

tusz / papier
14,8 × 10,5 cm (arkusz)
sygnowany p.d.: E. Rosenstein
datowany l.d.: 1987
Pochodzenie:
kolekcja Gizy Szancer, Niemcy
kolekcja prywatna, Niemcy
Wystawiany:
Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między świadomym
a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych,
którzy przetrwali, Dom Aukcyjny Libra, Warszawa 2020
[niereprodukowany w kat. wystawy]
estymacja 4 000 – 8 000 pln •
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Erna Rosenstein (1913–2004) Bez tytułu (1965)
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∙
∙
∙

∙

tusz / papier
22,3 × 31,8 cm
sygnowany i datowany p.d.: E. Rosenstein 1965
na odwrociu pieczęć Prezydium m. st. Warszawy
Pochodzenie:
kolekcja Gizy Szancer, Niemcy
kolekcja prywatna, Niemcy
Reprodukowany:
Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między świadomym
a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości
tych, którzy przetrwali, kat. wystawy, Dom Aukcyjny Libra,
Warszawa 2020, il. s. 75
Wystawiany:
Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między świadomym
a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych,
którzy przetrwali, Dom Aukcyjny Libra, Warszawa 2020,
nr kat. 9
estymacja 18 000 – 24 000 pln •

Irenie
Rozdłużam ślady
w całunach milczenia.
Będą szły ciszej od samej swej ciszy
i będziesz mówić bez ust i bez cienia
i będzie dzwonić twoja śmierć
bez ciebie.
Krew twoja wszędzie ciszą
bije w serca.
Ogień się pali.
Każdy krok twój żyje.
16/II/1996
[za: E. Rosenstein, Płynie rzeka, Chojnice 1998, s. nlb]
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Erna Rosenstein (1913–2004) Bez tytułu (1959)
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∙
∙
∙

∙

tusz / papier
14,9 × 21,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: Rosenstein 1959
Pochodzenie:
kolekcja Gizy Szancer, Niemcy
kolekcja prywatna, Niemcy
Reprodukowany:
Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między świadomym
a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości
tych, którzy przetrwali, kat. wystawy, Dom Aukcyjny Libra,
Warszawa 2020, il. s. 74
Wystawiany:
Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między świadomym
a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych,
którzy przetrwali, Dom Aukcyjny Libra, Warszawa 2020,
nr kat. 5
estymacja 14 000 – 18 000 pln •

Wieża
Samotnieją i rosną.
Milczą moje słowa.
Jestem wieża wieczności.
Zamknęłam wszystkie dni w sobie.
Stoję bardzo wysoko.
Bez ust, bez krwi
rozsiewam pamięć dookoła.
Słuchajcie !
Niech woła do nikogo
pomnik ze wszechcmentarza
1997
[za: E. Rosenstein, Płynie rzeka, Chojnice 1998, s. nlb]
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Zdzisław Beksiński (1929–2005) Nike (PO 743) (1999)

48

∙

∙

∙

wydruk cyfrowy / papier naklejony na karton
ed. 5/25
63,5 × 48,5 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany l.d.: PO 743, śr.d.: 5/25, p.d.:
BEKSIŃSKI 99
Wystawiany:
Zdzisław Beksiński. Wystawa grafiki komputerowej, Galeria
Sztuki Współczesnej ESTA w Gliwicach, Galeria Renes
w Poznaniu, Studio Renes w Warszawie, Galeria Top Art.
w Szczecinie, Centrum Sztuki w Kluczborku, Galeria Sztuki
BWA „U Jaksy” w Miechowie, 1999
Reprodukowany:
Zdzisław Beksiński, kat. wystawy grafiki komputerowej
z Galerii Sztuki Współczesnej ESTA w Gliwicach, Galerii
Renes w Poznaniu, Studio Renes w Warszawie, Galerii Top Art
w Szczecinie, Centrum Sztuki w Kluczborku i Galerii Sztuki
BWA „U Jaksy” w Miechowie, Gliwice 1999, s. nlb. (okładka)
Beksiński 2, red. Joanna Kułakowska-Lis, Olszanica 2010, s. 119
(jako „Fotomontaż komputerowy”)
estymacja 2 000 –3 00 0 pln •

Zdzisław Beksiński przez lata szukał nowych materiałów
i technik, by wyrazić kiełkujące w jego świadomości
fantastyczne, pełne mrocznej poetyki wizje. Zaczynał
jako fotografik – wraz z Jerzym Lewczyńskim i Bronisławem Schlabsem stworzył nowatorskie podejście do
przedstawiania obiektu w klasycznej, czarno-białej fotografii analogowej. Od lat 60. zajmował się malarstwem,
rysunkiem i grafiką, by od początku lat 90. przekładać nierzeczywisty świat wyobraźni na grafikę komputerową. Prezentowana praca powstała w 1999 roku
i zamyka pewien okres w twórczości malarza: od 1995
roku materiałem wyjściowym dla jego kompozycji były
bowiem fotografie, które przetwarzał za pośrednictwem
programów komputerowych. Realizacje z tego czasu
często są nazywane „fotomontażem komputerowym” lub
„fotomontażem cyfrowym”, co dobitniej opisuje sposób
ich powstania. Od 1999 roku Beksiński rozpoczął pracę
z nowymi programami, które pozwoliły mu na swobodniejsze operowanie wytwarzanymi formami. Wiesław
Banach pisał o nich:
„W komputerowych fotomontażach z ostatnich lat
wraca jednak atmosfera malarstwa «okresu fantastycznego», z przestrzennymi pejzażami o silnym,
metafizycznym ładunku. Artysta stosuje daleko posuniętą deformację, niemalże każdego przedmiotu, którym się posługuje, w tym także ciała ludzkiego. Fenomen twórczości Beksińskiego związany jest przede
wszystkim z unaocznieniem, «zmaterializowaniem»
w technikach artystycznych «obrazów podświadomości», które są zapewne symbolami wewnętrznych
doświadczeń artysty, a w dużym stopniu symbolami
stanów duchowych współczesnego człowieka”*.
* Zdzisław Beksiński, kat. wystawy grafiki komputerowej,
Gliwice 1999, s. nlb.

Z ówczesnych prac korzystał m.in. jego syn Tomasz do
ilustracji swoich artykułów prasowych czy okładek płyt
muzycznych.
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Zdzisław Beksiński (1929–2005) Bez tytułu (niedatowany)

49

∙

∙

tusz / papier
29 × 20 cm
sygnowany l.g.: BEKSIŃSKI
Wystawiany:
Zdzisław Beksiński. Obrazy i rysunki ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Poznaniu praz z kolekcji prywatnych, Biuro
Wystaw Artystycznych, Konin, 04.03–25.03.1992
Reprodukowany:
Zdzisław Beksiński. Obrazy i rysunki ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Poznaniu praz z kolekcji prywatnych, kat.
wystawy, Biuro Wystaw Artystycznych, Konin 1992, s.nlb.
estymacja 17 000 – 25 000 pln •

94

95

Mieczysław Wejman (1912–1997) Rowerzysta VII (1964)

50

∙

miedzioryt / papier
42,5 × 39,5 cm
sygnowany, opisany i datowany u dołu kompozycji:
„Rowerzysta VII” epr. d‘art. Mieczysław Wejman 1964
z dedykacją od artysty
Pochodzenie:
kolekcja prywatna, Niemcy
estymacja 1 500 – 2 500 pln •

Jeden z najwybitniejszych grafików polskich drugiej
połowy XX wieku. Studiował w warszawskiej ASP, w której obronił dyplom u Mieczysława Kotarbińskiego w 1939
roku, a następnie w krakowskiej ASP, w której w 1946
roku otrzymał dyplom z malarstwa u Felicjana Szczęsnego Kowarskiego. Po studiach prowadził działalność
pedagogiczną, był profesorem i rektorem ASP w Krakowie. Uważany jest za inicjatora nurtu grafiki metaforycznej, wyróżniającego „krakowską szkołę grafiki”.
Przedmiotem jego twórczości było malarstwo sztalugowe i dekoracyjne, grafika i ilustracja książkowa. Uprawiał głównie techniki metalowe, drzeworyt i monotypię.
Tworzył pełne ekspresji cykle graficzne, między innymi
inspirowane antykiem cykle akwafort o rozbudowanej
konstrukcji. W dowód uznania za twórczość artystyczną i pracę pedagogiczną artysta został uhonorowany
licznymi nagrodami, m.in.: Nagrodą Ministra Kultury
i Sztuki za działalność pedagogiczną (1964) i Nagrodą
Państwową I Stopnia za wybitne osiągnięcia na polu
grafiki, w szczególności za cykl akwafort Rowerzysta
(1966). Grafiki należące do cyklu Rowerzysta, są zaliczane przez krytyków do kanonu najwybitniejszych dzieł
polskiej sztuki XX wieku. Centralnym motywem cyklu
jest rower – maszyna niby prosta, wymagająca jednak,
jak mawiał Wejman, sporych umiejętności użytkownika. W grafikach Wejmana ukazani rowerzyści zamiast
jechać, często leżą na ziemi. To osobisty komunikat
artysty, przekaz doświadczeń i przemyśleń, inspirowany
długimi zapewne przemyśleniami na temat losu człowieka i jego egzystencji. Jest to, jak określił kiedyś sam
artysta, opowieść „o losach jednostki poddanej maszynerii współczesnego świata nasyconego obezwładniającą
jednostkę mnogością ludzi i przedmiotów”. Brał udział
w licznych wystawach, m.in.: w Warszawie, Krakowie,
we Wrocławiu, w Sofii, Wenecji, Mediolanie, Sztokholmie, Pradze, Tel Awiwie, Oslo, Vancouver, czy Barcelonie.
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Maria Targońska (ur. 1954) Jesienna szaruga (2011)

ołówek, laserunek / papier
70 × 100 cm
sygnowany i datowany p.d.: MTARGOŃSKA 2011
na odwrociu nalepka adresowa z danymi pracy
estymacja 14 000 – 18 000 pln

Uprawia malarstwo i rysunek. Studiowała w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (ASP) w Gdańsku
w latach 1975–1980, dyplom uzyskała w pracowni prof.
Kazimierza Śramkiewicza. Od 1981 roku pracuje na gdańskiej ASP, obecnie kieruje Katedrą Rysunku na Wydziale
Malarstwa. Od 2009 roku zasiada w Komisji Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. oceny szkół artystycznych. Jest autorem kilkunastu recenzji w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Ma
w dorobku ponad 30 wystaw indywidualnych i udział
w ponad 250 wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Jej
prace znajdują się w zbiorach polskich oraz zagranicznych, m.in. w USA, Australii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Francji, Niemczech. O swojej
twórczości artystka mówi:
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„W swoich rysunkowych kompozycjach staram się
operować starannie opracowanym rysunkiem światłocieniowym. Formy kształtuję przez drobny bądź
delikatny modelunek. Na płaszczyźnie, obok pojedynczych zasadniczych tematów, umieszczam szereg
układów różnych motywów, nadaję formę świadomie
zakomponowanego szkicownika. Rysunek jest dla
mnie śladem. Śladem drogi przebytej w czasie, drogi
myśli, drogi ręki. Jest to zanotowany proces świadomego, bywa że nieświadomego we wstępnej fazie,
dążenia za pierwszym impulsem. Fragmentaryczność
zawsze towarzyszyła mojej twórczości, nie uległo to
oczywiście zmianie, w chwili, kiedy rysunek stał się
dla mnie autonomicznym środkiem wyrazu.” Źródło:
M. Targońska, http://zbrojowniasztuki.pl/pracownice-i-pracownicy/obecne-dydaktyczki-i-obecni-dydaktycy/
maria-targonska,661 [data dostęp 26.02.2020]
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Hilary Krzysztofiak (1926–1979) Bez tytułu (1962)

technika mieszana, olej, beton / płótno
100 × 130,5 cm
sygnowany i datowany na odwrociu p.d.: Hilary 62 r.
estymacja 16 000 – 2 0 000 pln •

„W latach 60. malarza inspirowała materia. Dlatego
jego Totemy białostockie, a potem żoliborskie, przypominają barwne płaskorzeźby, przedmioty – fetysze, zamkniętą we fragmencie drewna czy kamienia
symboliczną boskość sił natury. Pojawiły się wówczas silniejsze nawiązania do psychoanalizy (motywy podświadomości, snu, seksualności), inspiracje
światem roślinnym, zwierzęcym, wątki egzystencjalne i magiczno-religijne. Znów płótna wypełniły się
quasi-pniami, magiczno-fetyszyzującymi kompozycjami z symbolami płodności, pierwiastkami męskości
i kobiecości. Jednocześnie Hilary poddawał się z pokorą i ciekawością tworzywu – farbie, materii samego
przedmiotu lub symbolu. Tak jakby chciał wniknąć do
wnętrza tajemnicy obiektu, który malował, by w nim

odnaleźć istotę, pierwotność, instynkt połączone
z całkowicie rozpasaną wolną wyobraźnią, pamięcią, intuicją.” Źródło: A. Soczyńska, Przesłanie wolności
w życiu i sztuce Hilarego Krzysztofiaka, w: „Sztuka Europy
Wschodniej” 3, 2015, s. 408.
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Zbigniew Makowski (1930–2019) Klocek drzeworytniczy i grafiki (1962)

Klocek drzeworytniczy stworzony na potrzeby zeszytów
artystycznych „Phases”, zeszyt nr 8, 1963; do zeszytu
dołączony jest drzeworyt Zbigniewa Makowskiego, litografia
Julio Silvy i litografia Corneille’go
drzeworyt / papier
20 × 30,2 × 2,2 cm
sygnowany na klocku wewnątrz kompozycji: ZM
estymacja 8 000 – 11 000 pln •

Był jednym z najbardziej oryginalnych polskich artystów; wypracował własną, uniwersalną wizję malarskiej
rzeczywistości opartą na harmonijnym połączeniu intelektualnego i estetycznego wymiaru sztuki. Zbigniew
Makowski zajmował się malarstwem, rysunkiem oraz
tworzeniem autorskich książek artystycznych, był także
poetą. Mimo dużego zaangażowania w życie artystyczne
(Makowski uczestniczył w wystawach i wydarzeniach
kształtujących oblicze polskiej sztuki po wojnie m.in.
III Wystawie Sztuki Nowoczesnej w 1959 czy w Plenerach Koszalińskich w Osiekach) nigdy nie utożsamiał
się z postulatami awangardy utrzymując indywidualny
charakter swojej sztuki.
Podczas pobytu w Paryżu w 1962 roku Makowski
zetknął się z André Bretonem oraz członkami międzynarodowego ugrupowania Phases. Od tego czasu w swojej
sztuce odwoływał się do poetyki surrealizmu jednak
wciąż utrzymując niezależny i oryginalny charakter
własnej twórczości. W swoich kompozycjach artysta
łączy cyfry, fantazyjne kroje liter, skomplikowane formy geometryczne i symbole – często znane tylko sobie.
Jego precyzyjny rysunek wpływa na wrażenie iluzyjności
przestrzeni oraz wzmaga tajemniczy nastrój kompozycji.
Prace Makowskiego budzą skojarzenia z mistycznymi
traktatami nasyconymi metaforami i ilustrowanymi
tajemnymi runami, co podsyca ich erudycyjny charakter.

100

101

54

Jerzy Panek (1918–2001) Autoportret w białym kapeluszu II (1960)

drzeworyt / papier
67 × 50 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem Ep. d‘artiste |
Autoportret w białym Kapeluszu II. | Panek 1960.
estymacja 7 000 – 12 000 pln •

Malarz i grafik urodzony w 1918 roku w Tarnowie.
W latach 1937–1942 studiował w Państwowym Instytucie
Sztuk Pięknych w Krakowie, a następnie w krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Zbigniewa
Pronaszki i Eugeniusza Eibischa (1945–1948).
Od 1952 roku zajmował się drzeworytem, początkowo wspierając się szkicem i fotografią. Pod wpływem
podróży do Chin w 1956 roku jego twórczość ewoluowała. Wizyta w Pekinie i zetknięcie z kulturą chińską
uświadomiły mu możliwości techniki drzeworytniczej
i zachęciły do poszukiwań nowych, indywidualnych
rozwiązań. Zaczął rytować kompozycje bezpośrednio na
drewnianych matrycach, bez wcześniejszego przygotowania szkiców, budując syntetyczne przedstawienia za
pomocą ostrych, grubych cięć.
Na przełomie lat 1967/1968 był wykładowcą ASP
w Krakowie, a w 1993 został jej honorowym profesorem. Był członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia
Drzeworytników XYLON i Związku Polskich Artystów
Plastyków.
Jego twórczość została wyróżniona nagrodami m.in.
złotym medalem na Triennale Współczesnej Sztuki
Światowej w Nowym Delhi (1971, za drzeworyt Autoportret w białym kapeluszu), Nagrodą II Stopnia Ministra
Kultury i Sztuki (1963), Nagrodą im. Jana Cybisa (1986).
Za całokształt pracy twórczej otrzymał w roku 1998
Nagrodę Miasta Krakowa i Nagrodę Wojewody Krakowskiego. Zmarł w 2001 roku w Krakowie.
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Alfred Lenica (1899–1977) Perpetuum mobile (ok. 1947)

technika mieszana / papier
41 × 43 cm (w świetle passe-partout)
64 × 59 cm (z oprawą)
sygnowany p.d.: Lenica
estymacja 14 000 – 18 000 pln •

Alfred Lenica (1899–1977) – jeden z najwybitniejszych
polskich artystów XX wieku. Uprawiał przede wszystkim malarstwo abstrakcyjne. W młodości studiował na
wydziale prawno-ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego oraz w tamtejszym Konserwatorium Muzycznym.
Dodatkowo pobierał także nauki Prywatnym Instytucie
Sztuk Pięknych. Nie był to jednak wiodący dla niego kierunek: Lenica do wybuchu II wojny światowej pracował
zawodowo jako skrzypek, malarstwo uprawiając jedynie
w wolnym czasie. W jego ówczesnej „hobbystycznej”
twórczości dominowały obrazy figuratywne, głównie
inspirowane kubizmem martwe natury. W okresie okupacji Lenica został przesiedlony z Poznania do Krakowa, gdzie zapoznał się ze środowiskiem artystycznym skupionym wokół Tadeusza Kantora, a przy tym
zainteresował najnowszymi tendencjami plastycznymi.
Spotkanie z Kantorem zadecydowało o wyborze sztuki
współczesnej jako dalszej drogi kariery ponad czterdziestoletniego już wówczas Lenicy.
Alfred Lenica po powrocie do Poznania aktywnie
włączył się w organizowanie tamtejszego życia artystycznego. W roku 1947 wraz z Feliksem M. Nowowiejskim i Ildefonsem Houwaltem założył awangardowe
ugrupowanie 4F + R – skrót ten artyści rozwijali jako
„forma, farba, faktura, fantastyka + realizm”, a sformułowany przez nich manifest głosił postulat nawiązania
do najnowszych zdobyczy plastyki światowej przy jednoczesnym budowaniu programu zaangażowanego społecznie. Grupa była otwarta na poszukiwania formalne,
a stojący na jej czele Lenica sięgał w swojej twórczości
po tak różnorodne źródła inspiracji, jak informel, abstrakcja geometryczna, zaangażował się także w oficjalny
nurt socrealistyczny. Dopiero w drugiej połowie lat 50.
ukształtował się jego rozpoznawalny styl łączący organiczną abstrakcję z wpływami surrealizmu za pomocą
autorskiej techniki wykorzystującej malarstwo z elementami dekalkomanii.
Prace Alfreda Lenicy znajdują się m.in. w Muzeum
Narodowym w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi,
Szczecinie oraz w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce
i za granicą.
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Bogusław Szwacz (1912–2009) Bez tytułu (1956)

56

∙

akwarela, pastel / papier
74,5 × 59 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: szwacz | 56 | VI
pochodzenie:
kolekcja prywatna, Poznań
estymacja 6 500 – 8 500 pln •

„Postawa twórcza ARS-HORME powstrzymuje spontaniczne odruchy wyobraźni i ukierunkowuje wyobraźnie na rzecz żmudnych realizacji artystycznych, by
dziełu nadać doskonałość – Bogusław Szwacz, Manifest sztuki Ars-Horme, Osieki 1977*”.

Bogusław Szwacz – malarz, rysownik, rzeźbiarz i pedagog akademicki. W latach 1931–1937 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem m.in. Teodora
Axentowicza i Xawerego Dunikowskiego. Był współzałożycielem kilku grup artystycznych: Grupy Młodych Plastyków w 1946 (która z czasem połączyła się
z II Grupą Krakowską), w 1948 Le Surréalisme Révolutionnaire, a w 1957 – Sztuki Nowoczesnej. W roku 1947
jako stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki wyjechał na rok do Paryża, gdzie nawiązał liczne kontakty
z awangardowymi artystami, między innymi Légerem,
W latach 1948–1962 wykładał na ASP w Warszawie. Od
roku 1956 popularyzował swoją autorską koncepcję
sztuki „Ars-Horme” – „Sztuki Poruszania Wyobraźni”,
która ma na celu pogłębianie harmonii człowieka ze
światem zewnętrznym oraz pobudzenie jego wyobraźni
w sferze duchowej i materialnej. Źródłem koncepcji był
sprzeciw wobec zmian w sztuce zapoczątkowanych przez
Duchampa, które, jak twierdził, zafałszowują proces
twórczy poprzez zastąpienie go potrzebą wolności oraz
negują specyfikę dzieła sztuki zrównując je ze zjawiskami życia. Szwacz ogłosił manifest swojej teorii artystycznej w roku 1977 na plenerze w Osiekach.
Bogusław Szwacz w mistrzowski sposób łączył w swojej sztuce motywy zaczerpnięte z organicznego świata
natury, jak i wytworów ludzkiej kultury. Jak pisał krytyk
Zbigniew Taranienko, na obrazach Szwacza pojawiają
się „punkty, przestrzenne drobiny, piktogramy, pasma
arabeskowych zapisów, stanowcze linie sił, zmaterializowane znaki, tajemnicze symbole […]. Tworzą wyraźne
skupiska, regularne układy, rozproszone konstelacje.
Przywracają harmonię dzięki promieniowaniu światła,
jednorodności tonacji barwnych i natężeniu walorów.
W największych obrazach kształtują się muzyczne rytmy”*. Za pomocą tych środków Bogusław Szwacz stworzył swój własny unikalny (choć mówiący o sprawach
uniwersalnych) język malarski, który doskonale widać
w prezentowanym dziele.
*Bogusław Szwacz. Malarstwo Ars-Horme, broszura towarzysząca wystawie w Galerii Studio, red. Z. Taranienko, Warszawa 1984, s. nlb.
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Jonasz Stern (1904–1988) Bez tytułu (niedatowany)

57

∙

akwarela, gwasz / papier
19,5 × 31 cm
sygnowany p.d.: Stern [nieczytelne]
pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

Praca posiada potwierdzenie autentyczności Barbary
Jaroszyńskiej-Stern
estymacja 7 000 – 10 000 pln

„Twórczość Sterna jest zbyt wielowymiarowa, by można ją było tłumaczyć jedynie biografią artysty. Ale, jak
zauważali właściwie wszyscy piszący o Sternie, nie
da jej się zrozumieć bez wiedzy o życiu artysty, jego
przeżyciach wojennych, czy też nie znając prywatnych
pasji artysty. Sam malarz mówił zresztą: «Dla mnie
sztuka to jest zawsze manifestacja naszego istnienia».
W swej twórczości udało się Sternowi połączyć własne przeżycia z uniwersalną, odwieczną wizją śmierci
i zmartwychwstania dotyczącą nie tylko Żydów, ale
obejmującą cały rodzaj ludzki, świat roślinny i zwierzęcy, wszystkie żyjące na ziemi rodzaje stworzeń
i ich gatunki. I choć pewnym ograniczeniem może się
wydać próba odczytania twórczości Sterna jedynie
przez pryzmat dramatycznych wydarzeń jego życia,
to jednak biografizm wydaje się w przypadku dziedzictwa tego artysty uzasadniony – pozwala pogłębić
znajomość jego sztuki”.
Źródło: R. Piątkowska, Zagłada i ocalenie Jonasza
Sterna, w: Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między
świadomym a podświadomym. Reminiscencje Zagłady
w twórczości tych, którzy przetrwali, kat. wystawy, Dom
Aukcyjny Libra, Warszawa 2020, s. 21–22.
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Jonasz Stern (1904–1988) Bez tytułu (1960)

58

∙

monotypia / papier
18 × 17 cm
sygnowany p.d.: STERN
wystawiany:
Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między świadomym
a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych,
którzy przetrwali, Dom Aukcyjny Libra, Warszawa 2020
[niereprodukowany w kat. wystawy]
estymacja 9 500 – 12 500 pln •
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Jerzy Tchórzewski (1928–1993) Bez tytułu (1958)

akwarela / papier
43,5 × 57 cm (w świetle passe-partout)
59 × 73 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany p.d.: JTchórzewski 58.
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.d.:
J. Tchórzewski 20.58
stempel l.g. Galerie Saint-Laurent, Bruxelles
stempel p.d. Urzędu Konserwatorskiego
estymacja 14 000 – 18 000 pln •
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Andrzej Szewczyk (1950–2001) The Vision of Isaiah (2016)

lany ołów / papier
20 × 28 cm (arkusz)
36 × 44 cm (z oprawą)

estymacja 6 000 – 8 000 pln •
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Roman Opałka (1931–2011) Bez tytułu (niedatowany)

węgiel / papier
32,4 × 23 cm
sygnowany p.d.: R. Opałka

estymacja 2 500 – 5 000 pln •
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Roman Opałka (1931–2011) Halszka (niedatowany)

węgiel / papier
35,5 × 25,4 cm
sygnowany na odwrociu l.d.: R.OPAŁKA
estymacja 4 000 – 8 000 pln •

Prezentowana praca to szkicowy portret wieloletniej
partnerki Romana Opałki, Halszki (Haliny) Piekarczyk.
Związek dwójki artystów trwał wiele lat, jednak nigdy
nie zdecydowali się na ślub. Relacja rozpadła się tuż po
tym, jak Roman Opałka poznał Marie-Madeleine Gazeau, swoją przyszłą żonę i wyjechał na stałe do Francji.
Według relacji bliskich im osób Halszka długo nie mogła
się pogodzić ze stratą ukochanego: uciekała w używki
i w efekcie – zmarła młodo w ich niegdyś wspólnej pracowni, znajdującej się nieopodal warszawskiego Kina
Femina.
Piekarczyk była rzeźbiarką – studiowała w pracowni najsłynniejszego twórcy Polski Ludowej, Xawerego
Dunikowskiego. Po studiach zajęła się projektowaniem
plakatów i książek, ale przede wszystkim pełniła funkcję
menadżerki coraz to popularniejszego Romana. Wokół
ich relacji krążyło wiele plotek, między innymi taka,
że to właśnie Halszka była autorką medalu, którym
Opałka wygrał jeden z okolicznościowych konkursów
rzeźbiarskich. Często też można było usłyszeć opinie,
że Roman znacząco pomagał partnerce w wykonywaniu projektów, „domalowując” znaczące motywy do jej
kompozycji. Weryfikacja tych opinii nie jest możliwa,
natomiast z pewnością Halszka przez lata żyła w cieniu swojego genialnego konkubenta. To właśnie z nią
wiązana jest historia powstania słynnych „Obrazów
liczonych”. Roman Opałka, czekając na nią w kawiarni
Hotelu Bristol zaczął, dla zabicia czasu, pisać ciągi cyfr.
Po latach wspominał w jednym z wywiadów:
„Czekałem na Halszkę w Bristolu. Miałem już trzydzieści trzy lata i dojrzały stosunek do swojego życia.
Pomyślałem, że to wszystko nie ma sensu. Byłem na
skraju samobójstwa. Ten program mnie uratował. To
taki skok z wysokiego piętra. [...] Halszka przyszła
spóźniona, bardzo zdenerwowana, myślała, że zrobię jej scenę, a ja powiedziałem: «Jesteś genialna!».
Stworzyłem coś, bo miałem ten czas. Tę szansę, że
ona się spóźniła, że nie znaleźli się akurat koledzy,
którzy by mnie zagadali…Ten stolik wciąż znajduje
się w Bristolu w tym samym miejscu… Kiedy bywam
w Warszawie, staram się tam zajrzeć…*”.
„Obrazy liczone” to obecnie jedne z najważniejszych
przykładów wybitnych światowych dzieł sztuki współczesnej. Znajdują się w najważniejszych galeriach na
całym świecie, a ich ceny biją kolejne rekordy aukcyjne.
* https://zwierciadlo.pl/kultura/kultura-wywiady/roman-opalka-spacer-w-czasie (data dostępu: 12.02.2020)
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Apoloniusz Węgłowski (ur. 1951) Kompozycja 159 (2003)

ołówek / papier
73,5 × 53,5 cm
49 × 32 cm w świetle passe-partout
sygnowany l.d.: APOLONIUSZ WĘGŁOWSKI
opisany śr.: KOMPOZYCJA 159
datowany p.d.: 2003
estymacja 3 000 – 5 000 pln

Węgłowski urodził się w 1951 roku w Piasecznie. W latach
1977–1982 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem
otrzymał w pracowni malarstwa prof. Stefana Gierowskiego w 1982 roku (aneksy w opracowaniach: grafiki
prof. Haliny Chrostowskiej, kompozycji prof. Romana
Owidzkiego i tkaniny prof. Wojciecha Sadley’a. Zajmuje
się malarstwem i rysunkiem. Profesor zwyczajny prowadzący pracownię malarstwa i rysunku na Wydziale Sztuki UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
oraz prowadzący pracownię malarstwa i rysunku na
ASP w Warszawie.
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Włodzimierz Szpinger (ur. 1942) Bez tytułu (1997)

serigrafia / papier żeberkowy
28,5 × 27 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: „W.SZPINGER”
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: Szpinger | 1997
z dedykacją od artysty
estymacja 6 000 – 8 000 pln •

Włodzimierz Szpinger (Warszawa 11 VIII 1942 – ): ukończył Liceum Plastyczne w Łodzi. W latach 1965–1972
studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Swój pierwszy obraz namalował w wielu 7 lat a już jako
11-latek zdobył I nagrodę w konkursie zorganizowanym
przez Muzeum Sztuki w Łodzi. Wielokrotnie wystawiał
w Polsce i za granicą. W 1976 roku po raz pierwszy wyjechał do Włoch. W kolejnych latach odwiedził Holandię,
do której jeszcze wielokrotnie powracał. Efektem pobytu w krainie kanałów i tulipanów były liczne pastisze
i współczesne adaptacje dzieł malarstwa holenderskiego
i flamandzkiego. W warstwie ikonograficznej artysta
chętnie nawiązuje do malarstwa Hieronima Boscha,
Hansa Memlinga, prymitywistów flamandzkich i twórców niemieckiego renesansu. Świadectwem inspiracji sztuką dawną jest również znakomicie opanowany
rysunek i tradycyjny, perfekcyjny warsztat malarski
Szpingera, wyrażający się w tworzeniu pracochłonnych, laserunkowych kompozycji. O głębokiej fascynacji
i twórczym przetworzeniu legend skandynawskich oraz
nordyckich świadczy natomiast fantastyczna tematyka
jego prac, rojących się od trolli i innych baśniowych
stworzeń. Szpinger stale balansuje między pogodną,
życzliwą ironią, satyrą a zgryźliwą groteską. Jego bajecznie kolorowe obrazy mogą budzić skojarzenia ze współczesną ilustracją książkową oraz twórczością Tomasza
Sętowskiego. Szpinger bardziej niż na tworzeniu fantastycznych zestawień brył architektonicznych, postaci
i przedmiotów koncentruje się jednak na kreowaniu
potoczystej narracji, eksponując przede wszystkim warstwę fabularną swoich prac. Nastrój i tematyka jego
kompozycji – pomimo pewnych pokrewieństw w sferze
formalnej – dalekie są od ikonosfery inspirowanego
surrealizmem realizmu magicznego.
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Bronisław Schlabs (1920–2009) T16/58 T16/58 (1958)

65

∙

fotogram / papier fotograficzny
30 × 40 cm (arkusz)
41 × 51 cm (z oprawą)
opisany na odwrociu p.g.: V/1
opisany na odwrociu śr.g.: T16/58
pochodzenie:
kolekcja prywatna, Polska
estymacja 4 000 – 6 000 pln •
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Natalia Lach-Lachowicz (ur. 1937) Forma platońska (1990)

66

∙

fotografia, akryl / płótno
129,7 × 105 cm
pochodzenie:
kolekcja prywatna, Poznań

estymacja 25 000 – 30 000 pln •

Natalia Lach-Lachowicz (ur. 1937) – znana pod pseudonimem Natalia LL, za jedną z najważniejszych polskich
artystek drugiej połowy XX wieku. W latach 1957–1963
studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) we Wrocławiu. Od 1964 należy
do ZPAF. Już w czasie studiów zajmowała się fotografią,
grafiką i malarstwem, w latach 70. działała także na
polu performansu, wideo i instalacji. W 1970 roku razem
z mężem Andrzejem Lachowiczem, Zbigniewem Dłubakiem oraz krytykiem Antonim Dzieduszyckim założyła
grupę i Galerię PERMAFO, funkcjonującą we Wrocławiu do roku 1981. Wspólnie artyści realizowali program
popularyzacji sztuki konceptualnej i nowych mediów
oraz autorskiej tzw. sztuki permanentnej, w galerii
zaś wystawiane były prace najwybitniejszych postaci
ówczesnej sceny artystycznej, m.in. Beuysa, Kosutha
czy małżeństwa Becherów.
Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym
Jorku (1977). Pełniła funkcję komisarza I i II Międzynarodowego Triennale Rysunku we Wrocławiu (1978–81).
Stypendystka „Verein Kultukontakte” w Wiedniu (1991)
oraz „PRO-HELVETIA” w Szwajcarii (1994).
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Krzysztof Gierałtowski (ur. 1938) Jonasz Stern (poł. lat 70. XX wieku)

fotografia czarno-biała
ed. 8/10
60 × 40 cm
75,5 × 55,5 cm (z oprawą)
sygnowany i opisany na odwrociu: Jonasz | Stern | Fot. |
Krzysztof | Gierałtowski 8/10
estymacja 8 000 – 10 000 pln

Krzysztof Gierałtowski to jeden z najważniejszych współczesnych polskich fotografów. Najlepiej znany jest ze
swoich przenikliwych, bardzo osobistych portretów znanych ludzi świata kultury, polityki, nauki i inteligencji.
Do swoich modeli podchodzi indywidualnie, wydobywając na światło dzienne charakterystyczne cechy osobowości. W jednym z wywiadów mówił:
„Do fotografowanej postaci staram się mieć stosunek
emocjonalny. Muszę ją albo lubić, albo szanować, albo
chcieć zbadać. Zwykle jest tak, że gdy mam do czynienia z człowiekiem mądrym, inteligentnym, jego
bogate wnętrze – osobowość, wnosi do portretu podstawowe wartości. Kontakt z takim człowiekiem to
jak szlifowanie diamentu, z którego powstaje brylant.
Im wartościowszy człowiek, im większa indywidualność, tym więcej ofiarowuje nam z siebie. Wiem, że
nie mogę tego zniszczyć, powinienem wykorzystać.
Staram się uwypuklić jedną wybraną cechę takiego
człowieka, na której skupiam się i określam ją – interpretuję na swój sposób”. [Źródło: https://www.fotopolis.
pl/inspiracje/wywiady/16274-rozmowa-z-krzysztofem-gieraltowskim (data dostępu: 16.02.2020)] ►
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Krzysztof Gierałtowski (ur. 1938) Erna Rosenstein (poł. lat 80. XX wieku)

fotografia czarno-biała
ed. 5/10
40 × 60 cm
50 × 70 cm (w świetle oprawy)
opisany an odwrociu: Erna Rosenstein | Fot. | Krzysztof |
Gierałtowski 5/10
estymacja 8 000 – 10 000 pln

◄ Gierałtowski wykonywał serie portretów „bez twarzy”,
zastępując najważniejszą część kompozycji wybranym
przez siebie lub modela motywem – liściem, kartką papieru, powiększeniem, multiplikacją. W efekcie powstały
wyjątkowe zdjęcia, które pozwoliły na wprowadzenie
dialogu pomiędzy artystą a odbiorcą.
Studiował w Akademii Medycznej w Gdańsku (1956–
1958) i w Warszawie (1958–1960) oraz w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej (1961–1964).
Fotografuje od 1961, wystawia od 1963 roku. Na potrzeby
prasy i wydawnictw zajmował się fotografią mody i reklamową, był jednak również autorem reportaży z zakładów
przemysłowych i wielkich budów. W latach 1967–1973 był
stałym współpracownikiem miesięcznika „Ty i Ja”, 1971–
1972 – tygodnika „Perspektywy”, 1977–1978 – tygodnika
„Razem”, 1978–1981 – tygodnika „ITD.”. Był członkiem
Rady Artystycznej kwartalnika „6x9 Fotografia” (1991–
1993). Przez cztery lata, w latach 1994–1998, współpracował z miesięcznikiem „Twój Styl”. Od 1996 roku prowadzi
Galerię / Studio Gierałtowskiego. Realizował kampanie
reklamowe w Polsce i Europie Zachodniej.
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Edward Hartwig (1909–2003) Na lubelskiej starówce (1927)

fotografia czarno-biała
20 × 16 cm (w świetle passe-partout)
estymacja 6 000 – 8 000 pln •
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Edward Hartwig (1909–2003) Okno (I poł. XX wieku) ►

fotografia czarno-biała
22,5 × 16,5 cm (w świetle passe-partout)
estymacja 6 000 – 8 000 pln •

128

129

Marian Konarski (1909–1998) Przyszłość (1954)

71

∙

∙

∙

∙

∙

∙

gwasz / papier
74 × 49,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: Konarski XII.54
Wystawiany:
Marian Konarski 1909–1998. Szczepowy Rogatego Serca.
Malarstwo, rysunek, rzeźba, Muzeum Okręgowe w Toruniu,
11 kwietnia – 25 maja 2015
Marian Konarski „Marzyn”, rysunek – malarstwo – rzeźba,
CBWA Zachęta, Muzeum Polskie w Ameryce, Warszawa,
1989; Chicago, 1990
Marian Konarski (1909–1998), Wspominając przyjaciela, Kraków,
Pałac Sztuki TPSP, 1999
Reprodukowany:
Marian Konarski 1909–1998. Szczepowy Rogatego Serca.
Malarstwo, rysunek, rzeźba, kat. wystawy w Muzeum
Okręgowym w Toruniu, red. Anna Kroplewska – Gajewska,
Toruń 2015, s. 109 (il.)
Marian Konarski „Marzyn”, rysunek – malarstwo – rzeźba,
kat. wystawy, CBWA Zachęta, Muzeum Polskie w Ameryce,
Warszawa 1989; Chicago 1990, nr kat. 56
Marian Konarski (1909–1998), Wspominając przyjaciela, kat.
wystawy pośmiertnej, Kraków–Kielce 1999, s. 47, nr kat. 56
estymacja 10 000 – 15 000 pln •

Prezentowana praca powstała w 1954 roku, czyli w okresie obowiązywania w Polsce doktryny socrealistycznej.
Marian Konarski nie brał udziału w wystawach malarzy
socrealistów, również jego biografie milczą o tym okresie w jego pracy artystycznej. Nic dziwnego – zarówno
formalnie, jak i teoretycznie znajdował się na przeciwległym biegunie od proklamowanych przez władze
tendencji.
Już od lat 20., czyli momentu swojej edukacji w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Marian Konarski
poszukiwał inspiracji w niedookreślonych kulturach
pra-słowiańszczyzny: badał nieznane (lub wyimaginowane) grupy społeczne, które stawały się podstawą
do tworzenia surrealizujących, monumentalnych wizji
fantastycznego świata.
Konarski od 1928 roku studiował rysunek ogólny
u Władysława Jarockiego, rysunek wieczorowy i akt
u Ignacego Pieńkowskiego oraz rzeźbę u Xawerego
Dunikowskiego. Jednak już rok później został karnie
wydalony z uczelni za przynależność do ruchu Rogatego Serca Stanisława Szukalskiego: swoją edukację plastyczną kontynuował właśnie w ramach wspomnianej
organizacji.
Charyzmatyczny Szukalski przyciągnął „Marzyna
z Krzeszowic” – bo taki pseudonim artystyczny wybrał
sobie Konarski – wyrazistą osobowością i fascynacją prasłowiańszczyzną. Szukalski wytworzył swoistą ideologię
łączącą kult młodości i czynu, antyklerykalizm o neopogańskiej tendencji i wszechsłowiański, biologiczny
nacjonalizm. Od lat 40. sukcesywnie tworzył koncepcję
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o pochodzeniu starożytnych Polaków (Lechitów) – zermatyzmu, uważanej za pseudonaukę. Według malarza
niegdyś wszyscy ludzie mówili wspólnym językiem. By
to udowodnić, napisał ręcznie 42 tomy (liczące łącznie
25 tysięcy stron) i wykonał do nich około 14 tysięcy ilustracji. Opracował też formę prajęzyka, tzw. macimowę,
od której miałyby wywodzić się wszystkie języki świata.
Jego zdaniem przodkowie Polaków, jak i ludzi z całego
świata, wywodzą się z Wyspy Wielkanocnej, by przez
wysepki Lachia i Sarmatia dostać się pod Matterhorn
w Szwajcarii, skąd z miejscowości Zermatt przybyli do
Polski. W 2019 roku platforma streamingowa „Netflix”
wyprodukowała film dokumentalny o fascynujących
teoriach malarza. Jednym z producentów dokumentu
był Leonardo di Caprio.
Mimo że współcześnie teorie Szukalskiego wydają
się całkowicie nieprawdopodobne, to w okresie tworzenia się kolejnych awangard i nacjonalizmów szybko
zyskiwały wielu sympatyków. Szczepowym zawołaniem
grupy było hasło „Miłować, walczyć”. Grupa działała
do 1936 roku, organizując liczne wystawy na terenie
całej Polski, publikując artykuły w pismach krajowych,
wydając pocztówki z reprodukcjami swoich prac oraz
własny organ prasowy – pismo „Krak”.
Podczas wojny Konarski działał w ZWZ i AK, pracował
w komórce fałszującej dokumenty dla członków ruchu
oporu. Od 1948 roku był członkiem ZPAP, a w 1960 roku
otrzymał dyplom ukończenia krakowskiej ASP. Zmarł
na krótko przed swoimi 90. urodzinami. Przez cały czas
piastował przynależność do grupy Rogate Serce.
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Rafał Olbiński (ur. 1943) Prawo zabobonu (2020)

72

∙

kredka / papier
50 × 66 cm
sygnowany i datowany l.d.: Olbiński 2020
pieczęć autorska l.d.
pochodzenie:
kolekcja prywatna R. Olbińskiego, Warszawa
estymacja 3 000 –5 00 0 pln

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury
Politechniki Warszawskiej. Po studiach związał się z czasopismem „Jazz Forum”, a w 1981 roku wyemigrował do
Stanów Zjednoczonych. Od 1985 roku wykładał w School
of Visual Arts w Nowym Jorku. Jego plakaty i ilustracje
ukazują się regularnie na łamach czasopism „Newsweek”,
„Time”, „Business Week”, „New York Times”, „New Yorker”. Jest twórcą licznych plakatów dla amerykańskich
oper (New York City Opera, Utah Opera, Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera). Rafał Olbiński
otrzymał za swoje ilustracje, plakaty i obrazy ponad 100
nagród. W 1994 roku zdobył w Paryżu międzynarodowego Oskara w konkursie „Prix Savignac”. W 1995 roku
jego projekt został wybrany na plakat „New York City
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Capital of the World” przez jury pod przewodnictwem
burmistrza Rudolfa Giulianiego. W Polsce zajmował
się m.in. projektowaniem okładek płyt, np. Krzysztofa
Klenczona Powiedz stary gdzieś ty był (Pronit SX 1614)
i Breakoutu Żagiel Ziemi (Pronit SX 1821). Od 1997 do
2003 regularnie tworzył też okładki polskiego miesięcznika psychologicznego „Charaktery” i był współtwórcą identyfikacji wizualnej pisma. W 2012 roku został
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Obrazy Olbińskiego znajdują się w największych
kolekcjach sztuki współczesnej (Biblioteka Kongresu,
Carnegie Foundation, Republic New York Corporation),
a także w wielu prywatnych zbiorach w USA, Japonii,
Niemczech, Szwajcarii, Australii.

Rafał Olbiński (ur. 1943) Śmierć pięknej hipotezy (2020)

73

∙

kredka / papier
50 × 26,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: Olbiński 2020.
pieczęć autorska p.d.
pochodzenie:
kolekcja prywatna R. Olbińskiego, Warszawa
estymacja 3 000 – 5 000 pln
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Henryk Laskowski (ur. 1951) Five o’clock (2020)

olej / płótno
74 × 101 cm
sygnowany p.d.: LASKOWSKI
sygnowany i opisany na odwrociu p.d.: „FIVE O‘CLOCK” |
H.LASKOWSKI | 74 × 101 cm, A/O
estymacja 8 000 – 12 000 pln

Laskowski studiował w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) w Poznaniu w latach
1972–1977, gdzie z wyróżnieniem obronił dyplom z w Pracowni Litografii pod kierunkiem prof. Lucjana Mianowskiego. Aneks do dyplomu zrealizował w pracowni
ilustracji i plakatu prof. Waldemara Świerzego. W latach
80. zajmował się grafiką wydawniczą, plakatem, ilustracją książkową, malarstwem. Rok 1981 zatrzymał go na
przypadkowej emigracji we Francji. W Paryżu mieszkał
do 1983 roku. Po powrocie do Polski, w latach 80. zajmował się grafiką wydawniczą , rysunkiem oraz – sporadycznie – malarstwem. Pobyt we Francji (2001–2003),
a także podróże do Włoch, Hiszpanii i Anglii spowodowały u niego większe zainteresowanie malarstwem
jako medium, które lepiej pozwala opisać otaczającą
rzeczywistość. W swoich pracach porusza się w kręgu
szeroko pojętej tematyki miejskiej. Interesuje go także
pejzaż, natura i człowiek. Zazwyczaj przemawia łagodnie,
posługując się językiem poetyckiej metafory. Rolę nieodłącznego szkicownika pełni u niego aparat fotograficzny.
Uchwycone okiem obiektywu fragmenty rzeczywistości
interpretuje przy użyciu środków właściwych malarstwu.
Prezentowany obraz powstał po lekturze kontrowersyjnej książki Michela Houllebecqa „Cząstki elementarne”. Otwarte zakończenie powieści, która wzburzyła
opinię publiczną, artysta przetransponował na język
swojej sztuki, sugerując jednak przewrotnie zupełnie
inny finał.
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Andrzej Bieńkowski (ur. 1946) Ważna osobistość z przyprawionym nosem spoczywająca
na pneumatycznej poduszce (1973)

75

∙
∙

akryl, tempera / płótno
73,5 × 92 cm
75 × 94 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany l.d.: AK BIEŃKOWSKI 73
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu na krośnie
śr.g.: ANDRZEJ BIEŃKOWSKI 1973 | „Ważna osobistość
z przyprawionym nosem spoczywająca na pneumatycznej
poduszce” | Tempera + akryl 90 × 70 cm
opisany na odwrociu wzdłuż prawej krawędzi: “IMPORTANT
PERSONALITY RESTING ON PNEUMATIC PILLOW”
Pochodzenie:
od lat 70. kolekcja prywatna, Polska
kolekcja prywatna, Los Angeles
estymacja 14 000 – 18 000 pln •

Prezentowana praca pochodzi z początku lat 70., czyli
okresu debiutu artystycznego Andrzeja Bieńkowskiego.
Malarz miał już za sobą studia w warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych, a także pierwsze fascynacje kulturą wsi.
W jednym z wywiadów wspominał:
„W połowie lat 70. usłyszałem nagranie Kazimierza
Meto – genialnego skrzypka z Gliny – i jego muzyka mnie zelektryzowała. Tak samo jak wcześniej
Lutosławski, Hendrix czy Miles Davis. Takie same
ciarki mnie przeszły. To było coś kompletnie innego
niż muzyka ludowa w wykonaniu orkiestry Dzierżanowskiego czy zespołu Mazowsze, której pełno
było w radiu w czasach mojego dzieciństwa. Nie miałem pojęcia, że taka muzyka istnieje. […] Najpierw,
w latach 70. jeździłem na wieś po prostu, żeby słuchać. Potem uznałem, że ta muzyka nie może tak po
prostu ulecieć i zacząłem nagrywać – bo może ktoś,
kiedyś... Dla siebie. Kilka prób zarażenia znajomych
moją fascynacją zakończyło się katastrofą. Dla nich
ta wieś to był obciach, a mnie mieli za świra*”.
Swoją pasję do muzyki ludowej zaczął przekładać na
język form malarskich: w jego obrazach pojawiły się
wibrujące, pełne wyrazistej kolorystyki motywy, będące odwzorowaniem fantastycznej wyobraźni malarza.
Artysta pełnymi garściami czerpał z folkowej estetyki,
łącząc płynną, nieco automatyczną kreskę z mięsistymi
plamami koloru. Wykorzystywał inspiracje sztuką naiwną, nieskrępowanym akademicką estetyką sposobem
łączenia kolorów i kształtów, a także – szczerością przedstawień. W jego figuratywnych obrazach jest wiele ironii
i groteski – gwasze i obrazy olejne zapełniał wymyślnymi
„człekostworami”.
Bieńkowski w 1980 roku rozpoczął badania etnograficzne – projekt Muzyka Odnaleziona. Interesuje go wieś
ze swoimi problemami, ale przede wszystkim muzyka,
losy i kondycja muzykantów – wiejskich artystów. Poszukuje instrumentów, odnawia je, rekonstruuje dawne
kapele wiejskie.

136

Artysta współpracował z warszawskim Domem Tańca, prezentował swoje nagrania w 2. programie PR (wraz
z Marią Baliszewską) w audycjach Muzyka Odnaleziona,
a także gościł w magazynie „Źródła” u Anny Szewczuk-Czech. Dokumentuje materiały i nagrania początkowo w Radomskiem, Rawskim, Łódzkim, później także
Lubelskim, od 2003 roku na Ukrainie i Białorusi. W trakcie swoich wypraw na wieś zgromadził prywatne archiwum etnograficzne, zawierające nagrania audio, video,
zdjęcia (w tym archiwalne) oraz instrumenty. Publikuje
swoje zbiory muzyki wiejskiej w wydawnictwie Muzyka
Odnaleziona, a w 2012 roku założył fundację Muzyka
Odnaleziona, która zajmuje się porządkowaniem, digitalizacją i udostępnianiem archiwum etnograficznego.
Bieńkowski jest malarzem, fotografem, etnografem
i wielkim propagatorem muzycznej kultury ludowej.
Urodził się w 1946 roku w Warszawie – studiował na
Wydziale Malarstwa, a potem na Wydziale Grafiki ASP
w Warszawie. Dyplom otrzymał w 1971 roku. Obecnie
jako profesor prowadzi pracownię malarstwa i rysunku
na Wydziale Wzornictwa w swojej macierzystej uczelni.
Miał kilkadziesiąt wystaw w Polsce, Danii, Szwecji, Włoszech, Japonii, Niemczech, Szwajcarii. Jego obrazy znajdują się w zbiorach muzealnych i w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. W trakcie swoich wypraw na
wieś zgromadził imponujące prywatne archiwum etnograficzne, zawierające tysiące nagrań audio, video oraz
zdjęć z Polski i Ukrainy. Napisał książki: „Ostatni wiejscy
muzykanci – ludzie, obyczaje, muzyka” oraz „Sprzedana
muzyka”. Laureat nagrody im. Oskara Kolberga.
* https://wyborcza.pl/1,75410,9912030,Andrzej_Bienkowski__
Poszukiwacz_szamanow.html, data dostępu: 15.02.2020

137

Zdzisław Stanek (1925–1996) Obrazo-forma Owad I (1976)

76

∙

∙
∙

technika mieszana / warstwowy metapleks, drewno
80 × 50 cm
nalepka papierowa z BWA, Katowice
p.d. dedykacja
WYSTAWY:
Obrazo-formy Zdzisława Stanka, Biuro Wystaw Artystycznych,
Katowice 1976
REPRODUKOWANY:
Zdzisław Stanek, kat. zbiorów Muzeum Historii Katowic, oprac.
N. Kruszyna, Katowice 2017, s. 24
Malarstwo – obrazo-formy Zdzisława Stanka, kat. wystawy,
red. J. Franciszczok, Katowice 1976, il. s.nlb.

estymacja 14 000 – 18 000 pln •

Zdzisława Stanka zawsze pasjonowały ważkie problemy współczesnego malarstwa, zgłębiał je, wnikliwie
przetwarzał i stwarzał nowe zaskakujące dociekliwością myśli i oryginalnością formy. Uzyskał wiele nagród
i wyróżnień zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami,
nigdy jednak o to nie zabiegał – zawsze oddalony od pełnych zgiełku artystycznych giełd, koniunktury, efekciarstwa i mody. Stanek był współzałożycielem i najbardziej
ambitnym członkiem pierwszej w powojennej Polsce
awangardowej grupy plastyków ST-53, której powstanie
w 1953 roku zainicjowała „Teoria Widzenia“ Władysława
Strzemińskiego.
Był jednym z najciekawszych twórców śląskiej neoawangardy, który spotykał się z wieloma pochlebnymi
opiniami m.in. od takich osób jak Julian Przyboś. Alfred
Ligocki pisał, że Stanek posiada żarliwość poznawczą
wiodącą go do analizy przedmiotu i że odkrywa on „interesujące prawdy malarskie o świecie“. W latach 70. prace
z zapoczątkowanego w poprzedniej dekadzie cyklu pt.
„Światło-formy“ zwane były częściej, ale niekonsekwentnie „Obrazo-formami“. Miały coraz intensywniejszy
i czystszy kolor, coraz śmielej anektowały przestrzeń,
stając się dziełami przynajmniej dwuczęściowymi.
Pierwszą, spodnią ich warstwę stanowiło tło malowane,
lub wykładane aluminium, na grubej i zazwyczaj prostokątnej płycie. Drugą, wierzchnią warstwę tworzyły
zawieszone na żyłkach pod sufitem lub na bolcach u góry
pracy abstrakcyjne kształty, montowane na przejrzystej
pleksi. Ich wierzchnia część była przeważnie jaśniejsza
i złożona z rzeźbionych elementów wklęsło-wypukłych
tworzących skomplikowane układy, pełnych wdzięku
i urody form, czasem spiętrzonych, czasem zachodzących na siebie, z rzadka tylko przypominających konkretne obiekty. Ich kształty zbliżały się do form biologicznych i w zaskakujący sposób łączyły w stylizowanej
formie elementy roślinne, zwierzęce, ludzkie, narządy
wewnętrzne i zewnętrzne, zwracając uwagę na istotową
wspólnotę pozornie odrębnych światów.
Przedstawiana praca należy do cyklu artysty zwanego
„Rajskim ogrodem“, nad którym artysta pracował przez
5 lat. Wkraczał w nowe rejony „obrazo-form“, wykorzystując dawne doświadczenia swojej pogoni za światłem.
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Prace o treści wieloznacznej, dialektycznej i otwartej.
Cykl ten to jakby wciąż nowe i zmienne warstwy tego
samego tematu, jego dopełnienia i warianty ukazywane w zróżnicowanych rytmach. Odnajdujemy tu tropy
i poszukiwanie w innym wymiarze, w innym tworzywie
światłoprzestrzeni, dzięki wprowadzeniu srebrzystej
blachy chłonącej światło i równocześnie zmieniającej się
dzięki intensywności jego natężenia. Stanka nie inspirowały spekulacje abstrakcjonistyczne, lecz konkretne
szczegóły istniejących przedmiotów: kwiaty i owady,
motyle i muszle, nasiona i owoce, które dostarczają sumę
wrażeń emocjonalnych, intelektualnych i wizualnych.
Siła jego twórczości i jego poznawcza wartość – to przede
wszystkim konsekwentne wyjście z konkretnego przedmiotu, z realności rzekomo znanej, ale wciąż odkrywanej w sztuce na nowo i od początku.
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Janusz Przybylski (1937–1998) Gablota IX (1974)

78

∙
∙

akryl / płótno
77 × 61 cm
sygnowany, datowany i opisany l.g.: JANUSZ PRZYBYLSKI |
„GABLOTA IX 1974. | 77 X 61 cm. ACRYL.
Wystawiany:
Janusz Przybylski, Galeria Opera, Warszawa, 25.05–07.07.2015
Reprodukowany:
Janusz Przybylski, kat. wystawy, Galeria Opera, Warszawa
2015, il. s. 19

estymacja 15 000 – 20 000 pln

Janusz Przybylski kończył w 1963 roku studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem
Aleksandra Kobzdeja, pracował w macierzystej uczelni, a 1987 roku otrzymał tytuł profesora. Zajmował się
malarstwem, rysunkiem, grafiką warsztatową i projektowaniem graficznym. Jego twórczość została wielokrotnie nagrodzona, m.in. I nagrodą na Internationale
Graphik-Ausstellung w Wiedniu w 1967 roku, Złotym
Medalem na XI Biennale Sztuki w Sao Paolo w 1971,
Grand Prix na VI Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w 1972 roku, czy Medalem Apollo
we Włoszech.
„Gabloty” to tuż obok „Czasy utraconego” i „Zaklętego
kręgu” jeden z najbardziej znanych cykli w twórczości
Przybylskiego. Od 1965 roku artysta porzucił malarstwo
materii i abstrakcję, które uprawiał w okresie akademickim, szybko stając się jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej sztuki figuratywnej. Jego twórczość
to swoista podróż w czasie – Przybylski zafascynowany
sztuką Francisa Bacona, grafikami Goi, szkicami Velazqueza, czy malarstwem Jacka Malczewskiego, prowadzi
z mistrzami z przeszłości nieustanny dialog, traktując
ich jak współczesnych sobie. Nie tylko powtarza treści,
motywy i znaki, ale także na poziomie formalnym –
dzięki perfekcyjnie opanowanemu warsztatowi – grając
linią i kolorem, umiejętnie kreując malarskie przestrzenie za pomocą kresek i plam.
Jak pisze o twórczości Janusza Przybylskiego Dorota
Folga-Januszewska:
„Sposób myślenia i obrazowania Przybylskiego katapultował do innej przestrzeni. Wirowały światy, Goya
był młodszy od Picassa, wszystkich obezwładniał
w tańcu śmierci Jacek Malczewski, a z cienia wyłaniało się nagle krzesło elektryczne z serigrafii Warhola.
Nikt jeszcze wtedy nie rozmawiał o postmodernizmie,
ale Przybylski rozpylił już w atmosferze pytanie, czy
sekwencje czasu mają jakiekolwiek znaczenie dla
rozwoju sztuki. Prowokacja okazała się udana. Fakty,
podejrzenia i fantazje obecne w historii obrazowania
wirowały w nowym porządku”. [Źródło: D. Folga-Januszewska, Janusz Przybylski i odwieczna rozmowa artystów [w:] Janusz Przybylski, kat. wystawy, Galeria Opera
25.05–07.07.2015, s. 5]
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Tadeusz Gustaw Wiktor (ur. 1946) Transcendent II-16 (2014)

olej / płótno
178 × 155 cm
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu śr.:
TRANSCENDENT II-16, 2014 T.WIKTOR
sygnowany, datowany i opisany na krośnie śr.: TRANSCENDENT
II-16, 2014 178/155 cm TADEUSZ GUSTAW WIKTOR
estymacja 22 000 – 32 000 pln

Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę warsztatową, zajmuje się także grafiką projektową, pisze poezję. Ponadto
zajmuje się krytyką artystyczną. Działalność twórczą
łączy z aktywnością teoretyczną, której główny przedmiot stanowi, stworzona przez siebie Jednolita Teoria Pola Pan-obrazu, inspirowana dziełem Kazimierza
Malewicza „Czarny kwadrat na białym tle”. Studiował
malarstwo na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
w pracowni Adama Marczyńskiego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1974. Po studiach kontynuował swoje
eksperymenty z językiem geometrii, zaś od początku lat
80 rozpoczął, trwającą po dziś dzień, pracę pedagogiczną. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Triennale Grafiki. Rozważania nad naturą sztuki popchnęły go w kierunku studiów tekstów filozofów tradycji
chrześcijańskiej i Dalekiego Wschodu, oraz rozpraw
Carla Gustawa Junga. Refleksje te znalazły odzwierciedlenie w jego twórczości, przepełnionej treściami
metafizycznymi i odniesieniami transcendentnymi. Ma
na swoim koncie 50 wystaw indywidualnych i ponad 400
wystaw zbiorowych, w tym około 180 wystaw krajowych,
200 wystaw międzynarodowych i 60 wystaw polskiej
sztuki za granicą. Otrzymał wiele prestiżowych krajowych i międzynarodowych nagród i wyróżnień, m.in.:
1978 – Special Prize, VII Międzynarodowe Biennale
Grafiki, Kraków; 1983 – Stypendium Fundacji Kultury
Polskiej, Norrköping (Szwecja).
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80

Andrzej Urbanowicz (1938–2011) Kwadrat Wenus Pierwszy (2002)

relief / płyta
122 × 122 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: KWADRAT
WENUS | PIERWSZY | ANDRZEJ URBANOWICZ | 2002 |
[monogram artysty]
estymacja 14 000 – 18 000 pln •

Urodził się w 1938 roku w Wilnie. Ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, mieszkał i pracował
w Katowicach. W 1979 roku dzięki stypendium Fundacji
Kościuszkowskiej wyjechał do Stanów Zjednoczonych,
gdzie przebywał do 1992 roku. Był znawcą i propagatorem buddyzmu. Na początku 1960 roku razem z Urszulą
Broll założył pracownię przy ul. Piastowskiej 1 w Katowicach, a w latach 60. i 70. był zaangażowany w tworzenie
niezależnego życia artystycznego oraz podziemną działalność wydawniczą związaną z problematyką kontrkultury i buddyzmu. Do grona stałych współpracowników
i przyjaciół artysty należeli m.in.: Urszula Broll, Zdzisław
Beksiński, czy Henryk Waniek.
W swojej twórczości Urbanowicz nie ograniczał się do
jednego medium. Malował, tworzył obiekty, realizował
parateatralne działania. Zmarł w 2011 roku w Szklarskiej
Porębie.
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Jadwiga Sawicka (ur. 1959) Płacz płać (2008)
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∙
∙

olej, akryl / płótno
60 × 50 cm
sygnowany i datowany na odwrociu l.g.: JADWIGA SAWICKA
| 2008
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa
Wystawiany:
Jadwiga Sawicka. Miła i dobra, Galeria EGO, Poznań, 2008
estymacja 14 000 – 18 000 pln •

Malarka, fotografka, tworzy instalacje i obiekty artystyczne. W latach 1979–1984 studiowała w krakowskiej ASP na Wydziale Malarstwa. Dyplom uzyskała
w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego. W roku 2014
została laureatką prestiżowej Nagrody im. Jana Cybisa,
a w 2016 – Nagrody im. Katarzyny Kobro. Na co dzień
współpracuje z Galerią Foksal.
Choć w latach 80. Sawicka uprawiała malarstwo
w typie nowej figuracji, większość swoich płócien z tego
okresu przemalowała. Zasadniczy kształt jej twórczości
wyklarował się bowiem w latach 90., kiedy zaczęła malować części damskiej garderoby, nierzadko opatrzone
podpisami rodem z reklamowych haseł, coraz powszechniejszych w polskiej rzeczywistości po transformacji
ustrojowej. Ubrania stały się także składnikami tworzonych przez artystkę instalacji, najczęściej utrwalanych
na fotografii. Z końcem XX wieku głównym „bohaterem”
prac Sawickiej stał się tekst – autonomiczny w stosunku
do figuratywnych obrazów. Czarne napisy umieszczone
na pastelowym tle (w szczególności lubianym przez nią
cielistym odcieniem różu) mają charakter gier słownych, haseł zaczerpniętych z sensacyjnych nagłówków
czy wyrwanych z kontekstu potocznych wypowiedzi
o ukrytym drugim dnie.
„Płacz płać” z 2008 roku jest jednym z takich właśnie
obrazów. Litery umieszczone są na jasnokremowym,
fakturowym tle, które nosi ślady niemal rzeźbiarskich
działań w materii farby. Sawicka tym razem przyglądała
się popularnemu powiedzeniu oznaczającemu konieczne, nieuniknione, choć często przy tym wysokie wydatki.
Artystkę fascynuje fonetyczne i wizualne podobieństwo
obu słów, które wykorzystuje w tej semantycznej zabawie. Być może jednak praca, która powstała w roku, gdy
światem wstrząsnął finansowy kryzys, zawiera w sobie
także gorzki, podszyty ironią komentarz do aktualnej
sytuacji polityczno-gospodarczej.
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Paweł Althamer (ur. 1967) Pan w czerwonym płaszczu (niedatowany)

31,5 × 20 × 13 cm
technika własna, tkanina
na plecach pieczątka: ALTHAMER | WARSZAWA | 674-01-45
estymacja 4 000 – 6 000 pln •

Paweł Althamer (ur. 1967) – rzeźbiarz, performer, twórca instalacji i animator akcji społecznych. W latach
1988–1993 studiował na Wydziale Rzeźby warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał w słynnej
„Kowalni” – pracowni Grzegorza Kowalskiego, która
była ośrodkiem kształtowania dominujących prądów
w sztuce lat 90. Althamer uznawany jest za jednego
z pionierów sztuki krytycznej tego okresu i czołowego
jej przedstawiciela.
Pomimo iż Paweł Althamer kojarzony jest głównie ze
swoimi performansami, filmami i akcjami artystycznymi, na ogół angażującymi lokalne społeczności w partycypację w sztuce (jak chociażby Park Rzeźby na warszawskim Bródnie), nigdy nie porzucił swojej studenckiej
specjalizacji, jaką była rzeźba. Często tworzył obiekty
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wykonane z nie-rzeźbiarskich materiałów (takich jak
trawa, szczątki zwierzęce, tworzywa sztuczne…). Znane są także jego liczne autoportrety, z czego bodaj najsłynniejszym był ten wykonany w formie 21-metrowego balonu unoszącego się nad Mediolanem. Althamer,
zainteresowany pierwotnymi kulturami z ich formami
organizacji społecznej i obrzędowością, często nadaje
swoim rzeźbom totemiczny charakter.

Norman Leto (ur. 1980) Obraz zniszczony patrzeniem 1 (2010)
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∙

∙
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olej / płótno
110 × 160 cm
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu p.: PAINTING
ERODED | BY BEING | OBSERVED (1) | OBRAZ ZNISZCZONY |
PATRZENIEM (1) | NORMAN | 2010
Wystawiany:
Norman Leto. Idź i patrz, Muzeum Miejskie w Zabrzu Galeria
Cafe Silesia, 23.04–31.05.2018
Reprodukowany:
Norman Leto. Idź i patrz, Muzeum Miejskie w Zabrzu, Galeria
Cafe Silesia, Zabrze 2018, s. 38–39 (il. 9)
J.M. Skoczeń, Z. Beksiński, N. Leto, Detoks. Zdzisław Beksiński,
Norman Leto. Korespondencja/Rozmowa, Warszawa 2018, s. 53
(il. 19)
estymacja 10 000–15 00 0 pln

Norman Leto to pseudonim Łukasza Banacha, artystysamouka. W 1999 roku zrezygnował z edukacji w szkole
średniej i na własną rękę zajął się malarstwem i grafiką.
Również samodzielnie nauczył się obsługi programów

graficznych i edycji video, co pozwoliło mu na realizację wielu projektów multimedialnych, w tym – jego
najsłynniejszego filmu „Photon”. Aktualnie jest uznawany za jednego z najciekawszych artystów młodego
pokolenia, który w niezwykle kreatywny sposób łączy
w swoich pracach sztuki wizualne, film i prozę, balansując na styku tych dyscyplin. Swoją karierę artystyczną zaczynał od malarstwa sztalugowego – tworzył
głównie portrety bliskich osób. W 2007 roku odbyły
się jego dwie wystawy indywidualne – w warszawskim CSW Zamek Ujazdowski i w krakowskiej Galerii Novej, gdzie zaprezentował malarstwo, muzykę
i film w technice 3D. Od tego momentu rozpoczął
realizację filmów, które w całości są generowane za
pomocą algorytmów i skryptów do tworzenia grafiki
trójwymiarowej.
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Paweł Matyszewski (ur. 1984) Embriony (2010)

84

∙

∙

technika mieszana
63 × 54 × 14 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.d.: PAWEŁ
MATYSZEWSKI | EMBRIONY | 2010
Wystawiany:
Paweł Matyszewski. Body, Go Away, Galeria Piekary, Poznań,
27.03–30.04.2015
Reprodukowany:
Paweł Matyszewski. Body, Go Away, kat. wystawy, Galeria
Piekary, Poznań 2015, s. 118
estymacja 6 500 – 9 500 pln •

Urodził się w 1984 roku w Białymstoku. W 2009 roku
uzyskał dyplom na Wydziale Malarstwa (w pracowni
Piotra C. Kowalskiego) na Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu, gdzie obecnie jest doktorantem. W swoich
pracach obsesyjnie powraca do tematu przemijalności
odnoszącej się do życia człowieka i zjawisk przyrodniczych. Fascynuje go zmienność i kruchość wszystkiego
co otacza człowieka, jak również zjawiska marginalne,
budzące skrajne emocje. Jego prace sytuujące się na
pograniczu realizmu i abstrakcji przypominają często
materię ciała. Czasem nacechowane erotyzmem, innym
razem przypominające tkankę martwego naskórka działają zmysłowo i wizualnie. Prace Pawła Matyszewskiego
pokazywane były na licznych wystawach indywidualnych, m.in. w Galerii Arsenał w Białymstoku, Galerii
Białej w Lublinie, galeriach Piekary i Starter w Poznaniu, Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Artysta
brał także udział w wielu wystawach zbiorowych, m.in.
w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie,
Galerii Bielskiej BWA w Bielsko-Białej, Muzeum Sztuki
Współczesnej w Mińsku na Białorusi, Tartu Art House
w Estonii i wielu innych. Jest laureatem stypendium
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”, nagród artystycznych Biennale Malarstwa
„Bielska Jesień” czy Biennale Sztuki Młodych „Rybie oko”.
Źródło: https://www.leguern.pl/artysci/Pawel-Matyszewski/
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Laura Pawela (ur. 1977) Pokolenie 70 marzy o tym, by się wyspać (2004)

akryl / płótno
100 × 200 cm
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu l.g.: 69. | VIII.2004
| LAURA PAWELA
estymacja 25 000 – 30 000 pln

Artystka związana jest z Górnym Śląskiem i Warszawą.
Ukończyła rzeźbę na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 2006 roku prowadziła Pracownię Gościnną. Studiowała także w Instytucie Sztuki w Opolu oraz
na Uniwersytecie Warszawskim.
Pawela zajmuje się instalacją, video-artem, tworzy
obiekty, rzeźby, fotografie. Wystawiała w Polsce i za
granicą, prezentując prace na około dziewięćdziesięciu wystawach. Swoje projekty realizowała min. we
Francji („Bathroom”, 2005), Argentynie („Unfinished
Histories”, 2008), na Śląsku („Untitled/Friedrich”, 2008),
w Finlandii („Musicam Video”, 2010–11) oraz ostatnio
w Nowym Jorku i Utopii (“Bloodbuzz Ohio”/2011) oraz
w Teksasie („Pink Horizon”, 2014). Jej prace znajdują
się w kolekcjach prywatnych i państwowych, polskich
i zagranicznych m.in. w Muzeum Współczesnym we
Wrocławiu, w MOCAKu w Krakowie, w zbiorach galerii
Arsenał Białystok, Bunkier Sztuki i innych. Jest laureatką
wielu wyróżnień oraz stypendiów (Nagroda artystyczna
Marszałka Województwa Śląskiego, 7 Konkurs Gepperta,
stypendium Młoda Polska, stypendium Visegrad Fund),
była nominowana do Paszportów Polityki w 2004 roku,
jej twórczość prezentowana była także na łamach wielu
katalogów i wydawnictw (m.in. „Nowe Zjawiska w Sztuce Polskiej po 2000”, „Tekstylia Bis”).
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Magdalena Starska (ur. 1980) Czuwanie jamnika (2018)

86

∙

olej / płótno
80 × 70 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.d.: Czuwanie
jamnika | M. Starska 2018 | 80/70
Wystawiany:
Twarde obierki, art agenda nova, Kraków, 23.11–15.01.2019
estymacja 5 000 –7 00 0 pln

„Twórczość Magdaleny Starskiej to próba oswajania
rzeczywistości, interakcje z własną wyobraźnią oraz
społeczeństwem, którego paradygmaty (natychmiastowa komunikacja, nastawienie na kumulację dóbr
i nieustanny wzrost) generują lęk, stres i stany depresyjne. W czasach, w których domena publiczna oraz
intymność stały się sceną transakcji, kalkulacji oraz
walki o uwagę, Magdalena Starska zaprasza do kontemplacji. Minimalizuje bodźce i oczekiwania, a zaspokojenie potrzeby kontaktu międzyludzkiego poszerza
o świat przedmiotów.” Źródło: P. Chodań, Magdalena
Starska. Wszystko czuwa, tekst kuratorski, Centrum Sztuki
Współczesnej Kronika, Bytom, 26.09–14.11.2015
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Piotr Szczur (ur. 1987) Hollywood (2019)
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∙

∙
∙

olej / płótno
100 × 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.d.: PIOTR
SZCZUR | „HOLLYWOOD” | 100 X 100 CM | OLEJ / PŁÓTNO |
#PAINTINGSAMERICA 2019
wystawiany:
#paintingsamerica, Galeria r_z / ORz ZPAP, Rzeszów 2019
(wystawa indywidualna)
REPRODUKOWANY:
Piotr Szczur, „A5 Magazine” nr 25, 2019
Piotr Szczur, „Average Art Magazine” nr 34, 2019
estymacja 7 000 – 10 000 pln

Bezpośrednią inspiracją do powstania cyklu „Made in
USA” stała się podróż do Stanów, podczas której Piotr
Szczur doświadczył piękna i niezwykłej różnorodności
krajobrazu roztaczającego się wzdłuż słynnej Route 66.
W swoich najnowszych obrazach artysta przedstawia
Amerykę w kompresji, zamyka ogromne przestrzenie
w często bardzo niewielkich formatach płócien, wyciąga
esencję z rzeczywistości. W amerykańskim krajobrazie, malowanym przez Piotra Szczura, ludzie są niemal nieobecni. Szczególne miejsce natomiast zajmuje
w nim niebo, które niejednokrotnie bierze w posiadanie
znaczną część kompozycji. To w jego obrębie rozgrywa
się najczęściej główna akcja przedstawienia, to za jego
pośrednictwem artysta prowadzi narrację.
Urodzony w 1987 roku w Jaśle. Absolwent Liceum
Plastycznego im. T. Brzozowskiego w Krośnie. W latach
2007–2010 student PWSZ im. J. Grodka w Sanoku na
kierunku Edukacja Artystyczna. Dyplom z malarstwa
w pracowni prof. S. Białogłowicza w roku 2010. W latach
2010–2013 studia na Wydziale Artystycznym lubelskiego UMCS . Dyplom z malarstwa w pracowni dr hab.
M. Drzewińskiego w roku 2013. Obecnie mieszka i pracuje w Krakowie. Związany z nieformalną grupa malarzy
neoromantyków.
Jego prace znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.
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The Krasnals (zał. 2008) Wybór należy do ciebie/Robert Biedroń, z cyklu „Whielcy Polacy” (2017)
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∙

∙

olej / tektura
40 × 50 cm
sygnowany i datowany p.d.: ‘2017 | THE KRASNALS
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.: „Wybór
należy do ciebie / | Robert Biedroń / | z cyklu Wielcy Polacy” |
‘2017 | The Krasnals | Whielki Krasnal
Wystawiany:
The Krasnals Mission impossible, Galeria BWA Sokół, Nowy
Sącz, 09.03–22.04.2018
Reprodukowany:
The Krasnals. Mission impossible, kat. wystawy, Galeria BWA
Sokół, Nowy Sącz 2018, s. 32
estymacja 6 000 – 12 000 pln

The Krasnals – grupa anonimowych artystów utworzona w kwietniu 2008 roku. Nieznana jest tożsamość,
wiek ani płeć jej członków, którzy występują pod pseudonimami: Whielki Krasnal („przywódca” grupy), Krasnal Bansky, Krasnal Hałabała 1 i Krasnal Hałabała 2.
Wspólnie tworzą zarówno obrazy olejne, jak i wystawiają
performanse, organizują „partyzanckie” akcje związane
ze sztuką miejską, a także prowadzą bloga prezentującego ich twórczość oraz teksty krytyczne. W każdym
z tych aspektów ich działalność oparta jest na pastiszu,
nierzadko też wulgarności i prowokacji zmuszającej do
refleksji nad kondycją współczesnej sztuki czy – szerzej – całego społeczeństwa.
„[...] jako prowokatorzy kultury udowadniamy panującą w niej hipokryzję, obłudę, mechanizmy władzy.
Krytykujemy sprowadzanie sztuki do propagandy
politycznej, tworzenie spektaklu sztuki i odarcie jej
z autentyczności. Żądamy prawa do wolności sztuki,
jej demokratyczności we wszystkich sferach, również ekonomicznej”. Ich działania publicystyczno-artystyczne wywołują gorącą dyskusję w świecie
sztuki i często – bardzo skrajne oceny. W swojej
twórczości malarskiej nawiązują m.in. do realizacji
Wilhelma Sasnala, który jest dla nich: „symbolicznym momentem zwrotnym, pewnym symbolicznym
szczytem, przekroczeniem bariery do której doszła
formacja kierująca rynkiem sztuki w Polsce”. [Źródło:
K. Kasprzyk, The Krasnals. Link do sztuki – link do rzeczywistości, „Sztuka.pl” 05/2009 (158)]
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Monika Kusak-Leśniak (ur. 1971) Animalia (2017)

olej / płótno
100 × 80 cm
sygnowany i datowany p.d.: MKL | 2017
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu l.g. MONIKA
KUSIAK-LEŚNIKA | ANIMALIA 2017 R. | 100 X 80 CM
estymacja 7 500 – 10 500 pln

Monika Kusak Leśniak zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, ilustracją, projektowaniem graficznym.
Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych –
studiowała w pracowniach prof. Leszka Misiaka, Jana
Szancenbacha, Sławomira Karpowicza, Włodzimierza
Kunza oraz Romana Banaszewskiego. Artystka brała
udział w wystawach zbiorowych malarstwa, rysunku
w kraju i za granicą (Francja, Dania, Niemcy), oraz plenerach artystycznych. Jej obrazy oraz rysunki są w prywatnych kolekcjach w Polsce, Francji, Włoszech, Niemczech
oraz USA.
W lipcu 2016 roku miała miejsce wystawa „Pictura
linearis” w Pałacu Sztuki w Krakowie prezentująca jej
dorobek z ostatnich 20 lat.
Malarka jest zafascynowana portretem renesansowym i sztuką niderlandzką. W swoich pracach ukazuje
przede wszystkim postaci kobiece, które często obdarzone zostają symboliką. Konsekwentnie pozwala wieść
prym linii, a paletę barwną ogranicza do 3 – 4 dominujących kolorów. wierząc, że pozwala to na osiągnięcie
elegancji kompozycji.
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Bartłomiej Jarmoliński (ur. 1975) Judith (2007)

akryl / płótno
90 × 71 cm
sygnowany l.d.: B.JARMOLIŃSKI
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu l.d.: JUDITH 2007
| B. JARMOLIŃSKI
estymacja 4 000 – 8 000 pln •

Bartłomiej Jarmoliński (ur.1975) ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Edukacji
Wizualnej, broniąc dyplom w 2001 roku. W 2014 rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Sztuk Pięknych
Uniwersytetu im Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zajmuje się malarstwem, fotografią, tworzeniem obiektów,
video i performansem.
Jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych
m.in. w Warszawie, Łodzi i Berlinie, brał też udział
w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
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Izabela Chamczyk (ur. 1980) Upływ (2018)

farba alkidowa / płótno
150 × 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.g.: UPŁYW |
I. Chamczyk 2018
estymacja 16 000 – 20 000 pln

Izabela Chamczyk to jedna z bardziej wyrazistych osobowości polskiej sztuki współczesnej. Jej dynamiczną,
acz niezwykle spójną formalnie twórczość cechuje performatywny sposób realizacji, eksplozja koloru i procesualność. Sama pisała o swojej twórczości:
„moje działania wychodzą poza obiekt w przestrzeń
ciała, dotyku, smaku i całego szeregu zmysłów. Najważniejszy jest dla mnie proces. Często odbiorca
ma wpływ na jego kształt i przebieg. Inspirują mnie
obszary niepoznane, przekraczanie granic, osiąganie satysfakcji z drobnych doświadczeń, stwarzanie sytuacji skrajnych i emocjonalnych na granicy
wytrzymałości zmysłów, subtelnych i jednocześnie
rozbrajających”.
Izabela Chamczyk ukończyła malarstwo na Akademii
Sztuki Pięknych we Wrocławiu. W 2013 roku zrealizowała projekt „Wojna dwunastomiesięczna”. Jest dwukrotną
stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, finalistką Biennale Malarstwa Bielska Jesień (wyróżnienie „Obiegu” 2015), 10. konkursu im. E. Gepperta we
Wrocławiu, 6. Triennale Młodych w Orońsku czy konkursu Fundacji Vordemberge-Gildewart w MOCAK-u.
Brała udział w wielu wystawach indywidualnych oraz
działaniach zbiorowych np.: w Galerii SCC w Isfahanie
(Iran), Galerii Entropia we Wrocławiu, BWA w Zielonej
Górze, CSW w Toruniu, Festiwalu w Sokołowsku, ERARTA w Sankt Petersburgu (Rosja).
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Agnieszka Florczyk (ur. 1982) Wyjście samotnie wzbronione (2011)

olej / płótno
150 × 120 cm
sygnowany, datowany i opisany l.g.: Agnieszka Florczyk |
2010/11 | „Wyjście samotnie | wzbronione”
estymacja 4 500 – 6 500 pln •

Urodziła się w 1983 roku w Sosnowcu. Jest absolwentką
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie w 2010
roku otrzymała dyplom z wyróżnieniem w Pracowni
Malarstwa prof. Zbigniewa Blukacza i Grafiki Warsztatowej prof. Mariusza Pałki.
Poza malarstwem i grafiką zajmuje się również konserwacją zabytków.
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Grzegorz Drozd (ur. 1970) The end (2016)

olej / płótno
125 × 150 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: GRZEGORZ
DROZD | „THE END” 2016 | WYSPA FLORES | INDONEZJA
estymacja 14 000 – 18 000 pln

„Kim więc jest Grzegorz Drozd? [...] Można go nazwać,
po prostu «aktywnym podmiotem uwypuklającym
nierówną pozycję krytycznej jednostki wobec nawarstwień zbiorowej świadomości». Można go nazwać
manipulatorem i graczem, rozgrywającym swoją
partię z społeczeństwem i jego instytucjami. Można go też nazwać dobrowolnym outsiderem, który
deklaruje, że «artysta to dla mnie banita społeczny

i przestępca». Można go wreszcie określić jako autora
dzieł będących wehikułami osobistych emocji. Potrzeba wolności i silny polemiczny instynkt popycha go do
zajmowania krytycznej postawy wobec rzeczywistości – z rzeczywistością artystyczną na czele. [Źródło:
S. Szabłowski, Grzegorz Drozd. Zmory, tekst kuratorski,
CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 17.05–31.08.2014]
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Ewa Skaper (ur. 1954) Nie byłam grzeczna (2020)

tempera, olej / blacha aluminiowa
69 × 100 cm
sygnowany i opisany śr.d.: SKAPER 1409 [w lustrzanym odbiciu]
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu wzdłuż lewej
i dolnej krawędzi: EWA SKAPER NIE BYŁAM GRZECZNA 69 × 100
| TEMPERA OLEJ BLACHA ALUMINIOWA 2020
na odwrociu p.g. numer NR 1410
estymacja 8 000 – 12 000 pln

Ewa Skaper rodziła się w 1954 r. w Olsztynie. Studiowała
na Wydziale Malarstwa w PWSSP w Gdańsku. Zajmuje
się malarstwem i asamblażem, tworzonym z niepozornych, odrzuconych przedmiotów. Fascynuje ją malarstwo późnego średniowiecza i wczesnego renesansu
włoskiego.
Pokazywała swoje prace na wystawach w kraju i za
granicą, m. in. W Niemczech i Finlandii. Laureatka
II nagrody na Biennale malarstwa Bielska Jesień 2013.
W 2012 r otrzymała Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Stypendium Kulturalne Miasta
Gdańska.
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Sławomir Karpowicz (ur. 1952) Wigilia (1981)

olej / płótno
50 × 73 cm
sygnowany i datowany p.d.: WIGILIA | S.KARPOWICZ 81
na odwrociu nalepka z danymi pracy
estymacja 5 500 – 9 500 pln •

Sławomir Karpowicz urodził się w 1952 roku, zmarł
w 2001. W latach 1973–1978 studiował w krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych w pracowni malarstwa Jana
Szancenbacha. Po ukończeniu studiów od 1979 roku
pracował na macierzystej uczelni, gdzie prowadził pracownię rysunku oraz autorską pracownię malarstwa.
Głównym tematem jego twórczości była martwa
natura, często z elementami pejzażu w tle. Wielokrotnie w swoich obrazach poruszał wątki wanitatywne,
związane z przemijaniem. Eksperymentował z barwą
i fakturą, jego prace charakteryzuje intensywna kolorystyka i zdecydowane kontrasty.
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Katarzyna Ważyk (1949–2015) Z cyklu „Parawany” (1989)

96

∙

technika mieszana / papier
68,5 × 100,5 cm (arkusz)
sygnowany opisany i datowany pd.: Z cyklu „Parawany” tech.
wł. Katarzyna Ważyk 1989 r.
Pochodzenie:
kolekcja prywatna, Polska
estymacja 6 000 – 8 000 pln •

Była córką poety, Adama Ważyka. Ukończyła Warszawskie Liceum Sztuk Plastycznych. Studiowała na ASP,
w pracowni profesora Jerzego Tchórzewskiego jako
wolny słuchacz. W 1981 roku artystka została przyjęta
do Związku Polskich Artystów Plastyków. Jej obrazy
obok prac takich artystów jak Erna Rosenstein czy Jerzy
Duda-Gracz wisiały na I wystawie ZPAMiG, która odbyła
się w marcu 1986 roku w warszawskiej Zachęcie. Uprawiała ilustracje, malarstwo i rysunek. Jej prace znaleźć
można w zbiorach CBWA, a także licznych kolekcjach
prywatnych. Jej prace ma w swojej kolekcji m.in. Daniel
Olbrychski.
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Jerzy Piotrowicz (1943–1999) Uczta z błaznami (1992)

olej / płótno
100 × 120 cm
sygnowany l.d.: JPIOTROWICZ 92
opisany na odwrociu l.g.: Uczta | z Błaznami
sygnowany i datowany na odwrociu p.g. Jerzy | Piotrowicz |
1992
estymacja 14 000 – 18 000 pln •

Studiował na Wydziale Malarstwa poznańskiej PWSSP
pod kierunkiem Mariana Szmańdy. Dyplom otrzymał
w pracowni grafiki Tadeusza Jackowskiego w 1972 roku.
Uprawiał malarstwo, rysunek, a także grafikę, zwłaszcza w technikach metalowych. Wyjątkowa sprawność
warsztatowa pozwalała mu osiągać wirtuozerskie rozwiązania. Dążenie do optymalnych efektów potwierdzają wykonane różnymi technikami prace poświęcone
podobnym motywom.
Początkowo Piotrowicz był pod wrażeniem sztuki Jana Spychalskiego. Wydaje się, że zainspirowany
klimatem jego dzieł w swoich wczesnych obrazach

nieoczekiwanie, trochę w duchu surrealizmu, kojarzył ze sobą rozmaite przedmioty. Równocześnie jednak powstawały obrazy figuratywne, zapowiadające
jego własną drogę twórczą. Charakterystyczną cechą
jego sztuki stała się żywiołowość, „dzikość” malarskiego gestu oraz bujność barw i świetlnych refleksów.
W ukształtowaniu tej poetyki dużą rolę odegrała fascynacja artysty pracami starych mistrzów – Velazqueza,
Goi, Rembrandta, malarzy weneckich, a także tradycją
weneckiego karnawału. Wizualne zalety nie przysłoniły
jednak innej ważnej cechy tego malarstwa: żarliwej,
groteskowo-lirycznej, gorzko-ironicznej aury.
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Joanna Guzowska (ur. 1971) City of Artists (2019)

olej / płótno
100 × 80 cm
sygnowany i datowany p.d.: JG | 2019.
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.g.: JOANNA |
GUZOWSKA | „CITY OF ARTISTS” – | 100 X 80 / 2019 | OIL
estymacja 1 500 – 3 000 pln
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Mariusz Szydeł (ur. 1990) Sun (2018)

technika mieszana
100 × 100 cm
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu l.g.: SUN MARIUSZ
SZYDEŁ | 2018
estymacja 6 500 – 8 500 pln

Mariusz Szydeł w wieku 14 lat pierwszy raz opuścił granice Polski, rozpoczynając swoje podróże, które nadal mają
ogromny wpływ na twórczość artysty. Malarstwo było
jego pasją i sposobem na wyrażenie siebie w otaczającym
go świecie. Jego pierwsze prace wystawione na międzynarodowej wystawie w Berlinie zdobyły drugie miejsce.
W lutym 2019 roku wystawa zatytułowana „Pompeje”
była pokazywana w Art Jed Gallery w szwajcarskim

Sankt Moritz. Jego twórczość była prezentowana tam
obok rzeźb włoskiego artysty Alberto Giacommetti’ego.
Prace artysty z cyklu „2018” można było zobaczyć również w Sarapata Art Gallery w Warszawie.
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Piotr Kossakowski (ur. 1976) Dekonstrukcja twarzy (2016)

olej, papier / płótno
60 × 60 cm
67,5 × 67,5 cm (w oprawie)
sygnowany, opisany i datowany p.g.: Piotr Kossakowski | 2016 |
„DEKONSTRUKCJA TWARZY”
estymacja 3 000 – 6 000 pln •

Piotr Kossakowski absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2005 roku obronił z wyróżnieniem dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Zbigniewa
Blukacza, dyplom dodatkowy uzyskał z projektowania
plakatu w Pracowni Plakatu prof. Romana Kalarusa. Zajmuje się malarstwem i projektowaniem plakatu. W 2009
roku obronił tytuł doktora sztuki i obecnie pracuje jako
adiunkt na Wydziale Artystycznym macierzystej uczelni.
Uczestnik ponad 100 wystaw zbiorowych w kraju
i za granicą. W 2003 otrzymał Stypendium Fundacji
im. Hugona Kołłątaja, w 2004 Stypendium Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2008 roku
Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego. Jest
laureatem nagrody w konkursie Samsung Art Master
(Fabryka Trzciny, Warszawa, 2004). W 2005 roku otrzymał wyróżnienie na Festiwalu Plakatu w Krakowie
(Pałac Sztuki Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych);
w 2009 – wyróżnienie na 39. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”, a w 2012 nagrodę na Międzynarodowym
Triennale Plakatu w Trnavie na Słowacji.
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Lista fundacji, na które mogą Państwo przekazać 3% ceny
sprzedaży, zgodnie z zapisem regulaminu aukcji § XI. pkt 3.

Fundacja Gessel dla Muzeum Narodowego w Warszawie
Wspiera działania Muzeum Narodowego w Warszawie w zakresie poszerzania, przechowywania, udostępniania i promocji zbiorów polskiej sztuki współczesnej. Fundacja realizuje swoją misję
poprzez dokonywanie zakupów dzieł polskiej sztuki nowoczesnej
i współczesnej, które są przeznaczone do kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie.
IVY Poland
Fundacja Ivy Poland promuje i wspiera edukację Polaków na najlepszych amerykańskich i europejskich uniwersytetach m.in. poprzez
programy stypendialne, oraz zrzesza polskich absolwentów najlepszych światowych uczelni i filantropów zainteresowanych wspieraniem Polaków w edukacji na najwyższym poziomie i świadczy
doradztwo edukacyjne.
Synapsis
Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.
Fundacja Wiewiórki Julii
Fundacja Wiewiórki Julii to pierwsza tego rodzaju organizacja
której celem jest zapewnienie kompleksowej opieki stomatologicznej dzieciom oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, z placówek
socjalnych osobom starszym i niepełnosprawnym.
Kabbalah Center Poland
Międzynarodowa organizacja upowszechniająca mądrość Kabbalah. Jej celem jest dawanie ludziom wiedzy oraz narzędzi, pozwalających ulepszyć życie i usunąć chaos panujący na świecie.
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Prowadzi schroniska, noclegownie, domy stałego pobytu, łaźnie,
świetlice, kuchnie dla ubogich. Przeciwdziała i zapobiega bezdomności, promuje to co jest bliskie idei albertyńskiej.
Fundacja im. Grzegorza Góraka
Fundacja wspiera rozwój młodych osób w zakresie ich przedsiębiorczości oraz zachęca ich do stawiania pierwszych kroków w biznesie; promuje idee patriotyzmu gospodarczego i CSR. Krzewi takie
wartości jak etyka, uczciwość i konsekwencja w dążeniu do celu.
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Korabiewicach
Schronisko jest pod opieką Fundacji Viva! Od 2012r. Fundacja Viva!
Akcja Dla Zwierząt zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt.
Fundacja One Day
Celem fundacji jest działalność społeczna w zakresie pomocy
doraźnej, w edukacji i pomocy w usamodzielnianiu się dzieciom
po wyjściu z domu dziecka i z innych placówek opiekuńczych.
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Realizuje projekty z obszaru edukacji artystycznej oraz wspiera
Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w jej misji upowszechniania
sztuki współczesnej.

Regulamin aukcji
§ 1. DEFINICJE
Dom Aukcyjny – Libra Dom Aukcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie przy ul. Złotej 48/54; 00–120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000642622, posiadająca numer NIP 7010624059 i numer REGON 365672461, kapitał zakładowy
w wysokości 338.000,00 zł,
Regulamin – niniejszy regulamin aukcji Domu Aukcyjnego,
Aukcjoner – osoba upoważniona do prowadzenia aukcji,
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem sprzedaży,
Cena minimalna – cena, za którą właściciel Obiektu zgodził się go sprzedać, znana jedynie
Domowi Aukcyjnemu/Aukcjonerowi,
Cena wywoławcza – cena, od której Aukcjoner rozpoczyna licytację Obiektu; cena
wywoławcza może być niższa niż Cena minimalna,
Sprzedający – osoba oddająca Obiekt do sprzedaży,
Uczestnik aukcji – osoba biorąca udział w aukcji,
Umowa – umowa sprzedaży zawarta w momencie uderzenia młotkiem (z chwilą udzielenia
przybicia w rozumieniu art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego) lub umowa sprzedaży zawarta
w ramach sprzedaży pozaaukcyjnej,
Nabywca – osoba, która zawarła Umowę z Domem Aukcyjnym,
Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00–20.00 czasu obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
Usługodawca – podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Domem Aukcyjnym umożliwia
udział w licytacji internetowej.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny. Dom Aukcyjny każdorazowo określa termin i miejsce
odbycia aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji, bez podania
przyczyny.
2. Przedmiotem aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez Sprzedających albo
stanowiące własność Domu Aukcyjnego.
3. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego, oddany do sprzedaży komisowej Obiekt stanowi
jego własność lub Sprzedający ma prawo do rozporządzania nim, a ponadto, nie jest on objęty
jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub administracyjnym oraz nie jest obciążony prawami
ani roszczeniami osób trzecich.
4. Wystawiony na aukcji Obiekt posiada Cenę wywoławczą, która może być podana w katalogu.
5. Ustalona przez Sprzedającego Cena minimalna znana jest tylko Domowi Aukcyjnemu/
Aukcjonerowi i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania
przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
7. Dom Aukcyjny po sprzedaży Obiektu ma prawo do dysponowania wizerunkiem sprzedanego
Obiektu, w tym danymi technicznymi Obiektu oraz wysokością osiągniętej ceny sprzedaży
Obiektu, na zasadzie licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i miejscu w celach
marketingowych, promocyjnych i naukowych, a tym samym zachowuje prawo do publikacji
wizerunku obiektu w publikacjach cyfrowych, drukowanych oraz w Internecie.
§ 3. PREZENTACJA OBIEKTÓW
1. Obiekty prezentowane są w katalogach przygotowywanych przez Dom Aukcyjny. Treść
katalogu może być modyfikowana przed rozpoczęciem licytacji przez Dom Aukcyjny lub
Aukcjonera.
2. Dom Aukcyjny przeprowadza wycenę oraz zapewnia rzetelny opis katalogowy powierzonego
do sprzedaży Obiektu.
3. Opisy katalogowe Obiektów wystawianych na aukcji wykonywane są w najlepszej wierze
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników Domu Aukcyjnego lub
współpracujących z Domem Aukcyjnym ekspertów.
4. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać na wystawie przedaukcyjnej, we
wskazanym przez Dom Aukcyjny terminie oraz miejscu ich ekspozycji.
5. Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekt w stanie, w jakim został on dostarczony przez Sprzedającego.
W okresie, o którym mowa w pkt. 4, Dom Aukcyjny zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu
oraz skonsultowania stanu zachowania Obiektu z konserwatorem. Dom Aukcyjny nie
uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.
§ 4. REJESTRACJA
1. Warunkiem uczestniczenia w aukcji osobiście, jak i złożenia zlecenia licytacji z limitem lub
licytacji telefonicznej, a także w przypadku uruchomienia przez Dom Aukcyjny licytacji
internetowej na własnej platformie jest zarejestrowanie klienta przez Dom Aukcyjny.
2. Zarejestrowana może zostać osoba pełnoletnia. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza
rejestracyjnego. Pracownik dokonujący rejestracji może poprosić o przedstawienie dokumentu
potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport).
3. Klient zarejestrowany przez Dom Aukcyjny otrzymuje numer klienta oraz hasło identyfikujące.
4. Do momentu powiadomienia Domu Aukcyjnego o fakcie ujawnienia przez klienta hasła
identyfikującego osobom nieupoważnionym, Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za
skutki tego ujawnienia.
5. Przy dokonywaniu rejestracji, jak i w sytuacjach, o których mowa w pkt. VI, VII i VIII, Dom
Aukcyjny zastrzega sobie prawo do weryfikacji numeru karty kredytowej, żądania podania
wiarygodnych referencji lub żądania wpłacenia wadium, zwracanego w przypadku
niedokonania zakupu. Jeżeli klient uniemożliwia Domowi Aukcyjnemu przeprowadzenie
weryfikacji, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić dokonania rejestracji lub uniemożliwić udział
w aukcji.
6. Dane osobowe klientów są zbierane i przetwarzane w zakresie opisanym w pkt. 7. Ponadto,
w przypadku wyrażenia przez klientów stosownej zgody dane osobowe mogą być zbierane
i przetwarzane – na zasadzie dobrowolności – w innych celach określonych przez klienta
w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922), przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy
jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy
jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane
dotyczą.

8. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz prawo do
ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną
sytuację.
9. Poprzez podpisanie formularza rejestracyjnego, klient akceptuje Regulamin.
§ 5. PRZEBIEG AUKCJI
1. Licytacja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa polskiego, przez Aukcjonera, który działa
w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego.
2. Aukcjoner ma prawo dowolnie łączyć, rozdzielać Obiekty, zmieniać kolejność licytacji, wyłączyć
Obiekty z licytacji lub wprowadzić nowe bez podawania przyczyny. Aukcjoner każdorazowo
ogłasza podjęcie decyzji, o których mowa powyżej.
3. Obiekty licytowane są od Ceny wywoławczej w górę. Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość
zmiany Ceny wywoławczej przed licytacją.
4. Postąpienie w licytacji wynosi ok. 10 % poprzedniej oferty. Wysokość postąpienia, wyrażoną
w Zł, określa Aukcjoner, informując w trakcie licytacji o każdej zmianie wysokości postąpienia.
5. Zakończenie licytacji danego Obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez
Aukcjonera. Uderzenie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy
Domem Aukcyjnym a Nabywcą. Po zakończeniu aukcji Nabywca uprawniony jest do odbioru
potwierdzenia zawartych transakcji, a po dokonaniu zapłaty – do odbioru Obiektu.
6. Aukcja prowadzona jest w języku polskim. Na życzenie Uczestnika aukcji niektóre spośród
licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny zostać
zgłoszone Domowi Aukcyjnemu najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed aukcją wraz z informacją,
których Obiektów dotyczą. Ostateczna decyzja należy do Domu Aukcyjnego.
7. W przypadku zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub przeprowadza
ponowną licytację Obiektu.
8. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu aukcji przy pomocy urządzeń
technicznych rejestrujących obraz i dźwięk oraz archiwizowania nagrań, w celach związanych
z wewnętrznym funkcjonowaniem Domu Aukcyjnego oraz z rozstrzyganiem sporów.
§ 6. UCZESTNICTWO OSOBISTE W AUKCJI
1. Osobiście w aukcji mogą uczestniczyć osoby, które:
a. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
b. wypełniły formularz uczestnictwa w aukcji.
2. Przed rozpoczęciem aukcji Dom Aukcyjny wydaje Uczestnikowi aukcji tabliczkę z numerem
aukcyjnym. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji Uczestnik aukcji zobowiązany jest zwrócić
tabliczkę z numerem aukcyjnym.
3. Dom Aukcyjny ma prawo uniemożliwić uczestnictwo w aukcji lub wykluczyć z konkretnej aukcji
Uczestnika aukcji, który naruszył postanowienia Regulaminu lub nie zastosował się do decyzji
Aukcjonera.
§ 7. LICYTACJA TELEFONICZNA
1. W licytacji przy użyciu telefonu mogą uczestniczyć osoby, które:
a. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
b. wypełniły formularz zlecenia licytacji.
2. W formularzu zlecenia licytacji, Uczestnik Aukcji wskazuje Obiekt, który chce licytować oraz
numer telefonu, pod który pracownik Domu Aukcyjnego zadzwoni przed rozpoczęciem licytacji.
Formularz zlecenia licytacji dostępny jest w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz na stronie
internetowej Domu Aukcyjnego, a także zamieszczony jest w katalogu aukcyjnym.
3. Formularz należy dostarczyć do Domu Aukcyjnego osobiście lub przesłać jego podpisany skan
mailem wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość, najpóźniej 1 Dzień roboczy
przed aukcją. Dom Aukcyjny może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób.
4. Dom Aukcyjny może odmówić udziału w licytacji przez telefon w przypadku, kiedy liczba
zgłoszeń przekroczy przewidziane możliwości techniczne. W takim wypadku o możliwości
udziału w licytacji przez telefon decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Pracownik Domu Aukcyjnego połączy się z Uczestnikiem aukcji przed rozpoczęciem licytacji
wybranych Obiektów. Po uzyskaniu połączenia, Uczestnik aukcji zostanie poproszony przez
pracownika Domu Aukcyjnego o podanie imienia i nazwiska oraz wskazanego w formularzu hasła.
6. Dom Aukcyjny może odmówić udziału w licytacji przez telefon, jeżeli istnieją jakiekolwiek
wątpliwości dotyczące tożsamości osoby składającej zlecenie.
7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji,
będący konsekwencją niezawinionych przez Dom Aukcyjny problemów z uzyskaniem lub
z jakością połączenia. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wzięcia udziału
w licytacji z przyczyn wskazanych w pkt. 4.
8. Na życzenie Uczestnika aukcji licytacja telefoniczna może być prowadzona w języku angielskim
lub w innym języku, po wcześniejszym uzgodnieniu z Domem Aukcyjnym. Prośby takie powinny
zostać zgłoszone Domowi Aukcyjnemu najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed aukcją. Ostateczna
decyzja należy do Domu Aukcyjnego.
9. Dom Aukcyjny nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu licytacji telefonicznej.
10. Dom Aukcyjny rejestruje i archiwizuje rozmowy telefoniczne z Uczestnikami aukcji, o których
mowa powyżej.
§ 8. ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM
1. Złożyć zlecenie licytowania z limitem przez Dom Aukcyjny w imieniu klienta mogą osoby, które:
a. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
b. wypełniły formularz zlecenia licytacji.
2. Formularz zlecenia licytacji dostępny jest w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz na stronie
internetowej Domu Aukcyjnego, a także jest zamieszczony w katalogu aukcyjnym.
3. W formularzu zlecenia licytacji Uczestnik aukcji wskazuje Obiekty, które chce licytować oraz
maksymalne oferowane kwoty.
4. Formularz należy dostarczyć do Domu Aukcyjnego osobiście lub przesłać jego podpisany skan
mailem wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość, najpóźniej 1 Dzień roboczy
przed aukcją. Dom Aukcyjny może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób.
5. Dom Aukcyjny będzie licytował do wskazanego limitu, oznaczonego w formularzu zlecenia.
Kwota maksymalna stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Dom Aukcyjny dołoży wszelkich
starań, aby zakupić Obiekt po możliwie najniższej cenie, poniżej limitu podanego przez klienta.
6. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń licytacji bez limitu.
§ 9. LICYTACJA INTERNETOWA
1. Dom Aukcyjny może umożliwić udział w licytacji przez Internet w czasie rzeczywistym (aukcja
publiczna) poprzez wybrany przez Dom Aukcyjny portal licytacji internetowych lub na własnej
platformie.

2. Warunkiem uczestnictwa w licytacji przez Internet jest zarejestrowanie się na stronie
wskazanej przez Dom Aukcyjny co najmniej 2 Dni robocze przed rozpoczęciem aukcji oraz
pozytywna weryfikacja przez Dom Aukcyjny. Dom Aukcyjny może odstąpić od zachowania
wyżej wskazanego terminu.
3. W trakcie przeprowadzania weryfikacji, o której mowa w pkt. 2, Dom Aukcyjny może poprosić
o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód
osobisty, paszport). Dom Aukcyjny zastrzega sobie także prawo do weryfikacji numeru
karty kredytowej, żądania podania wiarygodnych referencji lub żądania wpłacenia wadium,
zwracanego w przypadku niedokonania zakupu. Jeżeli klient uniemożliwia Domowi Aukcyjnemu
przeprowadzenie weryfikacji, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić klientowi wzięcia udziału
w licytacji internetowej.
4. W trakcie aukcji obecny na sali pracownik Domu Aukcyjnego lub pracownik Usługodawcy
przekazuje Uczestnikom aukcji licytującym przez Internet aktualne oferty zgłaszane z sali,
informuje Aukcjonera o zgłoszonych ofertach przez Internet, otwiera i zamyka (zgodnie
z działaniem Aukcjonera) kolejne licytacje.
5. W trakcie licytacji Aukcjoner uwzględnia, równorzędnie z ofertami z sali, oferty Uczestników
aukcji licytujących przez Internet przekazywane przez pracownika Domu Aukcyjnego lub
pracownika Usługodawcy.
6. Po zakończeniu licytacji Uczestnik aukcji, który wylicytował Obiekt otrzyma mailowe
potwierdzenie zawartych transakcji.
7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za problemy z łączem internetowym,
w szczególności za brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną
oraz opóźnieniem sygnału po stronie Uczestnika aukcji lub operatora łącza internetowego.
8. Usługodawca może przewidywać szczegółowe warunki uczestnictwa w licytacji przez Internet.
§ 10. SPRZEDAŻ POZAAUKCJNA I TRANSAKCJE WARUNKOWE
1. W przypadku gdy kwota wylicytowana jest niższa niż Cena minimalna, Umowa zawierana jest
warunkowo z Uczestnikiem aukcji, który zaoferował najwyższą kwotę za Obiekt. Aukcjoner
informuje o tym Uczestnika aukcji.
2. Transakcja, o której mowa w pkt. 1 dochodzi do skutku pod warunkiem wyrażenia przez
Sprzedającego zgody na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż Cena minimalna lub też
podwyższenia oferty do poziomu Ceny minimalnej przez Uczestnika aukcji.
3. Dom Aukcyjny zobowiązuje się skontaktować ze Sprzedającym oraz Uczestnikiem aukcji,
w celu ustalenia czy wyrazi on zgodę na obniżenie ceny od kwoty minimalnej, bądź też
podwyższenia oferty przez Uczestnika aukcji. Jeżeli Sprzedający nie wyrazi zgody albo jeżeli
próby skontaktowania się ze Sprzedającym nie powiodą się w terminie 5 dni roboczych od dnia
aukcji, warunek uznaje się za niespełniony, a Umowa nie jest zawarta.
4. Jeżeli transakcja warunkowa nie dojdzie do skutku, Obiekt zostaje przeznaczony do sprzedaży
pozaaukcyjnej.
5. Po zakończeniu aukcji Obiekt, który nie został sprzedany na aukcji albo w wyniku transakcji
warunkowej jest oferowany przez 30 dni od dnia aukcji (sprzedaż pozaaukcyjna).
§ 11. OPŁATA AUKCYJNA I PODATEK VAT
1. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 18 % ceny sprzedaży. Cena
wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT, o ile jest należny.
2. Nabywca jest uprawniony do wskazania podmiotu prowadzącego działalność charytatywną, na
rzecz którego Dom Aukcyjny przekaże część otrzymanej opłaty aukcyjnej w wysokości 3% ceny
sprzedaży netto. Nabywca może wybrać podmiot z listy udostępnionej przez Dom Aukcyjny.
3. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [•], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży
wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata będąca wynagrodzeniem należnym twórcy i jego
spadkobiercom z tytułu dokonanej zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu,
o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.
Dz. U. z 2016r. poz. 666 ze zm.) (droit de suite) stanowiącym sumę poniższych stawek:
a. 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000
euro, oraz
b. 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50
000,01 euro do równowartości 200 000 euro, oraz
c. 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200
000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz
d. 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350
000,01 euro do równowartości 500 000 euro, oraz
e. 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym
równowartość 500 000 euro.
4. Opłata, o której mowa w pkt. 3 jest nie wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest
pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż równowartość 100 euro.
5. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [O] do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz
z opłatą aukcyjną doliczany jest podatek od towarów i usług w wysokości 8% ceny nabycia
Obiektu.
6. Opłaty, o których mowa w pkt. 1–4, doliczana jest również w przypadku sprzedaży
pozaaukcyjnej.
7. W przypadku zawarcia Umowy w drodze licytacji przez Internet do opłat przewidzianych
w pkt. 1–4 doliczana jest także prowizja pobierana przez Usługodawcę. Usługodawca informuje
klienta o wysokości prowizji wliczając w to swoje opłaty.
§ 12. ZAKUP OBIEKTU
1. Nabywca zobowiązany jest uiścić należności za wylicytowane Obiekty w ciągu 7 dni roboczych
od dnia zawarcia Umowy. Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za
okres opóźnienia w zapłacie.
2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy
płatności:
a. gotówka (płatność dokonywana jest w Zł),
b. karty płatnicze,
c. przelew bankowy na rachunek, którego numer podany jest w katalogu aukcyjnym i na
stronie internetowej Domu Aukcyjnego.
3. Faktury w walucie obcej wystawiane mogą być za zgodą Domu Aukcyjnego, przy czym
przeliczenie należności/kwoty następuje wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu
poprzedzającym dzień wystawienia faktury.
§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
4. W razie opóźnienia Nabywcy w zapłacie oraz niedokonania odbioru Obiektu w terminie
określonym w pkt. XIV.2 Regulaminu, Dom Aukcyjny wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin

do uiszczenia należności za wylicytowany Obiekt oraz do odbioru Obiektu. W przypadku
bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Dom Aukcyjny ma prawo złożyć w terminie 90
dni od daty zawarcia Umowy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powinno być złożone w formie pisemnej oraz
doręczone Nabywcy pod wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres
korespondencyjny. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, na
który pismo pozostawiono w placówce operatora pocztowego, a jeśli zostało podjęte wcześniej,
w dacie podjęcia.
6. W przypadku odstąpienia przez Dom Aukcyjny od Umowy zgodnie z postanowieniami pkt.
XIII.1 oraz pkt. XIII.2 Regulaminu, Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Domu
Aukcyjnego kary umownej w wysokości równej dwukrotności wylicytowanej ceny Obiektu
płatnej na rachunek i w terminie wskazanych w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
§ 14. PRZEJŚCIE WŁASNOŚCI I ODBIÓR OBIEKTU
1. Własność wylicytowanego Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny wraz
z opłatą aukcyjną.
2. Odbiór Obiektu przez Nabywcę jest możliwy po dokonaniu zapłaty całej ceny wraz z opłatą
aukcyjną (chwila przyjęcia gotówki w siedzibie Domu Aukcyjnego albo zaksięgowania należnej
kwoty na rachunku Domu Aukcyjnego w przypadku płatności kartą lub przelewem bankowym)
i powinien nastąpić w ciągu 14 dni od dokonania płatności.
3. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu oraz certyfikat autentyczności
Obiektu.
4. Odbiór zakupionego Obiektu odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie Nabywcy
Dom Aukcyjny może wysłać Obiekt pod wskazany adres, pod warunkiem pokrycia przez
Nabywcę wszelkich kosztów wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia.
5. Dom Aukcyjny jest zwolniony z odpowiedzialności z chwilą odbioru Obiektu w siedzibie Domu
Aukcyjnego albo z chwilą nadania Obiektu w placówce pocztowej/firmie przewozowej.
6. Dom Aukcyjny może obciążyć Nabywcę Obiektów, które nie zostały odebrane w terminie 14
dni od daty zakupu, kosztami przechowywania zakupionych Obiektów w wysokości 100 zł
dziennie za jeden Obiekt. W uzasadnionych przypadkach, Dom Aukcyjny może odstąpić od
pobrania opłaty za przechowywanie nieodebranego w terminie Obiektu.
7. W przypadku opóźnienia Nabywcy w odbiorze Obiektu przekraczającego okres 12miesięcy od
dnia aukcji, Obiekt przejdzie na własność Domu Aukcyjnego w zamian za zwolnienie Nabywcy
z obowiązku zapłaty opłat za przechowanie.
8. Nabywca Obiektu udziela Domowi Aukcyjnemu nieograniczonej licencji na wykorzystywanie
wizerunku zakupionego Obiektu w celach marketingowych.
§ 15. REKLAMACJE
1. Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
2. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu jednego roku od daty
wydania Obiektu.
3. Wobec osób niebędących konsumentami Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za
ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów.
§ 16. INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH
1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.
z 2014r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy
niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.
2. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1446),
od 6 grudnia 2017r. podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej
zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych
osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot,
w szczególności ocen wskazujących czas powstania zabytku i wycen zabytku.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1049), Dom Aukcyjny jest zobowiązany do
zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 972), polskie
muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków sprzedawanych na aukcji. Oświadczenie
w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu powinno zostać złożone przez muzeum
niezwłocznie po licytacji takiego Obiektu, nie później jednak niż do zakończenia całej aukcji.
W przypadku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu przez więcej niż jedno
muzeum rejestrowane przysługuje ono muzeum, które wcześniej złożyło takie oświadczenie.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016r.
poz. 1829), przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą
następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
a. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
b. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności,
przekracza równowartość 15 000 zł.
§ 17. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu
lub wprowadzenia nowego Regulaminu.
2. Zawiadomienie o zmianie Regulaminu lub nowy Regulamin, Dom Aukcyjny przesyła klientom
listownie lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie
zmienionego lub nowego Regulaminu.
3. Klienci wskazują Domowi Aukcyjnemu adres korespondencyjny.
4. Klienci powinni poinformować Dom Aukcyjny o zmianie swojego adresu korespondencyjnego.
Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że pisma kierowane na posiadany przez Dom
Aukcyjny adres klienta uznaje się za doręczone. Przesyłki dwukrotnie awizowane będą
uznawane za doręczone, a określone w nich terminy za skuteczne.
5. Nabywca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z wywozem Obiektu za granicę.
6. W zakresie pojęć, o których mowa w pkt. I odniesienia do jednego rodzaju gramatycznego
obejmują odniesienia do wszystkich rodzajów gramatycznych, a odniesienia do liczby
pojedynczej obejmują odniesienia do liczby mnogiej i odwrotnie.

Formularz zlecenia licytacji z limitem/telefonicznej

Nazwa aukcji: Aukcja sztuki XX i XXI wieku | Kod aukcji: 2003ASN13 | Data aukcji: 16.03.2020
Zlecenie licytacji z limitem oraz licytacja telefoniczna to sposoby wzięcia udziału w aukcji, nie wymagają od Uczestnika aukcji uiszczania dodatkowych
kosztów.

zlecenie licytacji z limitem 

Q					licytacja

telefoniczna 
Q

Niniejszy formularz musi być dostarczony do Domu Aukcyjnego osobiście lub jego podpisany skan musi zostać przesłany mailem na adres:
zlecenia@artlibra.pl, najpóźniej 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem aukcji. Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma
prawo poprosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument potwierdzający tożsamość osoby dokonującej zlecenia (dowód osobisty,
paszport); w przypadku zleceń przesłanych e-mailem: w formie skanu takiego dokumentu.

Osoba zlecająca licytację:

IMIĘ I NAZWISKO					

NUMER KLIENTA		seria i numer dowodu osobistego/PESEL

Numer telefonu do licytacji			

hasło

Nr kat.

Autor/Tytuł:

Maksymalna oferowana kwota
(bez opłaty aukcyjnej)
lub licytacja telefoniczna [ TEL. ]

Podanie przez Uczestnika aukcji limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. Dom Aukcyjny będzie reprezentował w licytacji Uczestnika aukcji do
podanej kwoty, z jednoczesną gwarancją nabycia obiektu za najniższą możliwą kwotę. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń bez limitu. W przypadku
zaistnienia kilku zleceń w tej samej wysokości, Dom Aukcyjny będzie reprezentował Klienta, którego zlecenie zostało złożone najwcześniej.
Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia dotyczącego licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu dostępnego w czasie aukcji. Pracownik Domu
Aukcyjnego połączy się z Uczestnikiem aukcji chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów i przeprowadzi weryfikację za pomocą
imienia i nazwiska oraz hasła podanego w zleceniu licytacji. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału
w licytacji, będący konsekwencją problemów z uzyskaniem lub z jakością połączenia.
Należność za zakupiony obiekt wpłacę:
Q
przelewem na rachunek bankowy Domu Aukcyjnego: 28 1140 1010 0000 3742 0700 1002 SWIFT: BREXPLPW
Q
gotówką w siedzibie Domu Aukcyjnego, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa lub kartą płatniczą
(Dom Aukcyjny Libra zastrzega możliwość przyjmowania wpłat kartą płatniczą do kwoty 10 000 zł)

Podpis pracownika Domu Aukcyjnego LIBRA

faktura
paragon
Q poczta
Q e-mail
Q odbiór osobisty
Q
Q

Podpis uczestnika Aukcji

Dom Aukcyjny LIBRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Złota 48/54; 00–120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642622, numer NIP:
7010624059 oraz numer REGON: 365672461, kapitał zakładowy w wysokości 338.000,00 zł.

Formularz rejestracji klienta

Nazwa aukcji: Aukcja sztuki XX i XXI wieku | Kod aukcji: 2003ASN13 | Data aukcji: 16.03.2020
DATA REJESTRACJI KLIENTA:					HASŁO:
DANE OSOBOWE:
Imiona, Nazwisko						i/lub Nazwa firmy
Dowód osobisty (seria i numer) 					

Paszport (w przypadku braku dowodu osobistego)

PESEL							NIP (w przypadku firmy)			
DANE KONTAKTOWE:
E-mail							Numer telefonu:
ADRES KORESPONDENCYJNY:
Ulica							Nr domu/mieszkania		
Kod pocztowy 						Miejscowość
ADRES ZAMELDOWANIA/SIEDZIBY (JEŚLI INNY NIŻ POWYŻEJ):
Ulica							Nr domu/mieszkania		
Kod pocztowy 						Miejscowość

Przed przyjęciem formularza rejestracji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo
prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o okazanie lub kopię dokumentu
potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport; w przypadku
zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą konieczne jest dołączenie kserokopii lub skanu
dokumentu). Dane są udostępniane dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem
koniecznym do wzięcia udziału w licytacji.
JA, NIŻEJ PODPISANY/A OŚWIADCZAM, ŻE:
Q zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności, które to
dokumenty otrzymałem/am przy dokonaniu rejestracji / zostały mi udostępnione na
stronie internetowej Domu Aukcyjnego www.artlibra.pl;
Q zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z Regulaminem Aukcji;
Q wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe.

DODATKOWE ZGODY:
Ja, niżej podpisany/a:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny, w celu
marketingu usług własnych, poprzez przesyłanie materiałów marketingowych na adres
wskazany w formularzu jako korespondencyjny (proszę wybrać odpowiednie pole):
Q TAK Q NIE
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny
w postaci wizerunku utrwalonego w związku z rejestracją przebiegu Aukcji przy pomocy
urządzeń technicznych oraz na wykorzystanie tego wizerunku w celach związanych
z wewnętrznym funkcjonowaniem Domu Aukcyjnego (proszę wybrać odpowiednie pole):
Q TAK Q NIE
3. Wyrażam zgodę na używanie przez Dom Aukcyjny telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
bezpośredniego (proszę wybrać odpowiednie pole):
Q TAK Q NIE
4. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Dom Aukcyjny informacji handlowej skierowanej za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci (proszę wybrać odpowiednie pole):
wiadomości e-mail
Q TAK Q NIE
wiadomości SMS
Q TAK Q NIE

Data				Podpis klienta

Dom Aukcyjny LIBRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Złota 48/54; 00–120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642622, numer NIP: 7010624059 oraz numer REGON: 365672461, kapitał zakładowy w wysokości 338.000,00 zł.
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Aukcja sztuki
XX i XXI wieku

AUKCJA SZTUKI XX I XXI WIEKU
16 MARCA 2020

Sonnewend
Włodarski
Rosenstein
Szczerzyński
Wróblewski
Wollenberg-Kluza
Malinowska
Stern
Kierzkowski
Artymowska
Kawiak
Skolimowski
Sosnowski
Winiarski
Dróżdż
Kamoji
Fijałkowski
Hałas
Dobkowski
Berdowska
Pawlak
Grzyb
Markowski
Nitka

