AUKCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ
AUKCJA FOTOGRAFII KOLEKCJONERSKIEJ
6 CZERWCA 2018

Aukcja Sztuki Nowoczesnej
Aukcja Fotografii Kolekcjonerskiej
06.06.2018
Aukcja Sztuki Nowoczesnej – godz. 19.00
Aukcja Fotografii Kolekcjonerskiej – godz. 20.00

miejsce aukcji
Libra Dom Aukcyjny
ul. Złota 48/54
00–120 Warszawa

wystawa przedaukcyjna
21.05–06.06.2018
godz. 10:00–19:00

miejsce ekspozycji
ul. Złota 48/54
wejście od pasażu za budynkiem „Złota 44”

LIBRA Dom Aukcyjny
ul. Złota 48/54; 00–120 Warszawa
www.artlibra.pl
info@artlibra.pl
tel. kom. +48 660 299 912
tel. (22) 201 07 43
zlecenia
zlecenia@artlibra.pl
tel. +48 660 299 912
dział sprzedaży
Oksana Bagriy
oksana.bagriy@artlibra.pl
tel. +48 660 298 161
dział przyjęć
Iwona Wojnarowicz
iwona.wojnarowicz@artlibra.pl
tel. +48 660 293 458

kontakt w sprawie obiektów
aukcja sztuki nowoczesnej
Anna Palacz
anna.palacz@artlibra.pl
tel. +48 660 299 912
aukcja fotografii
Sandra Włodarczyk
sandra.wlodarczyk@artlibra.pl
tel. +48 660 299 912

• Kod

aukcji: 180606ASN6 • aukcja sztuki nowoczesnej | aukcja fotografii kolekcjonerskiej • 06.06.2018 • i okładka: poz. 9 henryk berlewi,

trzy maski, 1922 • strony 2–3: henryk berlewi, trzy maski, 1922 • strony 6–7: louis marcoussis, violin, bouteille, fleurs dans un verre et
six de pique, 1919 • strony 142–143: chris niedenthal, brama branderburska, 1989 • strona 186: rafał olbiński, lech wałęsa, 2008 •
•

projekt katalogu, skład, dtp, iwona wojnarowicz • teksty: anna palacz; sandra włodarczyk • opiekun aukcji sztuki nowoczesnej:
anna palacz • opiekun aukcji fotografii: sandra włodarczyk • zdjęcia: marcin łabuz • redakcja: anna palacz, iwona wojnarowicz

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, numer NIP: 7010624059; numer REGON:
365672461; kapitał zakładowy w wysokości 338.000,00 zł, nr konta: PL 28 1140 1010 0000 3742 0700 1002 mBank; SWIFT: BREXPLPW

indeks artystów

Bąkowski Wojciech 		
Beksiński Zdzisław 		
Berdowska Tamara		
Berdyszak Jan 			
Berlewi Henryk 			
Biskupska Bożenna 		
Bronisław W. Linke 		
Bułhak Jan 			
Dobkowski Jan 			
Dominik Tadeusz 			
Dróżdż Stanisław 			
Dunal Paweł 			
Fijałkowski Stanisław 		
Fournol Luc 			
Gierałtowski Krzysztof 		
Gierzyńska Teresa 		
Gruda Katarzyna 			
Hartwig Edward 			
Horowitz Ryszard 		
Kosiński Jerzy 			
Lachowicz Andrzej 		
Lewczyński Jerzy 			
Madeyska Arika 			
Marcoussis Louis 			
Marczukiewicz Adam 		
Marczyński Adam 		
Modzelewski Jarosław 		
Musiałowicz Henryk 		
Nasierowska Zofia (przyp.)
Nasierowska Zofia 		
Natalia LL 			
Niedenthal Chris 			
Nowosielski Jerzy 		
Olbiński Rafał 			
Opałka Roman 			
Owidzka Jolanta 			

76
134
66; 68
42; 43
22
38
10
110; 127
60
70
46
79
59
139
114; 115; 116; 117
113
85; 86; 87; 88
105; 106; 107
92
123
128–131
135–136
33
14
72
12
62
40
97
111
54; 57; 93
104
19; 20
78
18
73

Paruzel Andrzej 			
137
Pawlak Włodzimierz 		
61; 64
Pągowska Teresa 			
58
Piasecki Marek 			
138
Pierściński Paweł 			
118
Plewiński Wojciech 		
94
Płaszewski Tadeusz 		
95; 96
Puczel Jarosław 			
81
Ricci Giovanni-Novara 		
140
Rolando Bianka 			
77
Rolke Tadeusz 			
119; 120; 121; 122
Rosenstein Erna 			
26; 27; 28
Roszczak Andrzej 			
80
Rudek Mieczysław Mietko 		
141–142
Rydet Zofia 			
112
Rytka Zygmunt 			
124
Sanderson Krystyna-Baker
89
Schlabs Bronisław 		
133
Sienicki Jacek 			
36
Stażewski Henryk 		
51
Szkudlarek Wojciech 		
98; 99
Tarasewicz Leon			71
Tarasin Jan 			
50
Tatarczyk Tomasz 		
34
Tyszkiewicz Teresa 		
90; 91
Wański Tadeusz 			
108; 109
Warzecha Marian 			
44
Węgrzynowska Janina 		
69
Wilk Urszula 			
75
Winiarski Ryszard 		
52
Włodarski Marek 			
8; 9
Wroński Jerzy 			
132
Zaleski Piotr-Sokół 		
100; 101; 102; 103
Zawada Ernest 			
74
Zdebiak Antoni 			
125; 126
Ziemski Rajmund 			
30; 32

1

Marek Włodarski (Henryk Streng)
1898–1960

Kompozycja z melonikiem i dymiącym kominem, ok. 1928
ołówek, papier; 23,5 × 16 cm (w świetle passe-partout)
na odwrocie napis na oprawie: „IV 349 | 1496”
wystawiany:

• Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, Muzeum
Narodowe w Warszawie, 1981, poz. kat. nr IV.349.

cena wy woławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000–25 000 zł
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Marek Włodarski (Henryk Streng)
1898–1960

Kompozycja. Szkic do zaginionego obrazu „Dwaj Murzyni”, 1926
ołówek, papier; 30,5 × 23 cm (w świetle passe-partout)
datowany p.d. „28. II 926”; na odwrocie napis na oprawie: „IV 259”
wystawiany:

• Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, Muzeum
Narodowe w Warszawie, 1981, poz. kat. nr IV.259.

cena wy woławcza: 25 000 zł
estymacja: 38 000–45 000 zł
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Bronisław W. Linke
1906–1962

Mogiła, 1933
akwarela, tusz, drapanie, papier; 54,4 × 41,5 cm
sygnowany p.d.: „BWLinke 1933”
cena wy woławcza: 40 000 zł
estymacja: 48 000–60 000 zł

Bronisław Wojciech Linke – malarz, rysownik, grafik. Studiował rysunek w Państwowej Szkole Przemysłu
Artystycznego w Bydgoszczy oraz Krakowie, a także w Szkole
Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach Tadeusza
Pruszkowskiego i Mieczysława Kotarbińskiego (1926-1931).
W swojej sztuce Linke często podejmował temat okrutnych aspektów otaczającej rzeczywistości. Szczególnie istotna stała się dla niego kwesta wojny. W latach 1946-1956 namalował swój najsłynniejszy cykl Kamienie krzyczą będący
przerażającą wizją ruin zniszczonej po wojnie Warszawy.
Miasto w wyobrażeniach artysty zostało spersonifikowane,
zdaje się cierpieć oraz ulegać emocjonalnemu rozpadowi.
Podróżując z aparatem w ręku po zgliszczach zburzonej stolicy, artysta stworzył metaforyczną wizję umierania i rozkładu.
Pojawiający się na obrazach ludzie dopełniają tylko znaczeń
katastroficznego pejzażu.

Akwarela zatytułowana Mogiła, mimo że powstała niemaldekadę przed tragicznym doświadczeniem drugiej wojny
światowej, utrzymana jest w podobnym antyestetycznym
i turpistycznym klimacie. Zniekształcone postaci ludzkie,
przypominające zjawy z sennego koszmaru, przemieszane
z ziemią i kośćmi tworzą jedną materię – nawóz dla wyrastającego z cmentarzyska drzewa, z którego łypie na oglądającego wykrzywiona twarz małpy niczym mroczna zapowiedź
upadku cywilizacji. Linke łączył bezpośrednią, precyzyjną
obserwację z elementami metafory i przerażającego liryzmu dając upust swoim wizjom rozkładającej się rzeczywistości. Genezę form artystycznych Linkego poszukiwano
w malarstwie nurtu Neue Sachlichkeit czy niemieckiego
ekspresjonizmu.
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Adam Marczyński
1908–1985

Pejzaż industrialny, II poł. lat 30. XX wieku
olej, płótno; 56 × 45 cm
sygnowany p.g.: „adam marczyński”; na odwrocie pieczęć producenta opraw
Praca posiada ekspertyzę chemiczną potwierdzającą autentyczność.
cena wy woławcza: 50 000 zł
estymacja: 70 000–80 000 zł

Marczyński uznawany jest za jednego z najbardziej oryginalnych twórców powojennego środowiska artystycznego Krakowa. Ukończył tamtejszą ASP i związał się z I Grupą
Krakowską, a także brał udział w jej powojennej reaktywacji.
Tym, co wyróżniało Marczyńskiego na tle współczesnych
mu artystów, była otwartość na różnorodne, niekiedy bardzo
od siebie odległe prądy w sztuce oraz nieustanne eksperymentowanie i poszukiwanie nowych rozwiązań dla własnej
praktyki. Rozległe zainteresowania widać już w najwcześniejszych latach twórczości, gdy jednocześnie dawała o sobie
znać jego fascynacja kubizmem, jak i wyjątkowo popularnym
rodzimym postimpresjonistycznym nurtem koloryzmu spod
znaku Komitetu Paryskiego. Połączenie obu tych poetyk znajdowało najczęściej wyraz w stonowanych martwych naturach i pejzażach. W okresie powojennym Marczyński – jak
wielu artystów skupionych wokół Tadeusza Kantora – zwrócił się w kierunku surrealizmu; widoczne w jego pracach są
zwłaszcza wpływy Paula Klee i Joana Miró1, a w najdalej posuniętych ku abstrakcji motywach odnaleźć można także
nawiązania do „klasyka awangardy”, Kandinsky’ego. Pod koniec lat 50. zaczął zgłębiać fakturowe wartości obrazu zbliżając się do malarstwa materii, zaś u progu kolejnej dekady
wiodącą formą w jego twórczości stały się mobilne reliefy –
formy przestrzenne o ruchomych, zmiennych elementach,
zachęcające odbiorcę do własnej inwencji czy wręcz swoistego współtworzenia dzieła. Dodatkowo przez całe swoje
artystyczne życie Marczyński tworzył interesujące monotypie, wykonywał prace zarówno w niewielkiej skali (rysunek,
liczne ilustracje książkowe), jak i malarstwo monumentalne
1

(np. dekoracje w kościelnych wnętrzach). Choć twórczość
Marczyńskiego jest niezwykle zróżnicowana stylowo i tematycznie, a zwroty od figuracji ku sztuce bezprzedmiotowej (i odwrotnie) następują po sobie niemal cyklicznie,
kolejne „fazy” zawsze łączy nadrzędna wartość, jaką jest
niezwykła wrażliwość artysty na walory barwne i świetlne,
a także umiejętne połączenie elementów intelektualnych
ze spontaniczną ekspresją.
Prezentowany Pejzaż industrialny powstał po połowie lat
30. ubiegłego wieku, a więc niedługo po ukończeniu przez
Adama Marczyńskiego studiów artystycznych. Olejne obrazy jego autorstwa z tego okresu stanowią dziś prawdziwą
rynkową rzadkość. Zwraca uwagę także dość nietypowa tematyka: Marczyński przeważnie malował wówczas martwe
natury i „klasyczne” pejzaże, bez ludzkiego sztafażu. W tym
przypadku do czynienia mamy jednak z pejzażem miejskim.
Jego elementy – znajdujący się na pierwszym planie samochód, sylwetki ludzkie czy budynki w tle – zostały potraktowane syntetycznie i sprowadzone do linearnych zarysów.
Tym, co oddziałuje na odbiorcę są bowiem nie detale, lecz
faktura i barwy kompozycji. Szczególną uwagę zwraca dolna
partia, w której artysta niemal rzeźbiarsko wydrapał w grubej warstwie farby niewielkie owalne kształty, sugerujące
nierówności i wyboje miejskiej ulicy wyłożonej kocimi łbami. Pejzaż industrialny wykazuje tematyczne podobieństwo
z ilustracjami prasowymi o tematyce społeczno-politycznej,
jakie artysta wykonywał jeszcze w czasie studiów. W tym
przypadku jednak scena rodzajowa obrazująca życie robotników i przemysłowe miasto przedstawiona została w dużym
formacie, zyskując dodatkowy walor artystyczny.

Adam Marczyński, red. Z. Szanajca-Kossakowska, Warszawa 1959, s. 6.
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Louis Marcoussis
1878–1941

Violin, bouteille, fleurs dans un verre et six de pique, 1919
gwasz, ołówek, karton; 49 × 33,5 cm
sygnowany śr.d. „marcoussis 1919”, na odwrociu: „No 73”, wzdłuż krawędzi: „Violin,
bouteille, fleurs dans un verre et huit de pique” na odwrociu na oprawie fotokopie
nalepek z odwrocia: „Galeria Henri Creuzevault, Paryż” oraz opisy pracy
pochodzenie:

• Galerie Creuzevault, Paryż
• Kolekcja prywatna, Paryż
• Lipert Gallery, Brooklyn, Nowy Jork

Praca posiada ekspertyzę potwierdzającą autentyczność autorstwa prof. dr hab. Jerzego
Malinowskiego
cena wy woławcza: 70 000 zł
estymacja: 90 000–130 000 zł

Marcoussis jest wierny estetyce kubizmu. Kubizmu, który przedstawia i przywołuje,
kubizmu subtelnych, intelektualnych i sensualnych transpozycji, w którym ważną rolę
odgrywa światło1.
Charles Fegdal, francuski krytyk sztuki (1930 r.)
1 C. Fegdal, Marcoussis, „La Semaine à Paris” 1930, nr 444, s. 9; cyt. za Między Montmartre’em a Montparnasse’em, red. zbior., Katowice 2017, s. 36.
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Louis Marcoussis (właściwie Ludwik Kazimierz Markus) –
polski malarz, przez większą część życia tworzący w Paryżu.
Pochodził ze znanej warszawskiej rodziny zasymilowanych Żydów. Po krótkim okresie studiów prawniczych,
porzucił je na rzecz nauki malarstwa na ASP w Krakowie
pod kierunkiem Jana Stanisławskiego i Józefa Mehoffera.
W 1903 r. wyjechał do Paryża, ciągle pozostając pod wpływem stylu swoich krakowskich nauczycieli. Na emigracji
zmagał się z kryzysem twórczym, zarabiał na życie tworząc
prasowe karykatury. Około roku 1910 poznał poetę i teoretyka sztuki Guillaume’a Apollinaire’a, a za jego sprawą także
Picassa, Braque’a i Grisa, i już wkrótce wraz z nimi współtworzył ścisłe grono twórców nowego awangardowego nurtu – kubizmu, który zrewolucjonizował dotychczasową historię sztuki.
Początkowo Marcoussis malował obrazy dość „typowe”
dla kubizmu syntetycznego, jednak szybko porzucił je na
rzecz własnych oryginalnych eksperymentów z wprowadzeniem do kompozycji większej dynamiki i wrażenia ruchu.
W okresie międzywojennym zaczął dodawać do swoich prac
elementy zróżnicowane fakturowo łącząc różne techniki
i materiały; w szczególności upodobał sobie w tym celu szkło.
W latach 30. – prawdopodobnie pod wpływem przybierającego na znaczeniu ruchu surrealistycznego – w jego twórczości, choć ciągle kubistycznej, zaczęły pojawiać się elementy
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liryzmu i poetyckiej metafory. Poza malarstwem sztalugowym, Marcoussis uprawiał grafikę i ilustrację książkową, wykonując prace m.in. do dzieł Apollinaire’a i Tristana Tzary.
Praca Violin, bouteille, fleurs dans un verre et six de pique
powstała w roku 1919, a zatem w dojrzałej fazie autorskiej
redakcji kubizmu Louisa Marcoussisa. W tym okresie artysta
wykonał kilka gwaszy i obrazów olejnych w typie „tradycyjnych” martwych natur poddanych kubistycznej metodzie
malarskiej analizy. Podobnie jak u Picassa czy Braque’a, rekwizyty jego obrazów stanowiły instrumenty muzyczne, naczynia i – jak w tym przypadku – karty do gry. Prezentowana
martwa natura stanowi studium przygotowawcze do analogicznego obrazu na szkle, który Marcoussis namalował w tym
samym roku – nie traci jednak przy tym swojego waloru
jako autonomiczne dzieło sztuki. Oprócz precyzyjnie zbudowanej kompozycji, szczególną uwagę zwraca fakturowe
zróżnicowanie poszczególnych elementów: od delikatnych,
niemal akwarelowych plam bordiury, przez nakrapiane partie geometrycznych kształtów wewnątrz niej, aż po grubo
kładzioną farbę w samym centrum studium. Praca oddziałuje także – dość nietypową dla nurtu kubistycznego – jasną,
żywą paletą barwną.
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Roman Opałka
1931–2011

Portret kobiety, lata 50. XX w.
olej, karton, płyta; 33 × 25 cm (w świetle oprawy)
sygnowany na odwrocie wraz ze dodatkowym szkicem
cena wy woławcza: 20 000 zł
estymacja: 30 000–40 000 zł
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Jerzy Nowosielski
1923–2011

Scena erotyczna, lata 50. xx w.
tusz, papier; 33 × 22,5 cm
sygnowany na odwrocie p.d. „J. Nowosielski”
cena wy woławcza: 8 000 zł
estymacja: 14 000–18 000 zł
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Jerzy Nowosielski
1923–2011

Akt, 1960
olej, płótno; 60,5 × 50 cm
na odwrocie na krośnie nalepka „Muzeum Narodowe w Poznaniu Pracownia konserwacji
malarstwa i rzeźby”
proweniencja:

• kolekcja prywatna, Polska,
• Galeria Starmach, lata 90. XX w.

cena wy woławcza: 90 000 zł
estymacja: 120 000–150 000 zł

Jerzy Nowosielski – jeden z najważniejszych polskich malarzy
drugiej połowy XX wieku. W 1940 roku studiował na Wydziale
Malarstwa Dekoracyjnego krakowskiej Kunstgewerbeshule.
Przerwał studia w 1942 roku, aby dołączyć do wspólnoty Ławry św. Jana Chrzciciela pod Lwowem, gdzie zetknął
się z ikonopisaniem, które od tego czasu sam praktykował. Doświadczenie to miało ogromny wpływ na rozwój
sztuki Nowosielskiego i stanowiło trwałe źródło inspiracji, które sam określa jako odzwierciedlenie walki dobra ze
złem w ciele człowieka. W 1943 roku artysta powrócił do
Krakowa, gdzie po wojnie podjął naukę na Akademii Sztuk
Pięknych. Tam odnowił przyjaźnie artystyczne i znalazł się
w gronie twórców skupionych wokół Tadeusza Kantora i
Grupy Młodych Plastyków. Uczestniczył w wystawie grupy w 1946 roku w krakowskim Pałacu Sztuki. Brał udział
we wszystkich Wystawach Sztuki Nowoczesnej (1948, 1957,
1959), a także w historycznej wystawie „Dziewięciu” (1955).
Większość życia artystycznego spędził w Krakowie, poza
krótkim okresem kiedy wyjechał do Łodzi, aby kierować pracownią Projektowania Tkanin Dekoracyjnych na tamtejszej
PWSSP. Po powrocie do Krakowa objął Pracownię Malarstwa
na ASP, którą prowadził do 1993 roku.
Ciało jest istotnym motywem w twórczości Nowosielskiego.
Do najwcześniejszych prac artysty należą powstałe w latach
40. przedstawienia aktów kobiecych o charakterystycznym

dla artysty formalnym uproszczeniu. W następnych okresach swojej twórczości często dawał upust swoim fascynacjom kobiecym ciałem. W odniesieniu do swojej sztuki
Nowosielski używał terminu „figuracja erotyczna”. W latach 50. artysta stworzył całą serię malarskich i rysunkowych kompozycji sadomasochistycznych przedstawiających
przede wszystkim sceny z nagimi, skrępowanymi i zdominowanymi przez mężczyzn kobietami o ciałach poskręcanych w karkołomnych pozach. W dalszym etapie twórczości
Nowosielski z fetyszyzacji ciała punkt ciężkości przesunął w
stronę zainteresowania jego sprawnością. Zaowocowało to
cyklem przedstawiającym sportsmenki, najczęściej gimnastyczki, obrazowane w zaskakujących pozach.
Nowosielski stworzył także szereg aktów, gdzie ciało przybiera mistyczny, duchowy wymiar. Akt z 1960 roku przedstawia półnagą postać o uproszczonej anatomii. Ciało zostało
umieszczone w pustej przestrzeni, pozbawionej wyraźnego charakteru. Artysta umieścił postać w centralnej osi
obrazu nadając kompozycji hieratyczny charakter. Półnaga
postać pozbawiona jest jednoznacznych cech płciowych.
Odrealnienie kompozycji budzi skojarzenie z przedstawieniami sakralnymi. W tym wypadku zainteresowanie cielesnością Nowosielskiego przenosi się w stronę metafizyki, gdzie
artysta dokonuje syntezy spraw duchowych z rzeczywistością empiryczną.
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Henryk Berlewi
1894–1967

Trzy maski (nr 2), 1922
olej, płótno; 34 × 47,5 cm
sygnowany p.d.: „H.BERLEWI.22”, na odwrocie naklejki wystawowe
Praca posiada ekspertyzę chemiczną potwierdzającą jej autentyczność.
pochodzenie:

• Kolekcja prywatna, Polska
• Dr Ruprecht Kurzrock, Berlin (krąg Der Sturm)

cena wy woławcza: 85 000 zł
estymacja: 150 000–220 000 zł
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Henryk Berlewi – malarz, grafik, krytyk i teoretyk sztuki. Reprezentant najbardziej radykalnego nurtu polskiej awangardy dwudziestolecia międzywojennego. Był członkiem grupy
Kubistów, Konstruktywistów i Suprematystów „Blok” (19241928). Opracował nowatorską teorię artystyczną, którą ogłosił w awangardowym berlińskim czasopiśmie „Der Strum”
w broszurze pt. „Mechano-Faktura”. Działał w Warszawie,
Paryżu i Berlinie.
Edukację artystyczną rozpoczął w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych (1904-1909), a następnie kontynuował
na Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii (1909-1910) oraz
w paryskiej École des Beaux – Arts i École des Arts Décoratifs (1911-1912). W tym czasie artysta dążył do stworzenia nowoczesnej ikonografii narodowej czerpiąc inspirację
z motywów wywodzących się z kultury żydowskiej. Momentem przełomowym w twórczości Berlewiego było spotkanie
z El Lissitzkim (1921), który nadał kierunek jego zainteresowaniom w stronę konstruktywizmu i suprematyzmu. Wówczas
szala twórczych poszukiwań artysty przechyliła się na rzecz
sztuki wolnej od pozaartystycznych ideologii, skupionej na
formalnej dyscyplinie i wzajemnym oddziaływaniu wszystkich elementów kompozycji. Podczas wizyty w Berlinie (19221923) Berlewi dołączył do kręgu twórców awangardowych
skupionych wokół Theo van Doesburga, Laszlo Maholy-Nagy,
Hansa Richtera czy Miesa van der Rohe.

Właśnie z okresu berlińskiego pochodzi prezentowana
praca. W ciągu roku, kiedy artysta przebywał w Berlinie, powstały trzy podobne formalnie obrazy z cyklu Maski. Prezentowana praca nosi nr 2, i jest także drugim obrazem który kiedykolwiek pojawił się na międzynarodowym rynku dzieł sztuki.
Kompozycję definiują jednorodne płaszczyzny achromatycznych barw. Maski zostały poddane kubistycznej geometryzacji i fragmentaryzacji form. Kontrastujące kształty linii
i płaszczyzn nadają rytm kompozycji.
Owe poszukiwania Berlewiego stanowią przyczynek do
sformułowania nowatorskiej teorii mechanofaktury (1923).
Jej główną zasadą było odrzucenie wszelkiej iluzji przestrzennej na rzecz zaakcentowania dwuwymiarowej malarskości
płótna. Szukając maksymalnego uproszczenia kompozycji
artysta ograniczył gamę barwną jedynie do czerni, bieli i czerwieni oraz posługiwał się zestawieniami prostych form geometrycznych. Eksperymenty fakturowe zastąpił zrytmizowaniem linii i płaszczyzn. W ten sposób Berlewi stworzył
niezależną od jakości materiałów fakturę, w pełni odpowiadającą naturze malarstwa. Pozostając wiernym konstruktywistycznej idei zespolenia sztuki ze sferą życia społecznego
oraz odpowiadając na przyspieszony rytm zmieniającej się
współczesności Berlewi postawił na zmechanizowanie środków wyrazu posługując się szablonami i propagując zasady
druku funkcjonalnego.
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Erna Rosenstein
1913–2004

Łzy?, 1993
technika własna, olej, szkiełka, płótno; 72,5 × 52 cm
sygnowany p.d. „1993 | E. Rosenstein”; sygnowany na odwrocie „Łzy? | 1993 | E.
Rosenstein”
cena wy woławcza: 60 000 zł
estymacja: 75 000–90 000 zł
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Erna Rosenstein
1913–2004

Kompozycja z rybą, 1963
pastel, tektura; 47,5 × 62 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: „Erna Rosenstein 1963”
cena wy woławcza: 19 000 zł
estymacja: 25 000–35 000 zł
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Erna Rosenstein
1913–2004

bez tytułu, lata 70.
olej, płótno naklejone na płytę; 24,5 × 29,5 cm
sygnowany na odwrocie: „E. Rosenstein”
cena wy woławcza: 18 000 zł
estymacja: 33 000–45 000 zł

Erna Rosenstein – była malarką, twórczynią kolaży, obiektów
i książek artystycznych oraz poetką żydowskiego pochodzenia. W latach 1932-1934 studiowała na wiedeńskiej Frauen
Akademie. W latach 1934–1937 studiowała na Wydziale
Malarstwa ASP w Krakowie. 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. 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. 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.
W początkowym okresie swojej twórczości sięgała po motywy figuralne, co widać chociażby w pracach zaprezentowanych na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej, lecz już wówczas
postacie przedstawiane były schematycznie, liniowo. Sięgała
po motywy fantastyczne i wyszukane wizualne metafory,
nadając swoim pracom niepowtarzalny, wręcz baśniowy klimat. Sztuka Erny Rosenstein wydaje się być prowokowana
impulsem. Artystka upodobała sobie dziwne, zaskakujące
kombinacje pozostające blisko poetyki surrealizmu. Z finezją mieszała to co zmysłowe i duchowe, uchwytne i ulotne,
dojrzałe i niedojrzałe.
W latach 50. i. 60. w sztuce Rosenstein dominowały formy organiczne nieustannie przeistaczające się w nowe twory oraz hołdujące nieposkromionej żywotności natury. Tak
jak w przypadku prezentowanej pracy artystka obracała się
w abstrakcyjnych środkach wyrazu o organicznych, skłębionych formach pulsujących kolorem. Płótno to jest doskonałym przykładem jej intuicyjnego, emocjonalnego podejścia
do procesu malarskiego, pokrewnego z filozofią surrealizmu,
gdzie twórczość postrzegana jest jako przeżycie irracjonalne, mające źródła w podświadomości – sztuka zaś miała być
rodzajem psychologicznej autoanalizy. Jej obrazy spowite
były liryczną aurą, wykazując niemal synestetyczne podobieństwo do – również uprawianej przez Rosenstein – poezji.
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Rajmund Ziemski
1930–2005

Bez tytułu, 1959
olej, płótno; 80 × 180 cm
sygnowany p.d. „R. ZIEMSKI | 59”, na odwrocie napis „34”
cena wy woławcza: 48 000 zł
estymacja: 60 000–80 000 zł

Rajmund Ziemski – malarz, którego twórczość wywodzi się
z tradycji kapistowskich oraz malarstwa materii. Przez całe
życie związany był z warszawską Akademią Sztuk Pięknych.
Od początku studiów w 1949 roku w pracowni Artura
Nachta-Samborskiego, poprzez asystenturę u Jana Cybisa,
po okres, w którym prowadził Pracownię Malarstwa na
Wydziale Architektury Wnętrz współtworzył uczelnię oraz
miał wpływ na proces dydaktyczny. Był zaangażowanym
pedagogiem, który tworzył w swojej pracowni atmosferę
twórczego napięcia czym zasłużył na popularność wśród
studentów. Zaraz po wojnie był częścią dynamicznych zmian
w polskiej plastyce. Brał udział w Wystawie w Arsenale w 1955
r. Kiedy u progu lat 60. polska awangarda malarska odreagowywała okres narzuconej przed doktrynę socrealizmu figuracji, Ziemski był jednym z tych artystów, dla których najważniejszy był problem wykorzystania do maksimum środków
malarskich oraz subtelne, plastyczne wyrażanie niepokoju
tamtych czasów. Aleksander Wojciechowski, monografista
i wnikliwy interpretator malarstwa Ziemskiego, określił płótna artysty mianem „pejzażu metaforycznego”.
Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku na płótnach Ziemskiego

cyklicznie powraca scenograficzny motyw rozwieszonej
w orientacji poziomej płachty rozpiętej w neutralnej przestrzeni tła. Materiał zawieszony jest w niebycie, paradoksalnie jednak kompozycje malarskie Ziemskiego wydają się być
pełne zdynamizowanej przestrzeni. Podobnie jak na prezentowanym obrazie malarz używa ziemistej palety barw z silnymi akcentami mocnego koloru. W tym wypadku dominantę
stanowi barwa czerwona znajdująca się w centrum kompozycji. Faktura malarska jest gęsta, artysta tworzy przenikające się struktury, co potęguje poczucie tajemnicy i niedopowiedzenia. Idąc za stwierdzeniem Wojciechowskiego można
dostrzec w malarstwie Rajmunda Ziemskiego metaforyczną
formułę pejzażową. Jest to pejzaż wywiedziony z wyobraźni, intuicyjny, obliczony na subtelne efekty plastyczne wpływające na intrygującą materię płócien. Jednocześnie owa
materia służy malarzowi jako konstrukcja sensów – odczuwanych podskórnie, niedosłownie. Ziemski tworzył pejzaże
wewnętrzne, pełne własnych niepokojów, ale także dawał
wyraz czasom wszechobecnej niepewności i poczucia zagrożenia, które udało mu się zawrzeć w malarskiej strukturze swoich płócien.
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Rajmund Ziemski
1930–2005

Pejzaż 37/77, 1977
olej, płótno; 125 × 45 cm
sygnowany l.d. „RAJMUND ZIEMSKI 77.”, na odwrocie: „RAJMUND ZIEMSKI | PEJZAŻ
37/77 | 125 × 45”
cena wy woławcza: 18 000 zł
estymacja: 25 000–40 000 zł
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Arika Madeyska
1928–2004

Kompozycja z kołem, nd.
olej, płótno (tkanina drukowana); 75,5 × 59,5 cm
sygnowany p.g.: „MADEYSKA”, na odwrocie: „Arika Jadwiga Madeyska” (sygnatura na
krośnie, częściowo przysłonięta oprawą)
cena wy woławcza: 12 000 zł
estymacja: 17 000–22 000 zł
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Tomasz Tatarczyk
1947–2010

Dyptyk Biały, seria Księgi, 1982–83
olej, płótno, sznurek; 120 × 120 cm
sygnowany na odwrociu „Tomasz Tatarczyk | DYPTYK BIAŁY | 1982/83”
wystawiany:

• Tomasz Tatarczyk. Księgi, Galeria wizTUjąca, 2016.

cena wy woławcza: 40 000 zł
estymacja: 55 000–65 000 zł

Tomasz Tatarczyk – malarz i rysownik, znany ze swoich
monochromatycznych obrazów balansujących na granicy
figuracji i abstrakcji. Studia artystyczne rozpoczął późno, bo
mając prawie 30 lat (1976-1981). Dyplom uzyskał w pracowni
prof. Jana Tarasina. W czasie studiów zetknął się z takimi artystami, jak Tomasz Ciecierski czy Zbigniew Gostomski, którzy kształtowali jego podejście do malarstwa.
Dyptyk Biały jest znakomitym przykładem wczesnej twórczości Tomasza Tatarczyka. Zdaje się być pokłosiem poszukiwań artysty jeszcze z okresu studiów, kiedy pozostawał pod
wpływem środowiska akademickiego oraz przede wszystkim
Galerii Foksal. Minimalistyczna praca utrzymana jest w kolorystyce tytułowej bieli, choć nie czystej (znanej choćby z zimowych pejzaży Tatarczyka), lecz złamanej, nieco przybrudzonej, wpadającej w kremowe tony. Jednolitą powierzchnię
płócien artysta „naznaczył” ciemnymi liniami farby, które
zdają się przypominać cięcia na ich powierzchni. Dwie jednakowej wielkości części łączą ze sobą czarne i białe sznurki. Nie jest to zatem typowy „płaski” obraz, lecz znacznie
bardziej złożony trójwymiarowy obiekt. Formą przypomina
księgę, niejako zachęcając odbiorcę do interakcji – otwierania i składania obu jej części. Artysta na początku lat 80.
eksperymentował z rozumieniem obrazu jako materialnego,
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trójwymiarowego przedmiotu, sytuującego się na pograniczu malarstwa i instalacji. Powstające wówczas prace były
gięte, dziurawione czy – tak jak w tym przypadku – łączone
za pomocą sznurka.
Jak pisał profesor Waldemar Baraniewski o obrazach
z tego czasu: „są jakby rozdarte między potrzebą malowania,
a skłonnością do refleksji konceptualnej, do działań autotelicznych, czy wręcz tautologicznych. Płótna czynią wrażenie
detali zmiennego układu przestrzennego, wzajemnie się uzupełniają, dopełniają. Tatarczyk dodaje do nich elementy spoza struktury płótna, zmienia kąty ustawienia, podparcia, wysokość zawieszenia. Tak rozumiany obraz zdaje się ukazywać
nie to co niesie w swej warstwie ikonicznej, ale raczej sposób
w jaki to prezentuje – „istnieje na krawędzi malarstwa”. Jak
po latach Tatarczyk skomentuje (…): „To było trochę związane z książką, z przenikaniem, z odwracaniem, strona lewa,
strona prawa”. Prace te, co zauważyła krytyka, skupione były
na swoim przedmiotowym bycie, akcentowanym za pomocą
rozbudowanych procedur kompozycyjnych”1.
1 W. Baraniewski, Malarska treść egzystencji. Uwagi o twórczości Tomasza
Tatarczyka, malarza spod Kazimierza, „Brulion Kazimierski” – wydanie
online, http://www.brulion-kazimierski.pl/inde × .php?s=987&t=47&strona=4
(dostęp: 17.05.2018).
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Jacek Sienicki
1928–2000

Wnętrze pracowni, 1983
olej, płótno; 136 × 82 cm
sygnowany p.d. „7 VIII 83 JS”;
sygnowany na odwrocie p.g.: „Jacek Sienicki | Wnętrze pracowni | nieb-szare | 1983”
cena wy woławcza: 35 000 zł
estymacja: 45 000–55 000 zł

Malarz, wieloletni pedagog stołecznej ASP. Jacek Sienicki
urodził się w 1928 roku w Warszawie, gdzie spędził lata
II Wojny Światowej, a także przeżył powstanie oraz nazistowski obóz przejściowy w Pruszkowie. Po zakończeniu
wojny podjął naukę w Liceum Sztuk Plastycznych. W 1948
złożył egzaminy na ASP w Warszawie. Wystawienniczy debiut Sienickiego miał miejsce w 1955 roku podczas słynnej
Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki Polskiej „Przeciw
wojnie – przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale, której był jednym z głównych inicjatorów. Wystawa w Arsenale
była największą artystyczną manifestacją sprzeciwu wobec
doktryny socrealizmu. Już wtedy Sienicki przejawiał, charakterystyczną dla jego twórczości, potrzebę balansowania na granicy abstrakcji i przedstawienia, gdzie najistotniejszą rolę odgrywał kolor i struktura farby. W 1975 roku
objął Pracownię Malarstwa, którą prowadził do 1992 roku.
Nigdy nie zrezygnował z roli pedagoga do śmierci prowadząc Pracownię Malarstwa na Wydziale Rzeźby.
Sienicki w swojej pracy skupił się na kilku wątkach, które systematycznie zgłębiał tworząc kontynuowane przez
dzieisęciolecia serie powtarzających się motywów. Artysta
wierzył, że skupienie się na procesie pogłębiana zdolności
uchwycenia zjawisk wiedzie do ukształtowania malarskiej
i życiowej samoświadomości. Sienicki szczególne znaczenie

nadawał obserwacji powszednich, prawie niedostrzegalnych fenomenów, takich jak efemeryczne zjawiska świetlne.
Odnotowywał je w najbliższych mu przestrzeniach – w ten
sposób powstał cykl widoków wnętrza prywatnej pracowni,
do którego należy prezentowany obraz.
Wnętrze pracowni z 1983 roku utrzymane jest w szarych, błękitnych i brązowych tonacjach kolorystycznych.
Konstrukcję obrazu artysta zbudował przy pomocy rytmicznych, zdecydowanych pociągnięć pędzla o silnie impastowej
fakturze. Kontrastowa struktura obrazu oraz kierunek kładzenia farby potęgują ekspresję dzieła. Brak perspektywy
oraz jakichkolwiek odniesień do przestrzeni pozwalają sądzić, że w malarstwie Sienickiego chodzi przede wszystkim
o impresję, utrwalenie wrażenia danej chwili. Miejsce nagromadzenia światła Sienicki zaznaczył w strukturze farby
pozostawiając zdecydowany ślad narzędzi malarskich w nawarstwiającej się substancji. Przestrzeń definiowana jest
równoważnie poprzez kolor i gęstość farby. Niezaprzeczalną
cechą twórczości Sienickiego jest konsekwencja jego drogi
twórczej przejawiająca się w ciągłym doskonaleniu sposobu
malarskiej wypowiedzi. Jego twórczość stanowi świadectwo
refleksji nad środkami wyrazu będące nieustannym procesem docierania do własnej, świadomej formy postrzegania
świata poprzez malarstwo.
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Bożenna Biskupska
ur. 1952

Wytyczanie obrazu, 2000–2005
beton, brąz; cztery płyty, 40 × 26 × 6 cm każda
cena wy woławcza: 8 500 zł
estymacja: 13 000–18 000 zł
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Henryk Musiałowicz
1914–2015

z cyklu „Narodziny Ziemi”, 1987
technika mieszana, olej, złota farba, piasek, płyta pilśniowa; 38 × 55 cm
sygnowany na odwrocie: „Z CYKLU: NARODZINY ZIEMI | 38 × 55 | 1987 | MUSIAŁOWICZ”
cena wy woławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000–11 000 zł

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 był wierny do końca życia. 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 zagadnień egzystencjalnych.
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Jan Berdyszak
1934–2014

Bez tytułu, 1987
akryl, karton; 54 × 99 cm (w świetle oprawy)
sygnowany: l.g.: „1987 | JAN |BER |DYSZ | AK”
cena wy woławcza: 9 000 zł
estymacja: 13 000–17 000 zł
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Jan Berdyszak
1934-2014

Koło podwójne – kobaltowe, 1962
gwasz, tempera, tusz, celuloza; 59,5 × 31 cm
sygnowany na odwrocie: „1962 | KOŁO | PODWÓJNE – | – KOBALTOWE | gwasz |
tempera | tusz | celuloza | JAN | BER | DYSZ | AK | 1962”
cena wy woławcza: 23 000 zł
estymacja: 33 000–40 000 zł
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Marian Warzecha
ur. 1930

Bez tytułu, 1973
olej, płótno; 166 × 66 cm
sygnowany na odwrocie: „MWarzecha, 1973”
reprodukowany:

• By form and number. Mathematical Inspirations
in Contemporary Art in Krakow [katalog wytawy],
2–20.07.2012, Jagiellonian University, Kraków, kat. s. 78 (il.).

wystawiany:

• By form and number. Mathemaical Inspirations in
Contemporary Art in Krakow, 2–20.07.2012, Pryzmat Gallery,
Kraków.

cena wy woławcza: 38 000 zł
estymacja: 45 000–55 000 zł

Obracając się w środowisku Tadeusza Kantora, Warzecha
na krótko uległ fascynacji informelem, jednak już pod koniec lat 50. powrócił do prac w ulubionym medium kolażu
i, nieco później, asamblażu. Jego twórczość cechowała swoista asceza, wręcz „ubóstwo” wykorzystywanych drobnych
przedmiotów i wąskiej gamy barwnej utrzymanej w naturalnych, zgaszonych tonacjach. Wraz z żoną Teresą Rudowicz
komponował kolaże z użyciem znalezionych w antykwariatach rękopisów czy starych rycin, opatrzonych niekiedy własnymi inskrypcjami. Badanie możliwości dzieła plastycznego
w kontekście tekstualności do pewnego stopnia włączało
Mariana Warzechę w krąg artystów konceptualnych.
Prezentowana praca powstała w latach 70., a zatem okresie największego zainteresowania Mariana Warzechy możliwościami powiązania sztuk plastycznych z naukami ścisłymi,
w szczególności z matematyką i fizyką, którymi zafascynował się pod wpływem lektury „Wstępu do teorii mnogości”
Kazimierza Kuratowskiego. Wówczas Warzecha stworzył
rozbudowany cykl Metazbiorów – obrazów wykreślonych na
podstawie matematycznych teorii (m.in. wspomnianej teorii mnogości czy rachunku prawdopodobieństwa). Oprócz
samych płócien w jego skład wchodziły także teoretyczne notatki artysty konsultowane z naukowcami, w szczególności z wykładowcą krakowskiej politechniki Wacławem
Pieniądzem, z którym łączyła go wieloletnia współpraca.

Prace te ograniczone były do skondensowanych znaków
graficznych, matematycznych symboli czy wykresów na jednolitym czarnym lub białym tle. W przypadku prezentowanego dzieła mamy do czynienia z zestawieniem teoretycznego
grafu ze swobodnymi, rozlewającymi się smugami błękitnej
farby. Malarska materia ujawniona w górnej partii kompozycji zdaje się być przeciwwagą dla uporządkowanej struktury matematycznego wzoru, wprowadzając w obręb obrazu
dozę ekspresji niepoddaną logicznemu rygorowi narzucanemu przez nauki ścisłe.
Zdaniem Dobromiły Błaszczyk swoich pracach Warzecha
„rozbija jedne zbiory (…) i tworzy z nich nowe konstelacje.
Niczym architekt buduje kolejne światy i porządki. Niczym
etnograf gromadzi, analizuje i porządkuje zebrane materiały
dotyczące różnej działalności człowieka. Niczym archeolog
wydobywa ślady przeszłości wyrzucone na obrzeża naszej
pamięci i historii. Oczyszcza je z kurzu zapomnienia i przywraca do życia”1.
Marian Warzecha zyskał opinię artysty tajemniczego, wycofanego, nie lubiącego rozgłosu wystaw. Prezentowana na
naszej aukcji praca stwarza jedną z nielicznych okazji do obcowania z jego sztuką.
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1 D. Błaszczyk, O skrawkach pamięci, archeologii i historii…, w: Marian
Warzecha. Collage 1946—1949 – katalog wystawy Galerii Starmach, red. D.
Błaszczyk, Kraków 2014, s. 85.
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Stanisław Dróżdż
1939–2009

Było, jest, będzie, 1968
letraset, papier; 88,5 × 58,5 cm
sygnowany na odwrocie: „4 | St. DRÓŻDŻ | „SAND-GLASS” | BĘDZIE – WILL BE | JEST –
IS | BYŁO – WAS”; nalepka Muzeum Sztuki w Łodzi – z opisem pracy, wystawa Edinburgh
Festival 1972
wystawiany:

• Polish Contemporary Art | Edinburgh International Festival
„Atelier ‘72”, Demarco Gallery, Edynburg, 20.08–9.09 1972.

reprodukowany:

• Polish Contemporary Art | Edinburgh International
Festival „Atelier ‘72”, katalog wystawy w Demarco Gallery,
Edynburg 1972, str. 13 (zdjęcie z wystawy)

cena wy woławcza: 65 000 zł
estymacja: 90 000–110 000 zł

Ja z założenia nie daję żadnych objaśnień. Daję po prostu esencję, wyciskam ją – czyli
daję pracę. Daję ją pod rozwagę odbiorcy.
Stanisław Dróżdż1
1

Ze Stanisławem Dróżdżem rozmawia Jaromir Jedliński, [w:] Stanisław Dróżdż. Język to gra, katalog wystawy w Galerii Muzalewska, Poznań 2007, s. 28.
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Stanisław Dróżdż – artysta konceptualny, jeden z pionierów
i najwybitniejszych przedstawicieli poezji konkretnej, organizator wielu wystaw i sesji naukowych. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1971 roku wiele jego
wystaw zorganizowała Galeria Foksal w Warszawie. Laureat
nagrody im. Nowosielskich (2001), reprezentant Polski na
Biennale w Wenecji (2003). Jego prace znajdują się w kolekcjach m.in. Museum of Contemporary Art w Los Angeles,
Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum
Sztuki w Łodzi. W roku 2016 jego twórczość stanowiła wątek
przewodni wydarzeń we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy
Kultury.
Prace Dróżdża balansują na granicy sztuki wizualnej i tekstualności. Sam określał je mianem „pojęciokształtów” – i,
zgodnie z tą nazwą, słownie zapisane pojęcia układał w kształty, które owe pojęcia oznaczały. Takie semantyczno-plastyczne gry charakterystyczne były dla poezji konkretnej, w której wizualna strona tekstu i jego układ typograficzny musiały
współgrać z warstwą znaczeniową, brzmieniem, rytmem itd.
Ponadczasowe prace Dróżdża oparte są na autonomicznych tworach słownych, pozbawionych konkretnego kontekstu, odsyłających jedynie do systemu językowego. Swoje
ascetyczne teksty artysta zapisywał na papierze, fotografii, wydrukach komputerowych, jak również prezentował
je w przestrzennych instalacjach. Skrajny minimalizm formalny pozwala widzowi zanurzyć się w sieci własnych skojarzeń, nie będąc „rozpraszanym” przez inne bodźce wizualne, niż sam tekst.
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Prezentowana praca Było, jest, będzie jest jedną z pierwszych edycji bodaj najbardziej znanego projektu Stanisława
Dróżdża (w wielkim formacie widnieje na fasadzie Muzeum
Współczesnego we Wrocławiu). Sama koncepcja formalno-poetycka zrodziła się rok wcześniej, w 1967 r. – u samego
zarania eksperymentów artysty na gruncie poezji konkretnej.
Należy do rozwijanego później przez dziesięciolecia cyklu
„klepsydr”. Zestawienie pojęć BYŁO – JEST – BĘDZIE w formie klepsydry kładzie nacisk na refleksję nad przemijalnością czasu, choć niekoniecznie nad jego linearnością. Moment
teraźniejszości („JEST”) stanowi najmniejszy fragment układu typograficznego, zaś to, co następuje przed nim i po nim
rozciąga się w obie strony w nieskończoność, co sugeruje
ucięcie napisu, zdającego się wykraczać poza ramy kompozycji. Artysta zwraca uwagę, iż ludzki umysł ma tendencję
do wspominania lub wybiegania w przyszłość, intelektualizowania i nadawania znaczeń czasom fizycznie niedostępnym,
podczas gdy obecny moment często umyka naszej percepcji
i pełnemu poznaniu. W języku polskim „klepsydra” oznacza
także informację o czyjejś śmierci. Dzieło Dróżdża zdaje się
informować o „śmierci” czasu samego w sobie.
Oferowana na naszej aukcji praca jest prawdopodobnie
pierwszą i najstarszą zachowaną edycją dzieła. Była prezentowana w 1972 na słynnej wystawie polskiej sztuki współczesnej w Edynburgu.
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Jan Tarasin
1926–2009

Uwięzione przedmioty I, 1991
olej, płótno; 60 × 90 cm
sygnowany l.d. „Jan Tarasin 91”, na odwrocie: „JAN TARASIN 91 | UWIĘZIONE |
PRZEDMIOTY I”

cena wy woławcza: 48 000 zł
estymacja: 65 000–80 000 zł

50

25

Henryk Stażewski
Relief nr 87, 1975
relief / akryl, płyta
sygnowany na odwrocie: „nr 87, 1975, H. Stażewski”
proweniencja:

• z kolekcji Andzelm Gallery

cena wy woławcza: 40 000 zł
estymacja: 55 000–65 000 zł
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Ryszard Winiarski
1936–2006

Game for two, 1989
olej, ołówek, płótno; 41 × 41 cm
sygnowany na odwrocie: „game for two | Winiarski '89”
Praca posiada ekspertyzę dr Bożeny Kowalskiej potwierdzającą autentyczność.
cena wy woławcza: 32 000 zł
estymacja: 50 000–60 000 zł
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Natalia LL
ur. 1937

Sztuka konsumpcyjna (zestaw 12 fotografii), 1974
vintage print; gelatin colour print, papier; 10,5 × 14,5 cm (każda),
51,5 × 51,5 cm (całość)
sygnowana l.d.: „Natalia LL, 1974” na odwrocie nalepka z Museo Castelvecchio, Verona,
1975
wystawiany:

• Magma, Museo Castelvecchio, Verona, 1975

cena wy woławcza: 60 000 zł
estymacja: 80 000–120 000 zł

Hasło konsumpcji pojawiło się w twórczości Natalii LL na
początku lat. 70. XX wieku. Rewolucyjne i przewrotne połączenie wątku kobiecej seksualności z komentarzem do siermiężnej rzeczywistości Polski Ludowej sprawiło, że Natalia
LL stała się ikoną sztuki feministycznej i społecznie zaangażowanej, legendą neoawangardy i sztuki konceptualnej. Jej
najbardziej znane serie prac Sztuka konsumpcyjna i Sztuka
postkonsumpcyjna to serie czarno-białych i barwnych fotografii oraz filmów ukazujących portrety kobiet zjadających
w ostentacyjnie erotyczny sposób egzotyczne (w czasach
PRL wręcz luksusowe) produkty: banany, arbuzy, parówki
czy kisiel. W polskiej sztuce były to pierwsze manifestacje
kobiecej seksualności odważnie wykorzystujące skojarzenia falliczne oraz poddające krytyce kulturę patriarchalną
i męską dominację.
Początków konceptualnej twórczości Natalii LL można
doszukiwać się we wrocławskim ruchu PERMAFO we wczesnych latach siedemdziesiątych, który swoje centrum miał
w galerii o tej samej nazwie założonej przez artystkę wraz
z Andrzejem Lachowiczem i Zbigniewem Dłubakiem. Ruch

został utworzony w oparciu o ideę zacierania granic pomiędzy tym co pospolite i artystyczne. Sztuka konsumpcyjna
– pisała Natalia LL – pojawia się w każdym momencie rzeczywistości, każdy fakt, każda sekunda jest wyjątkowa i niepowtarzalna dla jednostki. Oto dlaczego rejestruję pospolite i błahe wydarzenia, takie jak jedzenie, spanie, kopulacja,
odpoczynek, wypowiadanie itd.
Prezentowana praca z cyklu Sztuki konsumpcyjnej będąca zbiorem 12 fotografii przedstawia modelkę w sugestywny
sposób zjadającą banana. Fotograficzny performance w swojej strukturze przypomina klasyczną narrację typu filmowego. Cechą charakterystyczną prac artystki jest konsekwencja
w obrębie danego cyklu oraz klarowna, powtarzalna struktura, w której sam proces tworzenia jest równie nasiąknięty
treścią, co efekt finalny. Sztuka Natalii LL była analogiczna
do działań czołowych reprezentantek ruchu feministycznego
na świecie pozostając jednocześnie całkowicie nowatorska
i oryginalna. Prace powstały na jedną z najważniejszych wystaw artyski w całym okresie jej twórczości, a odbitki z niej
są najbardziej poszukiwanymi zdjęciami na rynku dzieł stuki.
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Natalia LL
ur. 1937

Sztuka postkonsumpcyjna, 1975
gelatin colour print on papier, edycja 2/5; 51 × 61 cm
sygnowana na odwrocie: „NATALIA LL | SZTUKA POSTKONSUMPCYJNA - 1975 | POSTCONSUMER ART – 1975 | gelatin colour print on papier | 2/5”

cena wy woławcza: 35 000 zł
estymacja: 45 000–60 000 zł
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Teresa Pągowska
Pies na sznurku, 1996
olej, płótno; 50 × 50 cm
sygnowane l.d.: „TP.”, na odwrocie: „TERESA PĄGOWSKA 1996, II/96 | 50 × 50 cm, „PIES
NA SZNURKU”
cena wy woławcza: 30 000 zł
estymacja: 40 000–50 000 zł
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Stanisław Fijałkowski
ur. 1922

10 sierpnia 2000 w Nieborowie
gwasz, akwarela, papier, 37,5 × 28,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany l.d.: „10 sierpnia 2000 w Nieborowie”, p.d.: „28/2000”
cena wy woławcza: 9 000 zł
estymacja: 11 000–14 000 zł
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Jan Dobkowski
ur. 1942

Pejzaż przestrzeni V, 1983
olej, akryl, płótno; 120 × 160 cm
wystawiany:

• Jan Dobkowski. Bilder und Zeichnungen, Galerie Meißner,
Hamburg, 1985.

reprodukowany:

• Jan Dobkowski. Bilder und Zeichnungen, Galerie Meißner,
Hamburg, 1985.

cena wy woławcza: 27 000 zł
estymacja: 35 000–48 000 zł
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Włodzimierz Pawlak
ur. 1956

Obraz warstwowy (wg Teorii Widzenia Strzemińskiego), 2010
olej, płótno; 50 × 40 cm
sygnowany na odwrocie: „WŁODZIMIERZ PAWLAK | OBRAZ WARSTWOWY | 50 × 40 |
2010 | WG. TEORII WIDZENIA | W. STRZEMIŃSKIEGO”
cena wy woławcza: 8 000 zł
estymacja: 13 000–15 000 zł
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Jarosław Modzelewski
ur. 1955

Kobieta wsiada na rower w kierunku Magdalenki, 1993
olej, płótno; 115 × 130 cm
sygnowany na odwrocie l.g.: „Jarosław Modzelewski | „Kobieta wsiada na rower |
w kierunku Magdalenki” | olej 115 × 130 | 1993”
wystawiany:

• Jarosław Modzelewski. Przegląd z malarstwa, Bunkier
Sztuki, Kraków, 2000, poz. kat. 36.

reprodukowany:

• Jarosław Modzelewski. Przegląd z malarstwa, katalog
wystawy w Bunkrze Sztuki, red. zbior., Kraków 2000, s. 84.

cena wy woławcza: 50 000 zł
estymacja: 65 000–85 000 zł

Jarosław Modzelewski – malarz, rysownik i pedagog. W latach
1975-1980 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, gdzie od 1982 pracuje jako wykładowca. Rok później wraz z pięcioma innymi artystami (Pawlakiem,
Sobczykiem, Grzybem, Kowalewskim i Woźniakiem) utworzył
formację Gruppa, która szybko stała się „wizytówką” polskiej neoekspresji lat 80. W początkowym okresie twórczości Modzelewski posługiwał się wyabstrahowanymi znakami
i ideogramami oraz powielanymi motywami z szablonu, niejako w nawiązaniu do amatorskiej antyrządowej sztuki ulicznej ówczesnego czasu. W latach 1986–1989 tworzył obrazy
figuralne, których forma (kolor, modelunek, perspektywa)
odpowiadała zasadom realizmu, jednak charakterystyka postaci, a zwłaszcza sytuacji, w jakich były one przedstawiane,
odznaczała się niezwykłością i pewną dozą niepokoju. Obrazy
tworzone przez Modzelewskiego w latach 90. odznaczają się
daleko idącym uproszczeniem, wręcz schematycznością ujęć
postaci ludzkich, które wykonują gesty i czynności opisane
w tytułach. Wiele z tych scen odbywa się na pustych lub
oderwanych od nich, abstrakcyjnych tłach. Wrażeniu pewnej kostyczności służy też zmiana techniki malarskiej, która
nastąpiła w 1997 – z olejnej na temperową.

Na przełomie lat 2001 i 2002 w twórczości artysty pojawiły
się nowe wątki wynikające z zainteresowań wnętrzem kościołów, szczególnie ich prozaiczność kontrastująca z duchowym wymiarem. Modzelewski nazywany jest „malarzem ikon
codzienności”. Interesuje go polityka, wątki literackie i historyczne, a także egzystencjalne. Cechą charakterystyczną jego
prac jest uproszczona forma i narracyjność, ale i wrażenie
niedopowiedzenia.
Prezentowany obraz powstał w latach 90., który to okres
Jarosław Modzelewski sam uważa za najważniejszy w swojej twórczości. Posługuje się w nim mocno ograniczoną paletą barwną: płaskimi plamami lubianych przez siebie czerwieni i błękitu uzupełnionych czernią. Sylwetka tytułowej
kobiety potraktowana jest skrótowo, niemal abstrakcyjnie.
Wyabstrahowane jest także tło sprowadzone do geometrycznych figur, bez jakiejkolwiek sugestii realistycznego pejzażu. Modzelewski jako niestrudzony „piewca codzienności”
w charakterystyczny dla siebie sposób wyławia z rzeczywistości scenki rodzajowe – z pozoru zwyczajne, choć za sprawą
kunsztu artysty naznaczone tajemniczą symboliką i rodzajem melancholijnej aury.
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Włodzimierz Pawlak
ur. 1957

Władimir Ilicz Lenin – jakim był, 1986
olej, płótno; 170 × 135 cm
sygnowany na odwrocie: „WŁODZIMIERZ PAWLAK | WŁADIMIR ILICZ LENIN – | –
JAKIM BYŁ | 1986 | 135 × 170”
Wystawiany:

• Włodzimierz Pawlak. Autoportret w powidokach, Zachęta
Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2008, poz. kat. 112.
• Droga i prawda, Recital Warszawa, 1987.

Reprodukowany:

• A. Szewczyk, Włodzimierz Pawlak. Autoportret
w powidokach, katalog wystawy w Zachęcie Narodowej
Galerii Sztuki, Warszawa 2008, s. 133.

cena wy woławcza: 60 000 zł
estymacja: 100 000–120 000 zł

Obraz Władimir Ilicz Lenin – jakim był powstał w roku 1986,
a zatem jeszcze podczas działalności Włodzimierza Pawlaka
w Gruppie. W charakterystycznym dla sztuki lat 80. stylu
artysta sięga po metody „tradycyjnego” malarstwa figuratywnego, jednak przetwarza je na własną oryginalną modłę. Wielkoformatowy portret cechuje mocna kolorystyka
i syntetyczne uproszczenie kształtów – choć bez zatracenia
realizmu. Widoczna na obrazie wyrazista faktura, strużki
swobodnie ściekającej farby oraz ogólne wrażenie pewnej
nonszalancji czy wręcz niedbałości formalnej to cechy, które Pawlak wypracował w swoim okresie „neoekspresyjnym”
i kontynuuje – choć na ogół już nie w malarstwie przedstawiającym – do dziś. Tematyka pracy natomiast wydaje się być
jednym z licznych wówczas politycznych komentarzy artysty
związanego z ruchem kultury niezależnej lat 80. Sam tytuł
Władimir Ilicz Lenin – jakim był przywodzi na myśl formę
zadanych tematów uczniowskich prac plastycznych mających stanowić „laurkę” dla bohaterów poprzedniego ustroju. Pawlak z właściwą sobie dozą ironii sportretował Lenina
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teatralnej pozie stojącego na konstrukcji z nienaturalnie
wielkich książek jak na dziobie statku, którym bolszewicki
przywódca zdaje się dowodzić. Jednocześnie plastyczna
forma stylizowana na malarstwo naiwne nadaje tej pozornie heroicznej scenie groteskowy i prześmiewczy charakter.
Jak pisała Agnieszka Szewczyk w katalogu do obszernej
wystawy Pawlaka w warszawskiej Zachęcie, „kolor i forma,
utożsamienie treści obrazu z tworzywem, stanowią (…) istotny element odnowionego na własny sposób malarstwa historycznego, w którym fakty mieszają się z mitami, tworząc bardzo specyficzne symboliczne przedstawienia. Szczególnym
zdolnościom Pawlaka, jego iście wizjonerskim predyspozycjom należy przypisać, że powstające w taki sposób „osobiste malarstwo historyczne” przyniosło kilka obrazów, które
stały się ikonami polskiej sztuki powojennej”1. Do tego rodzaju dzieł zaliczyć można także prezentowany portret Lenina.
1 A. Szewczyk, Kultura jako źródło cierpień i pocieszeń, [w:] tejże, Włodzimierz Pawlak. Autoportret w powidokach, katalog wystawy w Zachęcie
Narodowej Galerii Sztuki, Warszawa 2008, s.11.

65

35

Tamara Berdowska
ur. 1962

Kompozycja przestrzenna biała, 2005
technika własna: folia, akryl, metal; 40 × 100 × 70 cm
wystawiana:

• Tamara Berdowska. Obrazy. Kompozycje przestrzenne,
Nautilius, Kraków 2005.

cena wy woławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000–25 000 zł

Tamara Berdowska – malarka i twórczyni instalacji. Odbyła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie w latach 1985-1990. Dyplom z wyróżnieniem
uzyskała w pracowni prof. Janiny Kraupe-Świderskiej w 1990
roku, aneks z grafiki w Pracowni Filmu Animowanego. Od
2000 roku jest uczestniczką sympozjów i plenerów malarskich organizowanych przez dr Bożenę Kowalską dla artystów posługujących się językiem geometrii w Okunince koło
Chełma, Orońsku oraz w Radziejowicach.
Tamara Berdowska jest artystką niezwykle konsekwentnie
posługującą się językiem abstrakcji geometrycznej. Jeszcze
w okresie studiów artystycznych pozostawała pod wpływem
malarstwa impresjonistycznego, jednak w procesie kształtowania własnej twórczej tożsamości zaczerpnęła z tego nurtu
jedynie niezwykłą wrażliwość na kolor i światło. Sztalugowe
obrazy Berdowskiej najczęściej przybierają centryczne formy:
są to wiry, spirale lub romby o rozchodzących się świetlistych
elementach zbudowanych z drobnych, mozaikowych elementów. Artystka posługuje się przygaszoną paletą barwną,
ze szczególną skłonnością do błękitów i szarości. W swojej
twórczości za pomocą uporządkowanych geometrycznych
struktur dąży do uchwycenia tematów uniwersalnych, transcendentnych. Jej obrazy zdają się mieć charakter nowoczesnych medytacyjnych mandali.
W 1994 Tamara Berdowska zrealizowała pierwszą ze swoich kompozycji przestrzennych, które szybko stały się – obok
tradycyjnego malarstwa – niezwykle ważną formą jej wypowiedzi artystycznej. Inspirując się metodami zgłębianymi
podczas studiów nad animacją filmową, artystka opracowa-

ła system instalacji złożonych z zawieszonych w przestrzeni
półprzezroczystych folii, na których wykreślała geometryczne kształty – najczęściej kwadraty lub prostokąty. Na każdym
kolejnym arkuszu umieszczała figurę ustawioną pod nieco
innym kątem czy nieznacznie większą lub mniejszą, a następnie mocowała folie jedna za drugą, w gęstym szeregowym
ustawieniu. W ten sposób powstawały przestrzenne stereometryczne formy, które zdawały się „ożywać” w miarę
oglądania kompozycji przez widza poruszającego się wokół
niej. Transparentne tworzywo pozwalało także uzyskiwać
interesujące efekty świetlne w zależności od kontekstu eksponowania prac. Do tej grupy dzieł należy także prezentowana Kompozycja przestrzenna biała – subtelna instalacja
emanująca charakterystycznym dla tej artystki formalnym
uporządkowaniem, jasnym i klarownym układem, angażująca
widza w odkrywanie wielości perspektyw jej oglądu. Artystka nie narzuca odbiorcy jednego punktu widzenia ani interpretacji przez pryzmat własnych doświadczeń. Zdaje się być
raczej wycofana, a swoją jednostkowość ukrywa za własnymi
dziełami opowiadającymi o uniwersalnych prawidłach świata
materialnego i – może w większym stopniu – duchowego. Jak
pisała dr Bożena Kowalska: „twórczość Tamary Berdowskiej,
odwołująca się do reguł powszechnego porządku rządzącego makro i mikrokosmosem i przykuwająca uwagę niemal
mistycznym światłem, nie podlega żadnym wpływom wydarzeń realnego świata, ani też osobistych przeżyć artystki”1.
1 Tamara Berdowska. Obrazy, kompozycje przestrzenne, katalog wystawy w Galerii
Nautilus, Kraków 2005, s. 10
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36

Tamara Berdowska
ur. 1962

Wir 1, z cyklu „Bezsenność”, 2017
olej, płótno; 70 × 70 cm
sygnowany na odwrocie: „Tamara |Berdowska | 2017 | olej | z cyklu | Bezsenność”
wystawiany:

• Tamara Berdowska. Bezsenność, Galeria Artemis, Kraków,
2017–18.

reprodukowany:

• Tamara Berdowska. Bezsenność, katalog wystawy w Galerii
Artemis, red. J. Górka-Czarnecka, Kraków 2017, s. nlb.

cena wy woławcza: 6 000 zł
estymacja: 7 000–9 000 zł
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37

Janina Węgrzynowska
1930–2010

Obraz biały, 1991
relief, technika własna, płyta, szkło; 46,5 × 42 cm
sygnowany na odwrocie: „JANINA WĘGRZYNOWSKA | [adres zamieszkania artystki nieczytelny] | Obraz biały 41x45 | 1991”
wystawiana

• Janina Węgrzynowska. Obiekty, Galeria Art New Media,
Warszawa, 2007.

cena wy woławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000–10 000 zł
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38

Tadeusz Dominik
1928–2014

Pejzaż, 2009
olej, płótno; 90 × 90 cm
sygnowany p.d. „Dominik”;
sygnowany na odwrocie l.g.: „Dominik 2009 | ol. pł 90 × 90 | Pejzaż”
cena wy woławcza: 28 000 zł
estymacja: 35 000–45 000 zł
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39

Leon Tarasewicz
ur. 1957

Bez tytułu, 2013
akryl, płótno; 50 × 50 cm
sygnowany na odwrocie: „L. Tarasewicz 2013 | Acryl on canvas | 50 × 50”
cena wy woławcza: 13 000 zł
estymacja: 18 000–25 000 zł
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40

Adam Marczukiewicz
ur. 1958

Martwa natura, 2014
olej, płótno; 120 × 80 cm
sygnowany p.d.: „MARCZUKIEWICZ, 2014”
cena wy woławcza: 4 500 zł
estymacja: 6 000–8 000 zł
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41

Jolanta Owidzka
ur. 1927

Eksplozja II, 2017
tkanina; 130 × 200cm
sygnowany na odwrociu: sygnowany na odwrociu: „Jolanta Owidzka | Warszawa 2017
| 130x200 cm EXPLOZJA II | LEN, SISAL, STILON, KONOPIE | DRUT MIEDZIANY,
BAWEŁNA | TECHN. ASS. LUCYNA DEDYS | J. Owidzka”
cena wy woławcza: 23 000 zł
estymacja: 32 000–45 000 zł

73

42

Ernest Zawada
ur. 1971

Pion – poziom, 2008
olej, płótno; 200 × 150 cm
dwukrotnie sygnowany na odwrocie (krosno, płótno): „Ernest Zawada 2008 – olej – »Pion
– poziom«”
cena wy woławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000–10 000 zł
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43

Urszula Wilk
ur. 1986

Linie, 2014
olej, akryl, płyta; 80 × 80 cm
sygnowany l.d. „Wilk 2014”
cena wy woławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000–7 000 zł
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44

Wojciech Bąkowski
ur. 1979

Się mi pochyla przy patrzeniu z dołu, 2008
odbitka na papierze fotograficznym z rysunku długopisem na klatce filmowej
oraz oryginalny slajd; 29,5 × 39,5 cm
sygnowany p.d. „WB 08”
cena wy woławcza: 4 500 zł
estymacja: 6 000–8 000 zł
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45

Bianka Rolando
ur. 1979

Pieprzyć granice śmierci (w hołdzie poezji Rafała Wojaczka), 2015
rysunek na fotografii, rama, pleksi, krew; 72,5 × 102,5 cm
cena wy woławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000–18 000 zł
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46

Rafał Olbiński
ur. 1943

Lech Wałęsa, 2008
olej, akryl, karton; 40 × 30 cm (w świetle oprawy)
sygnowany l.d.: „Olbiński”, na odwrocie: „OLEJ I AKRYL NA PŁÓTNIE | RAFAŁ
OLBIŃSKI – 2008”
cena wy woławcza: 15 000 zł
estymacja: 20 000–30 000 zł
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47

Paweł Dunal
ur. 1978

Akwarium, 2008
olej, płótno; 150 × 150 cm
sygnowany na odwrocie: „Paweł Dunal | 2008 r. | »Akwarium«”
wystawiany:

• Paweł Dunal, Galeria m2, 2009

cena wy woławcza: 5 000 zł
estymacja: 9 000–13 000 zł
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48

Andrzej Roszczak
ur. 1975

Concorde, 2013
olej, płótno; 110 × 150 cm
sygnowany na odwrocie: „Andrzej Roszczak | „Concorde” 2013”
cena wy woławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000–13 000 zł
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49

Jarosław Puczel
ur. 1965

Sekret, 2017
olej, płótno; 65 × 50 cm
sygnowany p.d. „Puczel”
cena wy woławcza: 5 000 zł
estymacja: 9 000–11 000 zł
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Aukcja Fotografii
Kolekcjonerskiej
82
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Moje kolekcjonowanie jest
nierozerwalnie związane z moim
życiorysem artystycznym
Andrzej Kenda

Andrzej Kenda – artysta, marszand oraz
kolekcjoner polskiej sztuki. Od 1981 roku mieszka
i pracuje w Nowym Jorku. Ukończył Akademię
Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni profesorów
Jerzego Nowosielskiego oraz Włodzimierza Kunza.
Kenda bierze czynny udział w promowaniu polskiej
sztuki za granicą. Jest jednym z założycieli Polish
American Artist Society w Nowym Jorku, gdzie
zorganizował ponad 130 wystaw zbiorowych i kilka
indywidualnych. Jest członkiem Związku Polskich
Artystów Plastyków oraz Polish Institute of Arts
and Science of America.
84

Z kolekcji Andrzeja Kendy

1

Katarzyna Gruda
ur. 1946

Lech Majewski i Julian Shnabel, 1993
fotografia czarno-biała; 20,5 × 25,5 cm
na odwrocie opis: „LECH MAJEWSKI, POLISH FILM-MAKER & JULIAN SHNABEL –
AMERICAN PAINTER THOSE WHERE THE DAYS POLISH CONSULAT GENERAL NEW
YORK CITY, 1993” oraz pieczęć: „COLLECTION & ARCHIVES | Andrzej Kenda”
cena wy woławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 200–2 600 zł

85

Z kolekcji Andrzeja Kendy

2

Katarzyna Gruda
ur. 1946

Those Where The Days, 1993
fotografia czarno-biała; 20,5 × 25,5 cm
na odwrocie nalepka: copyright 1991, k.a.gruda | photographer” oraz opis: „JULIAN
SHNABEL - AMERICAN PAINTER | THOSE WHERE THE DAYS | POLISH CONSULATE
GENERAL, 1993 | NEW YORK CITY” oraz pieczęć: „COLLECTION & ARCHIVES |
Andrzej Kenda”
cena wy woławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 200–2 600 zł
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Z kolekcji Andrzeja Kendy

3

Katarzyna Gruda
ur. 1946

Life changing to shadow, 1987
fotografia czarno-biała; 47,5 × 31,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowana: l.d.: LIFE IS CHANGING TO SHADOW, p.d.: gruda'87, oraz pieczęć:
„COLLECTION & ARCHIVES | Andrzej Kenda”
cena wy woławcza: 4 000 zł
estymacja: 4 300–5 000 zł
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Z kolekcji Andrzeja Kendy

4

Katarzyna Gruda
ur. 1946

The long, long hours in the blog, 1987
fotografia czarno-biała; 50,5 × 37 cm
sygnowana: l.d.: „The long, long hours in the blog, 1987”, p.d.: „Gruda” oraz pieczęć:
„COLLECTION & ARCHIVES | Andrzej Kenda”
cena wy woławcza: 4 000 zł
estymacja: 4 300–5 000 zł
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Z kolekcji Andrzeja Kendy

5

Krystyna Sanderson-Baker
z cyklu Masks, 1990
„fotografia czarno-biała naklejona na katon; 36,5 cm × 27,5 cm
sygnowana na odwrocie: „Krystyna Sanderson, 1990” oraz pieczęć: „COLLECTION &
ARCHIVES | Andrzej Kenda”
cena wy woławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 200–2 800 zł
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Z kolekcji Andrzeja Kendy

6

Teresa Tyszkiewicz
ur. 1953

Studium (My body is covered by pins), 1982
fotogrfia czarno-biała; 22 × 16,5 cm
na odwrocie sygnowana i opisana:„Teresa Tyszkiewicz | Studium, 1982 | My body is
covered by pins” oraz pieczęć: „COLLECTION & ARCHIVES | Andrzej Kenda”
cena wy woławcza: 3 000 zł
estymacja: 5000–8000 zł

90

Z kolekcji Andrzeja Kendy

7

Teresa Tyszkiewicz
ur. 1953

bez tytułu, 1981
fotografia czarno-biała, wełna, bawełna, czarna farba; 18 × 24 cm
na odwrocie: „TERESA TYSZKIEWICZ | 1117 + PINS + COTTON–WOOL + BLACK PAINT |
1981”; pieczęć: „COLLECTION & ARCHIVES | Andrzej Kenda”
cena wy woławcza: 3 000 zł
estymacja: 5000–8000 zł
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Z kolekcji Andrzeja Kendy

8

Ryszard Horowitz
ur. 1936

Fotokompozycja, 1992
fotografia czarno-biała, edycja 2/20; 23,5 cm × 15,5
na odwrocie pieczęć: „COLLECTION & ARCHIVES | Andrzej Kenda”, nalepka
wystawowa: RYSZARD HOROWITZ | photocomposits | MARCH 5-18, 1992; POLISH
AMERICAN ARTIST SOCIETY
cena wy woławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000–10 000 zł
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Z kolekcji Andrzeja Kendy

9

Natalia LL
ur. 1937

Birds of Freedom, 2001
fotografia barwna, papier fotograficzny; 30 × 42 cm
na odwrocie: „NATALIA LL | „BIRDS OF FREEDOM” | 2001 | term. 300 mm × 420 mm
| photography | Museum of Modern Art. | ŁÓDŹ – 2002”; pieczęć: „COLLECTION &
ARCHIVES | Andrzej Kenda”
cena wy woławcza: 3 600zł
estymacja: 5 000–6 000 zł
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Z kolekcji Andrzeja Kendy

10

Wojciech Plewiński
ur. 1928

Wiesia, 1960
fotografia czarno-biała, vintage print; 19,5 × 17, 5 cm
na odwrocie pieczęć artysty oraz opis: „1960, WIESIA / KRAKÓW” oraz pieczęć:
„COLLECTION & ARCHIVES | Andrzej Kenda”
cena wy woławcza: 1 500 zł
estymacja: 3 000–4 000 zł
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Z kolekcji Andrzeja Kendy

11

Tadeusz Płaszewski
1942–2010

Ewa Demarczyk, lata 60. XX wieku
fotografia czarno-biała, vintage print; 23,5 × 16, 5 cm
na odwrocie pieczęć artysty, opis: „1960's” oraz pieczęć: „COLLECTION & ARCHIVES |
Andrzej Kenda”
cena wy woławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 000–2 500 zł
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Z kolekcji Andrzeja Kendy

12

Tadeusz Płaszewski
1942–2010

Ewa Demarczyk, lata 60. XX wieku
fotografia czarno-biała, vintage print; 23,5 × 15,5 cm
na odwrocie pieczęć artysty, opis: „1960's” oraz pieczęć: „COLLECTION & ARCHIVES |
Andrzej Kenda”
cena wy woławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 000–2 500 zł
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Z kolekcji Andrzeja Kendy

13

Zofia Nasierowska (przypisywane)
Ewa Pape, początek l. 70. XX wieku
fotografia czarno-biała; 54,5 × 65 cm (w oprawie)
na odwrocie opis: PORTRAIT OF EWA (PIELACZ) PAPE ATTRIBUTED TO ZOFIA
NASIEROWSKA DIRECTLY FROM THE ESTATE NYC OF EWA PAPE” oraz pieczęć
„COLLECTION & ARCHIVES | Andrzej Kenda”
cena wy woławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 600–2 200 zł
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Z kolekcji Andrzeja Kendy

14

Wojciech Szkudlarek
bez tytułu, nd.
fotografia czarno-biała; 23 × 22,5 cm
na odwrocie nalepka wystawowa: „WOJCIECH SZKUDLAREK | photogrpaphy | MARCH
19 - APRIL 5”; POLISH ARTIST AMERICAN SOCIETY”, oraz pieczęć: „COLLECTION &
ARCHIVES | Andrzej Kenda”
cena wy woławcza: 1 600 zł
estymacja: 1 800–2 400 zł
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Z kolekcji Andrzeja Kendy

15

Wojciech Szkudlarek
bez tytułu, nd.
fotografia barwna; 23 × 20 cm
na odwrocie nalepka wystawowa: „WOJCIECH SZKUDLAREK | photogrpaphy | MARCH
19 - APRIL 5”; POLISH ARTIST AMERICAN SOCIETY”, oraz pieczęć: „COLLECTION &
ARCHIVES | Andrzej Kenda”
cena wy woławcza: 1 600 zł
estymacja: 1 800–2 400 zł
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Z kolekcji Andrzeja Kendy

16

Piotr Zaleski-Sokół
bez tytułu, 1988
fotografia barwna; 30 × 20 cm
pieczęć: „COLLECTION & ARCHIVES | Andrzej Kenda” nalepka wystawowa:
ARTWORKS | MANNEQUIN | PHOTOGRAPHY BY | ZALESKI | MAY 19 - APRIL 5;
POLISH AMERICAN ARTIST SOCIETY
cena wy woławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 200–2 600zł

100

Z kolekcji Andrzeja Kendy

17

Piotr Zaleski-Sokół
bez tytułu, 1988
fotografia barwna; 30 × 20 cm
pieczęć: „COLLECTION & ARCHIVES | Andrzej Kenda” nalepka wystawowa:
ARTWORKS | MANNEQUIN | PHOTOGRAPHY BY | ZALESKI | MAY 19 - APRIL 5;
POLISH AMERICAN ARTIST SOCIETY
cena wy woławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 200–2 600zł
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Z kolekcji Andrzeja Kendy

18

Piotr Zaleski-Sokół
bez tytułu, 1988
fotografia barwna; 30 × 20 cm
pieczęć: „COLLECTION & ARCHIVES | Andrzej Kenda” nalepka wystawowa:
„ARTWORKS | MANNEQUIN | PHOTOGRAPHY BY | ZALESKI | MAY 19 - APRIL 5;
POLISH AMERICAN ARTIST SOCIETY”
cena wy woławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 200–2 600zł
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Z kolekcji Andrzeja Kendy

19

Piotr Zaleski-Sokół
bez tytułu, 1988
fotografia barwna; 50,5 × 40 cm
pieczęć: „COLLECTION & ARCHIVES | Andrzej Kenda” nalepka wystawowa:
ARTWORKS | MANNEQUIN | PHOTOGRAPHY BY | ZALESKI | MAY 19 - APRIL 5;
POLISH AMERICAN ARTIST SOCIETY
cena wy woławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 200–2 600zł
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20

Chris Niedenthal
ur. 1950

Brama Branderburska, 1989
fotografia barwna, vintage print; 53,5 × 68,5 cm
edycja 1/25;
sygnowana l.d.: 01/25, Brama Branderburska, 1989; p.d.: „Chris Niedenthal”
Cena wy wołowacza: 4 500 zł
Estymacja: 8 000-10 000 zł
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21

Edward Hartwig
1909–2003

Droga do miasta, 1926
vintage print (brom, papier), fotografia czarno-biała; 37,5 × 28 cm
(w świetle passe-partout)
sygnowana l.d.: „E. Hartwig”; na odwrociu autorski stempel ZAiKS oraz opis pracy:
„Droga do miasta | 1926”
cena wy woławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 000–2 800 zł
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22

Edward Hartwig
1909–2003

W malarni teatralnej (z cyklu Kulisy teatru), 1959
vintage print (brom, papier), fotografia czarno-biała; 37,5 × 25 cm (w świetle oprawy)
sygnowana p.d.: „E.Hartwig”, na odwrociu autorski stempel ZAiKS i opis pracy:
„W malarni teatralnej” | Warszawa | 1959 | z cyklu „Kulisy teatru”
cena wy woławcza: 2 500 zł
estymacja: 2 900–3 500 zł
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23

Edward Hartwig
1909–2003

Norwegia, lata 80 XX w.
vintage print (brom, papier), fotografia czarno-biała; 16,6 × 21,5 cm
na odwrocie odręczny napis „Norwegia” oraz autorski stempel ZAiKS
cena wy woławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500–2 000 zł
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24

Tadeusz Wański
1894–1958

Furta kościelna, l. 50 XX w.
fotografia czarno-biała, vintage print, brom; 29 × 40 cm
sygnowana p.d.: „Tadeusz Wański”, na odwrocie: pieczęć Komisji Artystycznej ZPAF;
pieczęć artysty oraz opis: „Nr.57 Furta Kościelna, brom, Tadeusz Wański, Gdynia,
Słupecka 8”
cena wy woławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000–7 000 zł
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25

Tadeusz Wański
1894–1958

Siwki, l. 50 XX w.

fotografia czarno-biała, vintage print; 29 × 40 cm
edycja 1/3, na odwrocie: pieczęć wystawowa: Związek Polskich Artystów Fotografików,
VII Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, 1957 r.; pieczęć artysty oraz opis: „Nr. 1, Siwki,
Wyst. Ogólnop. Warszawa, edycja 1/3 Warszawa”
cena wy woławcza: 4 000 zł
estymacja 5 000–7 000 zł
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26

Jan Bułhak
1876–1950

bez tytułu, przed 1917 (dyptyk)
vintage print, odbitka żelatynowo-srebrowa; 16 × 11 cm (każda)
na obu fotografiach na odwrocie pieczęć artysty
cena wy woławcza: 1 600 zł
estymacja: 2000–2700 zł
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27

Zofia Nasierowska
1938–2011

bez tytułu, nd.
vintage print, fotogafia czarno-biała, edycja 1/10; 50 × 40 cm (w świetle oprawy)
sygnowana p.d.: „1/10 Zofia Nasierowska”
cena wy woławcza: 1 000 zł
estymacja: 1500–2000 zł
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28

Zofia Rydet
1911-1997

Zagłada, ok. 1970
kolaż, fotografa czarno-biała; 60,5 × 50 cm
na odwrocie pieczęć: ZBIORY PRYWATNE | Zofia Augustyńska
cena wy woławcza: 6 500 zł
estymacja: 7000–9000 zł
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29

Teresa Gierzyńska
ur. 1947

Samotna, z cyklu O niej, 1988
brom, edycja 1/1; 19,5 × 25 cm
na odwrocie opis: TERESA GIERZYŃSKA, 1988, CYKL „O NIEJ” (niebieski cień),
„SAMOTNA” | (fotografia cm.b. bromowa) | pojedyncza fotografia 1/1 | autorska rama”
oraz pieczęć: „TERESA GIERZYŃSKA”
cena wy woławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000–8 000 zł
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„Poleciłem malarzowi, aby puszczał sobie na twarz zajączki niklową płytą
do suszenia zdjęć”
Krzysztof Gierałtowski

30

Krzysztof Gierałtowski
ur. 1938

Edward Dwurnik, z cyklu Ring, 1985/2015
fotografia czarno-biała, odbitka cyfrowa (w technologii digigraphie na Traditional Photo
Paper 330 g/m2), edycja 1/10; 40×27 cm (w świetle passe-partout); na odwrocie autorska
nalepka artysty
cena wy woławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000–7 000 zł
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„Czesław Miłosz tłumaczy się z ucieczki na emigrację wobec otaczającego go tłumu po otrzymaniu
Doctoratu Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”
Krzysztof Gierałtowski
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Krzysztof Gierałtowski
ur. 1938

Czesław Miłosz, z cyklu Pisarze, 1981/2017
fotografia czarno-biała, odbitka cyfrowa (w technologii digigraphie na Traditional Photo
Paper 330 g/m2)
edycja 1/10; 40 × 27 cm (w świetle passe-partout)
na odwrocie autorska nalepka artysty
cena wy woławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000–7 000 zł
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„Fotografia przedstawia „plakatowy kolaż” znaleziony przy ul. Świętokrzyskiej
w Warszawiew trakcie kampanii prezydenckiej w 1990 r.”
Krzysztof Gierałtowski

32

Krzysztof Gierałtowski
ur. 1938

Tadeusz Mazowiecki/Lech Wałęsa, z cyklu Indywidualności
polskie, 1990/2009
fotografia czarno-biała, odbitka cyfrowa (w technologii digigraphie na Traditional Photo
Paper 330 g/m2), edycja 1/10; 60 × 40 cm
na odwrocie autorska nalepka artysty
cena wy woławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000–7 000 zł
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Krzysztof Gierałtowski
ur. 1938

Andrzej Wajda, z cyklu Indywidualności polskie, 1978/2009
fotografia czarno-biała, odbitka cyfrowa (w technologii digigraphie na Traditional Photo
Paper 330 g/m2), edycja 6/10; 60 × 40 cm
na odwrocie autorska nalepka artysty
cena wy woławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000–7 000 zł
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Paweł Pierściński
1938–2017

Kielce. Rezerwat Geologiczny Kadzielnia, 1978
fotografia czarno-biała, brom; 49 × 59 cm
na odworcie pieczęć artysty oraz opis: „KIELCE | Rezerwat Geologiczny KADZIELNIA |
brom, 1974”
cena wy woławcza: 1 400 zł
estymacja: 2 000–3 000 zł
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Tadeusz Rolke
(ur. 1929)

Moda Polska, 1960
fotografia czarno-biała, odbitka srebrowa, papier fotograficzny; 24 × 30 cm
na odwrocie: „MODA POLSKA | 60te”; odręczny podpis artysty: „ARolke”
cena wy woławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000–8 000 zł
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Tadeusz Rolke
ur. 1929

bez tytułu, 1979
fotografia czarno-biała, odbitka srebrowa, papier fotograficzny; 41 × 31 cm
na odwrocie odręczny podpis artysty: „ARolke | 1979”, l.p: „60–8–46 sec 2'2”
cena wy woławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000–8 000 zł
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Tadeusz Rolke
ur. 1929

z cyklu Fischmarkt, Hamburg, 1978/1979
fotografia czarno-biała, odbitka srebrowa, papier fotograficzny; 30 × 24 cm
na odwrocie pieczęć artysty; odręczny podpis artysty: „ARolke”
cena wy woławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000–8 000 zł
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Tadeusz Rolke
ur. 1929

z cyklu Fischmarkt, Hamburg, , 1978/1979
fotografia czarno-biała, odbitka srebrowa, papier fotograficzny; 31 × 41 cm
na odwrocie pieczęć artysty; odręczny podpis artysty: „ARolke, 1978/79”
cena wy woławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000–8 000 zł
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Jerzy Kosiński
1933–1991

Ściana, 1957
fotografia czarno-biała, brom; 38 x 29 cm (w świetle passe-partout)
na odwrocie pieczęci: „FOTO | JERZY KOSIŃSKI | FIAP, RPS, PSA; „Copyrigt by JERZY
KOSIŃSKI | International Federation of Photographic Art, Royal Photographic Society of
Great Britain, Photographic Society of America”; „Jerzy Kosiński, Photographic Society
of America Member”, opis: „ŚCIANA | стена | THE WALL | BROM | zornij - 3 | 35mm |
camera; jupiter - 8, F-2 | 50 mm”
sygnowany: Jerzy Kosiński, 1957
cena wy woławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000–10 000 zł
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Zygmunt Rytka
1947–2018

Kontakt, 1993–2003
fotografia barwna, papier fotograficzny; 18 × 26 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany na odwrocie „ZYGMUNT RYTKA | Kontakt 1993–2003 | comp. Color. |
Z. Rytka”, odcisk palca wskazującego artysty
cena wy woławcza: 3000 zł
estymacja: 4000–7000 zł
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Antoni Zdebiak
1952–1991

bez tytułu (studium do projektu; rower wiszący na drzewie;
zdjęcie wykonane nad Wisłą w Mięćmierzu), 1988
odbitka autorska; żelatynowo–srebrowa na papierze barytowym, edycja 1/2; 24,3 × 17,7 cm
cena wy woławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 500–3 000 zł
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Antoni Zdebiak
1952–1991

bez tytułu(studium do projektu; grobla nad Wisłą w Mięćmierzu),
1987
odbitka autorska; żelatynowo–srebrowa na papierze barytowym, edycja 1/3; 17,7 × 24,3 cm
cena wy woławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 500–3 000 zł
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Zbigniew Dłubak
1921-2005

Asymetria, 1986
fotografia czarno-biała, 28x28 cm, na odwrocie opis: „ZBIGNIEDŁUBAK | ASYMETRIA |
1986”; sygnowana na odwrocie: „Dłubak”
cena wy woławcza: 4 000
estymacja: 5 000–6 000
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Andrzej Lachowicz
1939–2015

z cyklu Topologie, 1968–1988
fotografia czarno–biała; 29 × 29 cm
na odwrocie opis ołówkiem: „ANDRZEJ LACHOWICZ | TOPOLOGIE 1968–1988”
cena wy woławcza: 1 200 zł
estymacja: 2000–4000 zł

128

45

Andrzej Lachowicz
1939–2015

z cyklu Topologie, 1968–1988
fotografia czarno–biała; 29 × 29 cm
na odwrocie opis ołówkiem: „ANDRZEJ LACHOWICZ | TOPOLOGIE 1968–1988”
cena wy woławcza: 1 200 zł
estymacja: 2000–4000 zł
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Andrzej Lachowicz
1939–2015

bez tytułu, 1970–1989
fotografia czarno–biała; 29 × 29 cm
na odwrocie opis ołówkiem: „ANDRZEJ LACHOWICZ | 1970–89”
cena wy woławcza: 1 200 zł
estymacja: 2000–4000 zł
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Andrzej Lachowicz
1939–2015

The Shadow, 1971
fotografia czarno–biała; 29 × 29 cm
na odwrocie opis ołówkiem: „ANDRZEJ LACHOWICZ | THE SHADOW | Danmark, 1971
Sept.”
cena wy woławcza: 1 200 zł
estymacja: 2000–4000 zł
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Jerzy Wroński
1930–2016

Kopciogram, 2006
technika własna, kopciogram, emulsja fotograficzna, papier; 61 × 50,5 cm
sygnowana p.d.: Jerzy Wroński | 2006
cena wy woławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000–8 000 zł
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Bronisław Schlabs
1920–2009

Fotogram 59/58, 1958
fotogram, technika własna; 41 × 59 cm
sygnowany l.d.: Bronisław Schlabs; p.d.: Fotogram 59/58
cena wy woławcza: 3 000zł
estymacja: 3 500–4 500 zł
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Zdzisław Beksiński
1929-2005

Kompozycja, 1953-1959
fotogram; 14 × 11 cm
cena wy woławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000–8 000 zł
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Jerzy Lewczyński
1924–2014

bez tytułu, 1960
fotografia czarno-biała, papier; 49 × 40,5 cm
fotografia opisana l.d.: 1960, p.d.:
sygnowana „JL”, na odwrocie pieczęć artysty oraz sygnatura: „JL”
cena wy woławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 500–3 500 zł
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Jerzy Lewczyński
1924–2014

bez tytułu, 1960
fotografia czarno-biała, papier; 50 × 32 cm
fotografia opisana l.d.: 1960, p.d.:
sygnowana „JL”, na odwrocie pieczęć artysty oraz sygnatura: „JL”
cena wy woławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 500–3 500 zł

136

53

Andrzej Paruzel
ur. 1951

Dopełnienie. Instalacja, zestaw 6 fotografii dokumentujących
performance R. Waśko, 1978
fotografie czarno-białe, odbitki żelatynowo-srebrowe na papierze fotograficznym;
12 × 9,5cm; 12 × 9,5cm; 10,5 × 9cm; 12,5 × 8,5cm 12 × 9cm; 10 × 8,5cm
sygnowana na odwrocie: „A.PARUZEL”, na ostatniej dodatkowo opis ołówkiem:
„A.PARUZEL, 1978 | DOPEŁNIENIE | INSTALACJA”
cena wy woławcza: 3 400 zł
estymacja: 6 000–8 000 zł
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Marek Piasecki
1935–2011

bez tytułu, koniec lat 50. XX wieku
luksografia; 18 × 24 cm
na odwrocie autorska pieczęć artysty: „PHOT MAREK PIASECKI |
SIEMIRADZKIEGO 25/16 | KRAKÓW, POLAND | ALL RIGHTS RESERVED”
cena wy woławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 500–4 500 zł
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Luc Fournol
1931–2007

Jean Paul Belmondo
lifetime print
fotografia czarno-biała, srebrowa/papier barytowy, płyta aluminiowa; 50 × 40 cm
sygnowana p.d.: „Fournol”; na odwrociu nalepka z pieczęcią: „Photo Luc Fournol
reproduction interdite, Galerie Grace Radziwill”
cena wy woławcza: 2 700 zł
estymacja: 3 000–5 000 zł
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Giovanni Ricci-Novara
bez tytułu, rzeźba Igora Mitoraja
fotografia czarno-biała na dibondzie aluminiowym, ed. 1/3; 69 × 89,5 cm
sygnowany na odwrocie: „Giovanni Ricci-Novara | 1/3”
reprodukowana

(ta lub analogiczna odbitka z edycji):
• Mitoraj – Lu x in Tenebris, Wyd. Jurczyk Design, Łódź 2010

cena wy woławcza: 8 000 zł
estymacja: 15 000–20 000 zł

140

57

Mieczysław Mietko Rudek
ur. 1956

Red Bike, 2018
fotografia barwna na aluminium; 30,5 × 40,5 cm
sygnowany p.d.: „mietko 2018”
cena wy woławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 200–1 600 zł
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Mieczysław Mietko Rudek
ur. 1956

Pulaski Bridge, 2018
fotografia barwna na aluminium; 30,5 × 40,5 cm
sygnowany p.d.: „mietko 2018”
cena wy woławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 200–1 600 zł
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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 podaną 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 (t.j. 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.

Regulamin aukcji
§ 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.
3. Dom Aukcyjny zobowiązuje się skontaktować ze Sprzedającym, w celu ustalenia czy wyrazi on
zgodę na obniżenie ceny do kwoty wylicytowanej. 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 [W], 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 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. 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
1. 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.
2. 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.
3. 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 12 miesięcy 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 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.
z 2014 r. 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 2003 r. o ochronie zabytków (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.
1446), od 6 grudnia 2017 r. 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 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. 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 1996 r. o muzeach (tj. Dz. U. z 2017 r. 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 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r.
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 rejestracji klienta
Nazwa aukcji: Aukcja Sztuki Nowoczesnej i Aukcja Fotografii Kolekjocnerskiej | Kod aukcji: 0606ASN6 Data aukcji: 06.06.2018
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
e-mail: zlecenia@artlibra.pl
tel.: +48 660 299 912
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:
꙱ 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;
꙱ zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z
Regulaminem Aukcji;
꙱ 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:
꙱ TAK ꙱ NIE (*wybrać odpowiednie pole)
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:
꙱ TAK ꙱ NIE (*wybrać odpowiednie pole)
3. Wyrażam zgodę na używanie przez Dom Aukcyjny
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego:
꙱ TAK ꙱ NIE (*wybrać odpowiednie pole)
4. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Dom Aukcyjny informacji
handlowej skierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w postaci:
wiadomość e-mail ꙱ TAK ꙱ NIE (*wybrać odpowiednie pole);
wiadomość SMS ꙱ TAK ꙱ NIE (*wybrać odpowiednie pole).

Data i podpis klienta

Libra Dom Aukcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy 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 zlecenia licytacji z limitem/telefonicznej
Nazwa aukcji: Aukcja Sztuki Nowoczesnej i Aukcja Fotografii Kolekcjonerskiej
Kod aukcji: 0606ASN6 Data aukcji: 06.06.2018
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 □ 		

LICYTACJA TELEFONICZNA

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 lub PESEL

NUMER TELEFONU DO LICYTACJI				HASŁO
Nr
katalogowy

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:
przelewem na rachunek bankowy Domu Aukcyjnego: 28 1140 1010 0000 3742 0700 1002 SWIFT: BREXPLPW
gotówką w siedzibie Domu Aukcyjnego, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, lub kartą płatniczą

podpis pracownika Domu Aukcyjnego							

faktura 		
paragon
poczta 		
poczta elektroniczna
odbiór osobisty
podpis Uczestnika aukcji

e-mail: zlecenia@artlibra.pl tel.: +48 660 299 912
Libra Dom Aukcyjny 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.

Wsparcie dla fundacji
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.
www.fundacjagessel.pl
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.
www.ivypoland.pl
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.
www.synapsis.org.pl
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.
www.wiewiorkajulia.pl
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.
www.kabbalah.pl
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.
www.blizniemuswemu.pl
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.
www.fundacjagg.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Korabiewicach
Schronisko jest pod opieką Fundacji Viva! Od 2012 r. Fundacja Viva! Akcja Dla Zwierząt zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt.
www.schronisko.info.pl
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.
www.oneday.com.pl
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki
Realizuje projekty z obszaru edukacji artystycznej oraz wspiera Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w jej misji upowszechniania sztuki współczesnej.
www.tzsp.art.pl
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Berlewi
Dróżdż
Marcoussis
Natalia LL
Nowosielski
Opałka
Pawlak
Plewiński
Rolke
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Stażewski
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Tatarczyk
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