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1

Marek Włodarski
1898–1960

Balustrada, ok. 1927
ołówek, papier żeberkowy; 47,9 × 31,5 cm 

na odwrocie napis ołówkiem: „IV 319 | 1430”

estymacja: 25 000–30 000 zł 
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Marek Włodarski
1898–1960

Dwaj jeźdźcy (Pożegnanie żołnierzy), 1931
gwasz, papier; 20 × 26 cm (w świetle oprawy) 

datowany p.d. „1931”; i nr inwentarzowy:  „62”

wystawiany:
• Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, Muzeum 

Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981–1982, poz. kat. IV 
319.

literatura:
• Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, katalog 

wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, red. B. 
Askanas, Warszawa 1981–1982, poz. kat. IV 319, s. 98.

estymacja: 30 000–40 000 zł 

Marek Włodarski (1898–1960) – czołowy przedstawiciel 
awangardy okresu międzywojennego, urodził się w 1898 
roku we Lwowie jako Henryk Streng. W latach 1920–1924 
studiował w Wolnej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie, 
a następnie w Państwowej Szkole Przemysłowej w pracow-
ni Kazimierza Sichulskiego. Lata 1925–1926 spędził w Paryżu. 
Studiując pod okiem Ferdynanda Légera w jego prywatnej 
szkole malarstwa Académie Moderne chłonął zasady ku-
bizmu. Silne wrażenie wywarły na nim także osobiste kon-
takty z przedstawicielami francuskiego surrealizmu André 
Bretonem i André Massonem.

Jeszcze przed wyjazdem do Paryża Streng fascynował 
się barwnym folklorem wielonarodowościowego Lwowa. 
Przejawiał skłonność do prymitywizmu, prostej ludowej 
poetyki oraz antyestetyczności. Wpływ Légera i studiów 
paryskich wyraźnie ukształtował jego manierę formalną. 
Syntetyczne, kubizujące, wręcz prymitywne formy, kult 
przedmiotu, precyzyjne określanie kształtu, niechęć do nad-
miernego estetyzowania połączyły się z jego zamiłowaniem 
do masywnych form, płaskich plam barwnych i naiwnego 
ujęcia plastycznego.

Latem 1928 roku Henryk Streng wraz z Otto Hahnem zor-
ganizował wystawę we lwowskim Towarzystwie Przyjaciół 
Sztuk Pięknych o tytule „Sztuka prymitywów” i nazwali swoją 

twórczość konstruktywistyczną. W 1929 roku zostało utwo-
rzone we Lwowie Zrzeszenie Artystów Plastyków „Artes”, 
do którego Streng przyłączył się w 1930 roku. W 1933 został 
współtwórcą grupy „Neoartes”.W latach 30. XX wieku wzro-
sło zaangażowanie polityczne Strenga. Po wybuchu II wojny 
światowej wstąpił do Wojska Polskiego i wziął udział w kam-
panii wrześniowej. Po ustaniu walk ukrywał się u przyjaciół 
i znajomych, na jakiś czas trafił do obozu w Janowskiego, skąd 
uciekł prawdopodobnie w 1942 roku. Ze względu na swoje ży-
dowskie pochodzenie zmienił nazwisko na Marek Włodarski 
i przez kolejne dwa lata ukrywał się w kompletnym zamknię-
ciu za szafą swojej przyszłej żony Janiny Bosch. Zniszczył po-
tem wszystkie dokumenty identyfikujące go jako Henryka 
Strenga i zmienił sygnatury na pracach. Podczas Powstania 
Warszawskiego został aresztowany i wywieziony do obozu 
koncentracyjnego Stutthof k. Gdańska, w którym przebywał 
do końca marca 1945 roku. Prace Marka Włodarskiego na-
wiązujące do okresu okupacyjnego i osobistych doświadczeń 
wojennych oraz obozowych znacząco odchodzą od poetyki 
kubizmu i surrealizmu. Aby oddać okrucieństwo wojny ar-
tysta powraca do tradycyjnych metod obrazowania. Po wy-
swobodzeniu w 1945 roku osiadł w Warszawie i związał się 
z Państwową Szkołą Sztuk Plastycznych gdzie pełnił m.in. 
funkcję dziekana Wydziału Malarstwa. Zmarł w 1960 roku.
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Wacław Borowski
1885–1954

Dwie kobiety z psem i wilkiem, nd.
pastel, papier; 34 × 40 cm 

sygnowany p.d. „W. Borowski”

estymacja: 33 000–40 000 zł 

Wacław Borowski – malarz i grafik, a także twórca sceno-
grafii. Studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych (1905-1909) pod kierunkiem Józefa Mehoffera, 
jak również historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Tuż po studiach spędził cztery lata w Paryżu, gdzie pozna-
wał dzieła dawnych mistrzów zgromadzone w Luwrze oraz 
francuską sztukę najnowszą. Podróżował także do Włoch 
poznając dzieła tamtejszego renesansu. Po powrocie w la-
tach 20. do niepodległej już Polski współtworzył warszawskie 
Stowarzyszenie Artystów Polskich „Rytm”. Plasowało się ono 
w centrum polskiej sceny artystycznej – pomiędzy konserwa-
tywnym środowiskiem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
a awangardowymi grupami konstruktywistów. Członkowie 

„Rytmu”, będąc umiarkowanymi w swych poglądach, stara-
li się godzić tradycję z nowoczesnością. Charakterystyczną 
cechą ich twórczości było nawiązywanie do tradycji sztuki 
ludowej, w szczególności Podhala. Do grupy należeli tacy ar-
tyści, jak Władysław Skoczylas, Zofia Stryjeńska czy Leopold 
Gottlieb. Sam Borowski czerpał ze wzorów antycznych i re-
nesansowych pod względem doboru tematów i zasad kom-
pozycyjnych. Formalnie natomiast sięgał po nowoczesną 
syntezę i rytmizację form. W jego kompozycjach linia rysun-
ku zyskiwała prymat nad dekoracyjną zgaszoną kolorystyką. 
Charakterystyczną bryłowatość elementów uzyskiwał dzięki 
silnemu modelunkowi światłocieniowemu.

Kompozycja z dwiema kobietami i psami przywodzi na 
myśl przedstawienia mitologicznej Artemidy podczas polo-
wania. Jednocześnie formalnie praca jest na wskroś moder-
nistyczna. Diagonalna kreska dynamizuje układ elementów 
wywołując wrażenie ruchu nie tylko tytułowych postaci, ale 
także pejzażu w tle. Dość masywne i bryłowo opracowane 
sylwetki kobiet przywodzą na myśl hellenizujące poszukiwa-
nia Pabla Picassa z lat 20. ubiegłego wieku. Jednocześnie dy-
namika przedstawienia z nakładającymi się na siebie formami 
budzi skojarzenia z – mało znanym – okresem twórczości 
Henryka Stażewskiego, kiedy pod koniec lat 30. tworzył on 
klasycyzujące akty o podobnych układach kompozycyjnych. 
Jednocześnie Borowski, pomimo niewątpliwie bogatych i 
różnorodnych źródeł inspiracji, pozostaje wierny wypraco-
wanemu w ramach „Rytmu” stylowi, który pozwala uznać go 
za jednego z najważniejszych polskich przedstawicieli mię-
dzywojennego nowego klasycyzmu.
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Tymon Niesiołowski
1882–1965

Martwa natura z butlami na stole, lata 20. XX w.
olej, tektura; 60 × 80 cm 
sygnowany l.d. „Tymon”

estymacja: 65 000–85 000 zł 

Dekoracyjna koncepcja jego malarstwa ma swoją genealogię w sztuce Gauguina i Matisse’a, w sztuce, która 
ponad wszystko stawia współgranie dużych płaszczyzn kolorów, która lubuje się w arabesce i ornamentyce 
konturu. Genealogia ta jest wyraźna, lecz w żadnym wypadku nie ma w niej niczego z eklektyzmu, niczego 
z jakiejś chęci naśladownictwa. Uderzający bowiem jest tu duży autentyzm przeżycia i osobisty klimat, 
indywidualna forma1.

1 I. Witz, Malarstwo Tymona Niesiołowskiego, „Życie Warszawy”, 1957, nr 146.
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Tymon Niesiołowski – malarz i grafik, a także nauczyciel akademi-
cki. Jeden z najważniejszych przedstawicieli międzywojennego no-
wego klasycyzmu. W latach 1900–1905 studiował w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych pod okiem wybitnych młodopolskich mala-
rzy: Wyspiańskiego, Mehoffera i A × entowicza. Przez kilka lat mieszkał 
także w Zakopanem, które stanowiło na początku XX wieku ważny 
ośrodek artystyczno-towarzyski. Niesiołowski utrzymywał przyjaciel-
skie kontakty m.in. ze Stefanem Żeromskim, Janem Kasprowiczem 
czy Witkiewiczami (ojcem oraz synem). Od 1917 roku współtwo-
rzył pierwsze awangardowe ugrupowanie Ekspresjonistów polskich 
(przemianowanych później na Formistów), a od roku 1922 związany 
był ze towarzyszeniem Polskich Artystów Plastyków Rytm. Jeszcze 
w okresie międzywojennym nauczał w najważniejszych ośrodkach 
kształcenia w zakresie sztuk pięknych.

Bodaj największy wpływ na malarską twórczość Niesiołowskiego 
miała znajomość z mistrzem Władysławem Ślewińskim, mieszka-
jącym na co dzień we Francji, który na początku XX stulecia przez 

kilka lat przebywał w Krakowie i jego okolicach. Artysta sam pi-
sał: Pamiętam doskonale moje pierwsze spotkanie z Władysławem 
Ślewińskim. Zaprowadził mnie do niego Staś Witkiewicz. […] 
Ujrzałem u niego po raz pierwszy oryginały Gauguina. [Ślewiński – 
przyp. red.] zapalił w nas miłość do wielkiej sztuki francuskiej, jego 
kult dla Gauguina i nam się udzielił. […] Otworzył nam oczy na barwy. 
Pokazał nam Gauguina, dźwięk jego barw i linii1. O znaczącej przemia-
nie, jaka nastąpiła wówczas w twórczości młodego Niesiołowskiego, 
trafnie pisał Mieczysław Wallis w katalogu do zorganizowanej wiele 
lat później wystawy w warszawskiej Zachęcie: Dotąd Niesiołowski, 
wielbiciel Grottgera i uczeń Wyspiańskiego, był przede wszystkim ry-
sownikiem, posługiwał się głównie czarną kredką i pastelami. Obrazy 
Gauguina ze swymi wielkimi płaszczyznami czerwonymi, fioleto-
wymi, pomarańczowymi, zielonymi, stały się dla niego rewelacją 

1 Pamiętnik Tymona Niesiołowskiego (maszynopis), cyt. za W. Jaworska, Władysław Ślewiń-
ski, Warszawa 1991, ss. 101, 168.



koloru. Budzi się w nim teraz malarz. […] Odtąd Niesiołowski jakiś 
czas „gauguinizuje”2.

Na lata 20. i 30. XX wieku przypadła dojrzała faza twórczości 
Tymona Niesiołowskiego. Wówczas to artysta skrystalizował swój 
styl, który kształtował się według konsekwentnie wybranej drogi. 
Jej główny kierunek wyznaczało realistyczne obrazowanie rzeczy-
wistości, łączące w sobie nowoczesną formę z tradycją malarstwa 
europejskiego. Zawężając swój repertuar do „klasycznych” tema-
tów – akt, martwa natura, pejzaż – koncentrował się głównie na 
zagadnieniach formalnych, opracowując kompozycyjne proporcje 
i niuanse kolorystyczne.

Z tego właśnie okresu pochodzi prezentowana Martwa natu-
ra z butlami na stole. Artysta przedstawił przedmioty w nieco za-
chwianej perspektywie – blat tytułowego stołu widziany jest jakby 
z góry, choć ustawienie butelek bynajmniej na to nie wskazuje. Zabieg 

2 M. Wallis, [bez tytułu, wstęp do katalogu], [w:] Tymon Niesiołowski. Malarstwo, grafika, katalog 
wystawy w CBWA Zachęta, Warszawa 1957, s. 4.

ten, podobnie jak chociażby ostre drapowanie tkaniny, przypomi-
na rozwiązania znane z twórczości „protoplasty” awangardy, Paula 
Cézanne’a. Z kolei obwiedzenie przedmiotów wyraźnym konturem 
nawiązuje do cloisonizmu charakterystycznego dla Gauguina i po-
zostałych przedstawicieli szkoły z Pont-Aven. Formy na obrazie ce-
chuje pewne uproszczenie i wydobycie ich bryłowatości, głównie 
za pomocą silnego światłocienia. Praca powstała najprawdopodob-
niej na początku lat 20., kiedy artysta współpracował z Formistami, 
nie przejawiając jednak radykalizmu pozostałych członków grupy 
(Pronaszków, Czyżewskiego czy Chwistka). Na rynku sztuki poja-
wia się wiele prac Tymona Niesiołowskiego, lecz głównie tych po-
wstałych w jego „okresie toruńskim”, a zatem po II wojnie świato-
wej. Prezentowany obraz stanowi więc unikat nie tylko ze względu 
na wysoką wartość artystyczną i walory dekoracyjne, ale także czas 
powstania.
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Jan Cybis
1897–1972

Pejzaż, 1938
olej, płótno; 60 × 70,3 cm 

sygnowany na odwrociu: „Jan Cybis/+1938”

estymacja: 80 000–110 000 zł 

Jan Cybis – malarz i rysownik, jeden z najwybitniejszych twór-
ców dwudziestolecia międzywojennego, czołowy przedstawi-
ciel polskiej odmiany koloryzmu, tzw. kapizmu. Rozpoczęte po 
I wojnie światowej studia prawnicze porzucił w 1919 dla nauki 
we wrocławskiej Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego; 
jego artystyczną edukacją kierował do 1921 r. Otto Müller, daw-
ny członek ekspresjonistycznej grupy Die Brücke. Co ciekawe, 
w latach 20. próbował swoich sił w estetyce kubistycznej, jed-
nak dość szybko ją porzucił. Oficjalne studia malarskie odbył 
w latach 1921-1924 w krakowskiej ASP pod kierunkiem m.in. 
Józefa Mehoffera i Józefa Pankiewicza. To właśnie z inspiracji 
Pankiewicza i jego wykładów na temat sztuki francuskiej, mło-
dy Cybis wraz z kilkorgiem innych studentów zawiązał Komitet 
Paryski – grupę, która w 1923 roku udała się na studia do Paryża. 
Należeli do niej także Artur Nacht-Samborski, Józef Czapski, 
Hanna Rudzka, Zygmunt Waliszewski i inni. Wszyscy oni, wciąż 
pod okiem Pankiewicza, w Luwrze i paryskich galeriach odby-
li gruntowne studia ze sztuki dawnej i nowoczesnej. Oprócz 

„kultu”, jakim otoczyli Paula Cézanne’a, zachwycały ich obra-
zy Bonnarda, Matisse’a, Picassa, Soutine’a, Utrilla, Rouaulta i 
Deraina. W 1931 roku kapiści powrócili do kraju, by w krótkim 
czasie opanować kluczowe punkty życia artystycznego. Ich eks-
pansja wykroczyła daleko poza 1934 rok, który zamknął działal-
ność grupy, gdyż kapizm przeobraził się w szeroki nurt polskie-
go koloryzmu. Inspirowany francuskim postimpresjonizmem, 
Cybis malował głównie pejzaże i martwe natury, rzadziej por-
trety, stroniąc od malarstwa narracyjnego czy symbolicznego. 
Istotna było dla niego (jak również dla pozostałych kapistów) 
twórcza recepcja rzeczywistości i natury – nie w formie naśla-
downictwa, ale przełożenia na unikalny język malarstwa operu-
jący barwą, światłem i fakturą. Podobnie jak impresjoniści, ko-
loryści praktycznie wykluczyli ze swoich palet barwę czarną. Na 
łamach krakowskiego czasopisma „Głos Plastyków” grupa de-
klarowała: Dzieło sztuki istnieje samo w sobie. Malując z natury 
chcemy stworzyć płótno, by odpowiadało naszemu przeżyciu 

malarskiemu wobec natury, więc nie żeby było dokumentem 
podobieństwa, ale żeby dało grę stosunków i działań plastycz-
nych, na których koncepcję nas ta natura naprowadza. Płótno 
powinno być rozstrzygnięte po malarsku1. Takie rozumienie 
problemów malarskich Jan Cybis rozwijał przez kolejne deka-
dy swojej twórczości. Dążył przede wszystkim do stworzenia 
malarstwa o uniwersalnych walorach estetycznych i wysokim 
poziomie warsztatowym. Wyznacznikiem „dobrego malarstwa” 
było jego zdaniem wykreowanie kompozycji akcentującej po-
wierzchnię płótna, doskonałe zestrojenie jakości kolorystycz-
nych i uwydatnienie nasyconej światłem materii malarskiej.

Prezentowany Pejzaż z 1938 stanowi doskonały przykład ma-
larstwa kapistowskiego z najlepszego okresu twórczości Jana 
Cybisa. Obraz przedstawia widok na trzypiętrowy budynek, 
częściowo przysłonięty wysokimi drzewami. Czas powstania 
może wskazywać, iż jest to krajobraz Wiśniowej – niewielkiej 
miejscowości nieopodal Krosna, która w okresie międzywo-
jennym była popularnym miejscem wakacyjnego wypoczynku 
krakowskich artystów. Hanna Rudzka-Cybisowa, malarka i ów-
czesna żona Cybisa, nazywała Wiśniową „azylem dla artystów”. 
On sam stworzył kilka pejzaży z tych okolic, jednak omawiana 
praca wyróżnia się na ich tle. Cybis bowiem niezwykle rzadko 
umieszczał w swoich krajobrazach ludzki sztafaż – tymczasem 
na prezentowanym obrazie widoczne są zarysy sylwetek czło-
wieka i psa dynamizujące nieco statyczny kadr. Kolorystyka 
kompozycji jest ograniczona do zaledwie kilku kolorów: bieli, 
zieleni, błękitu, czerwieni z akcentami ugru.  Obraz malowany 
jest stosunkowo płasko, szerokimi pociągnięciami pędzla, zaś 
sam temat traktowany jest drugoplanowo, gdyż najważniejsze 
jest – zgodnie ze słynnym mottem kapistów – rozstrzygnię-
cie płótna „po malarsku”. Oferowany przedwojenny olej Jana 
Cybisa stanowi rynkową rzadkość i niezwykłą okazję dla wiel-
bicieli najważniejszego przedstawiciela polskiego koloryzmu.

1  „Głos Plastyków, 1931, nr 12.
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6

Judyta Sobel
1924–2012

Abstrakcja, 1948
olej, płótno; 49,5 × 60,5 cm 

sygnowany i datowany p.d.: „J.SOBEL | 48”

estymacja: 18 000–25 000 zł 

Judyta Sobel – polska malarka urodzona we Lwowie, przez 
większość życia mieszkająca w Nowym Jorku. Już jako dzie-
cko przejawiała plastyczny talent1, jednak jej wczesna edu-
kacja została gwałtownie przerwana przez wybuch II wojny 
światowej. Okres ten, ze względu na jej żydowskie pochodze-
nie, był dla młodej Sobel szczególnie ciężkim doświadcze-
niem. Już po zakończeniu wojny studiowała w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (1947-1950). Jej 
nauczycielem i „mistrzem” był Władysław Strzemiński, które-
go znaczący wpływ na swoją twórczość wspominała do koń-
ca życia – Sobel zaś ponoć była jego ulubioną uczennicą, któ-
rej umiejętności szczególnie doceniał na tle innych (choć na 
tym samym roku uczył się chociażby Stanisław Fijałkowski)2. 
Już w 1948, jako studentka zaledwie II roku, uczestniczyła w 
słynnej I Wystawie Sztuki Nowoczesnej, zorganizowanej w 
Pałacu Sztuki w Krakowie, gdzie wystawiała swoje prace obok 
Stażewskiego, Wróblewskiego, Jaremy i wielu innych znako-
mitych przedstawicieli powojennej awangardy. Natomiast 

1 A. B. Rudek, Malarka rozradowanej chwili. O twórczości Judyty Sobel, „Art. 
& Business”, 2008, nr 10 (216), s. 70-72.
2  Tamże.

pod koniec studiów została asystentką Stefana Wegnera 
na macierzystej uczelni. Stanowisko to piastowała jednak 
krótko – w 1950 roku, po zwolnieniu z pracy Władysława 
Strzemińskiego, zarówno Wagner, jak i Sobel odeszli z łódz-
kiej PWSSP. Polityczny klimat, przekładający się w oczywisty 
sposób na oczekiwania wobec artystów, skłonił malarkę do 
wyjazdu z kraju – najpierw do Izraela, a następnie do Stanów 
Zjednoczonych. Jej prace znajdują się w licznych tamtejszych 
muzeach i prywatnych kolekcjach.

Prezentowana abstrakcja powstała w 1948 roku, a za-
tem jeszcze podczas studiów Judyty Sobel pod kierunkiem 
Strzemińskiego. Niewątpliwie widoczny jest wpływ lektu-
ry teorii widzenia oraz wnikliwych studiów „powidoków” 
tworzonych przez niedoścignionego nauczyciela. Jednak 
Sobel nie ograniczyła się do prostego kopiowania stylu 
Strzemińskiego. W jej redakcji malarstwo zyskuje znacznie 
większą ekspresję i zmysłowość, podkreśloną znakomitym 
wyczuciem koloru. Wczesna praca olejna Judyty Sobel to 
prawdziwy rynkowy unikat – nie tylko ze względu na czas 
powstania, ale także wysoką wartość artystyczną.

Wszystko, co teraz posiadam, zawdzięczam Prof. Władysławowi Strzemińskiemu. Nauczył mnie 
kompozycji, wrażliwości na kolor i głębokiego przeżycia emocjonalnego podczas obserwacji natury.

Judyta Sobel
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7

Marian Konarski
1909–1998

Ślepcy, 1954
olej, płótno; 64 × 125 cm 

sygnowany p.d. „M. Konarski 54”, na odwrocie autorski napis: „54 „ŚLEPCY” oraz nalepka 
z wystawy w Muzeum Okręgowym w Toruniu

reprodukowany:
• Marian Konarski (1909–1998). Szczepowy Rogatego Serca 

– malarstwo, rzeźba, rysunek, katalog wystawy, Muzeum 
Okręgowe w Toruniu, red. nauk. A. Kroplewska-Gajewska, 
Toruń, 2015 r., kolorowa reprodukcja na tylnej części okładki.

• Zapomniani mistrzowie, Łukasz Radwan, Wprost, nr 26, 
2008, s. 110–111.

• Z Konarskim przez dziesięciolecia, Agata Niebudek, Gazeta 
Kielecka, 20.01.1994

wystawiany:
• Marian Konarski (1909–1998). Szczepowy Rogatego Serca – 

malarstwo, rzeźba, rysunek, Muzeum Okręgowe w Toruniu, 
2015 .

estymacja: 30000–50 000 zł 
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Zauważyłem, że nie mam szczęścia nigdy dopasować się do fali. Zawsze jakoś nie w porę. Ale jednak zawsze 
– za wcześnie. Bo przecież przez kilkadziesiąt lat trwając w stylu malarstwa treściowo-wyrazowego 
przeczekałem koloryzm, abstrakcjonizm, konceptualizm, aż przyszło coś w rodzaju malarstwa treściowego, 
to znaczy surrealizm. (…) Nie mam szczęścia, aby ktoś mnie zauważył jako tego, który samodzielnie 
wyprzedza wszystkie kierunki w swoim osobistym rozwoju1.

1 M. Konarski, Przeczekałem koloryzm, abstrakcjonizm, konceptualizm…, autobiografia z lat 1975–1980 w: Marian Konarski (1909–1998). Szczepowy Rogatego 
Serca – malarstwo, rzeźba, rysunek, katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, red. nauk. A. Kroplewska-Gajewska, Toruń, 2015 r., s. 37.



Malarz, rysownik rzeźbiarz i poeta. W 1928 roku rozpoczął studia na 
Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Już od 
pierwszych miesięcy nauki sprzeciwiał się akademickiej manierze 
nauczania, która jego zdaniem, zabijała wyobraźnię i zdolność do 
pielęgnowania własnej inwencji twórczej. W 1929 roku do Krakowa 
przybył Stanisław Szukalski – mieszkający na stałe w Kalifornii arty-
sta, który zajadle kontestował współczesną sobie sztukę i marzył 
o Polsce opartej na tradycji prasłowiańskiej. Jego wystawa Cechu 
Jednoróg w Pałacu Sztuki w Krakowie wzbudziła wówczas ogrom-
ne zainteresowanie – zwłaszcza wśród młodych studentów ASP. 
Podczas otwarcia ekspozycji Szukalski wygłosił płomienne prze-
mówienie wzbudzając ferment w środowisku artystycznym, które 
nazwał zbiorem pasożytów i nieuków szerzących kłamliwą estetykę 
ukształtowaną pod wpływem obcej kultury.

Wystąpienie spowodowało konflikty na uczelni. Marian Konarski 
(wraz z dwoma innymi studentami) został usunięty z uczelni za swoje 
publiczne poparcie dla Szukalskiego. W porozumieniu z Konarskim 
Szukalski zaczął skupiać wokół siebie grupę uczniów, którzy mieli 
podjąć walkę o stworzenie prawdziwego oblicza sztuki polskiej prze-
ciwko dekadencji sztuki kosmopolitycznej. W 1930 roku oficjalnie 
został zarejestrowany Szczep Szukalszczyków herbu Rogate Serce, 
gdzie pod egidą Mistrza młodzi twórcy zaczęli ćwiczyć głównie rysu-
nek. Źródeł inspiracji poszukiwali w kulturze dawnej słowiańszczyzny. 
Jako pierwszy szczepowy Konarski funkcjonował pod pseudonimem 
artystycznym Marzyn z Krzeszowic.

Marian Konarski zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa do-
minacji stylu Szukalskiego w Szczepie starając się szukać, w ramach 
metody pracy Mistrza, własnej drogi. Fascynacja Konarskiego poezją 



sprawiła, że wbrew zaleceniom Szukalskiego, zaczął przenosić ją na 
grunt plastyczny. W latach 1930–1931 powstawały nieduże, narracyj-
ne gwasze o literacko-nostalgicznej poetyce osadzone w estetyce 
surrealizmu, jednak środki wyrazu, których artysta używał w tym 
czasie zdecydowanie bardziej zbliżają go do stylu późniejszych eks-
presjonistów niemieckich. Między tymi dwiema estetykami Konarski 
będzie balansował przez cały okres swojej pracy twórczej.

W 1932 roku odstępstwa Konarskiego od obowiązującej w Szczepie 
tematyki i stylistyki stają się na tyle znaczne, że artysta postanawia 
wystąpić z grupy. Od tego czasu jego osobisty styl wyraźnie się 
ugruntowuje. Nie rezygnuje z poetyckiej estetyki, ale odchodzi od 
małoformatowych rysunków na rzecz malarstwa olejnego. Stosuje 
skomplikowane alegorie i metafory, używa silnie kontrastujących 
barw. W tym czasie powstają też geometryczne projekty fantazyj-
nych budynków. We wrześniu 1939 roku angażuje się w działalność 

ruchu oporu, do końca wojny tworzy niewiele. Po 1945 roku wra-
ca do pracy artystycznej do swojego repertuaru tematów dołącza-
jąc fascynacje treścią o narodowym i moralizatorskim zabarwieniu. 
Zaczyna malować także autoportrety w stylu syntetycznego realizmu.

Obraz Ślepcy pochodzący z 1954 roku tematycznie jest nietypowy 
dla twórczości Konarskiego. Płótno, kompozycyjnie przypominają-
ce monumentalne freski, przedstawia groźną wizję krwiożerczego 
kapitalizmu. Przestrzeń wypełniona jest przez multiplikacje charak-
terystycznej figury milionera o fizjonomii zbliżonej do wizerunku 
Adolfa Hitlera. Z prawej strony kompozycji mężczyźni odziani są 
w stroje militarne, po lewej natomiast kneblują przedstawiciela kla-
sy pracującej. Intensywna czerwień twarzy kontrastuje z ciemnym, 
zielonkawym tłem.
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8

Jan Ziemski
1920–1988

Kompozycja abstrakcyjna II, z serii „Kosmicznej”, 1958
 olej, deska; 56,5 × 65,5 cm 

na odwrocie nalepka z sygnaturą i opisem: „Jan Ziemski | Komp. abstr. II – 1958 | Serja 
Kosmiczna | wł. Jan Ziemski | Lublin”

estymacja: 55 000–75 000 zł 

Jan Ziemski to twórca silnie związany z powojennym środo-
wiskiem artystycznym Lublina. Wykształcenie plastyczne 
zdobywał w latach 1942–1946 w Państwowym Liceum Sztuk 
Pięknych w Lublinie. Następnie całkowicie porzucił działal-
ność artystyczną dla trwającego dwa lata epizodu studiów 
medycznych na lubelskim UMCS. Wybór ten był wyrazem fa-
scynacji artysty naukami ścisłymi, która w późniejszym etapie 
rozwinęła się w stronę fizyki i astronomii. Zainteresowania 
te odcisnęły intelektualne i formalne piętno na późniejszych 
poszukiwaniach artystycznych Ziemskiego. Po porzuceniu 
studiów lekarskich rozpoczął naukę na wydziale historii 
sztuki KUL, gdzie zetknął się z malarzami Włodzimierzem 
Borowskim, Tytusem Dzieduszyckim i Ryszardem Kiwerskim 
oraz teoretykami Jerzym Ludwińskim i Hanną Ptaszkowską. 
Skutkiem owego spotkania były działania mające na celu ani-
mację środowiska artystycznego Lublina poprzez obudzenie 
w nim nowoczesnego ducha. W efekcie do życia powołana 
została Grupa „Zamek”, która swoimi dążeniami wpisywa-
ła się w nurt malarstwa informel oraz malarstwa materii 

tworząc oryginalną koncepcję „sztuki strukturalnej”. W cza-
sie istnienia grupy w latach 1956–1959 Ziemski brał w więk-
szości jej kluczowych wystaw. Po rozpadzie grupy rozwijał 
własną działalność artystyczną skupiając się na poszukiwa-
niu nowych form plastycznego wyrazu.

Kompozycja abstrakcyjna II stanowi początek przełoże-
nia fascynacji naukami ścisłymi na język plastyki. Ziemski 
należał do Towarzystwa Miłośników Astronomii, która po-
dobnie jak fizyka, matematyka i filozofia stanowiła mocny 
punt jego zainteresowań. Jego obrazy z tamtego okresu 
są całkowicie abstrakcyjne, przypominają rozbłyski materii, 
która mogłaby być widziana zarówno okiem teleskopu jak 
i mikroskopu. Próby Ziemskiego, których Kompozycja abs-
trakcyjna II stanowi początek, są emanacją fascynacji ideą 
możliwości połączenia namysłu artystycznego z koncepcja-
mi naukowymi i poszukiwaniami formy ich syntetycznego 
ujęcia na płótnie, które artysta realizował przez cały okres 
swojej pracy twórczej.
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9

Roman Opałka
1931–2011

Stragan, 1963
 olej, tektura; 30 × 42 cm 

sygnowany na odwrocie: „R. OPALKA 1963”

estymacja: 17 000–24 000 zł 

Roman Opałka (1931–2011) – zdecydowaną większość jego 
dzieła stanowią oryginalne instalacje, które w specyficzny 
sposób poruszają temat przemijającego czasu. Od począt-
ku lat 70. opałka wdrożył do swojej sztuki trwałą i systema-
tyczną metodę, którą określił mianem idei progresywnego 
liczenia. Od tego czasu tworzył wyłącznie obrazy i rysunki 
wypełnione linearnymi kompozycjami liczb. Każda z nich była 
wykonana białym pigmentem na szarym tle. Odcień tła za 
każdym razem był o 1% jaśniejszy od poprzedniego. Część 
wizualną (uzupełnioną dodatkowo o fotograficzne autopor-
trety) Opałka uzupełniał o fonię (używając własnego głosu 

odliczającego kolejne liczby). Dodatkowo artysta często wy-
powiadał się na temat swojego życiowego projektu. Celem 
działania Opałki miało być zobrazowanie mijającego czasu, 
a także całkowite zespolenie sztuki z życiem.

Zanim Opałka poświęcił się Obrazom liczonym na prze-
łomie lat 50. i 60. był zainteresowany malarstwem materii 
tworząc monochromatyczne obrazy o wyraźnie zaznaczonej 
fakturze. Równocześnie wykonywał rysunki tuszem tworząc 
silnie zgeometryzowane kompozycje. Jego droga twórcza 
była naznaczona świadomym poszukiwaniem własnej, nie-
zależnej idei twórczej.
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10

Jerzy Nowosielski
1923–2011

Półakt, 1967
tempera, olej, płótno;80 × 60 cm 

sygnowany na odwrocie: „JERZY NOWOSIELSKI | 1967”; nalepka Muzeum Sztuki w Łodzi 
z informacją o udziale pracy w wystawie w Paryżu oraz pieczątką Urzędu Celnego

pochodzenie:
• kolekcja prywatna, Warszawa

wystawiany:
• Peinture moderne polonaise. Sources et recherches, 

Musée Galliera, Paryż 1969

estymacja: 150 000–180 000 zł 
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Jerzy Nowosielski uznawany jest za jednego z najważniej-
szych polskich malarzy drugiej połowy XX wieku. Światowe 
uznanie zyskał wypracowując rozpoznawalny styl kształtujący 
się na przecięciu tradycji Zachodu i Wschodu: XX-wiecznej 
awangardy i sakralnej sztuki prawosławia.

Nowosielski przyszedł na świat w łemkowskiej rodzinie 
w Krakowie, gdzie ochrzczony został w obrządku greko-
katolickim. Odbył studia w Kunstgewerbeschule (1940–
1942) pod kierunkiem Stanisława Kamockiego oraz w kra-
kowskiej ASP (1945–47) w pracowni Eugeniusza Eibischa. 
Jednak to nie okres akademickiej edukacji najsilniej wpłynął 
na twórczość artysty, a pielgrzymka, którą w wieku kilku-
nastu lat odbył do Ławry Poczajowskiej na Wołyniu, gdzie 

– jak sam twierdził – „narodził się duchowo”1. Sztuka prawo-
sławna oddziałała na młodego Nowosielskiego tak inten-
sywnie, że w roku 1942 wstąpił do wspólnoty podlwowskiej 
Ławry św. Jana Chrzciciela, aby praktykować pisanie ikon. 
Pozostał tam przez kilka miesięcy, następnie zaś powrócił do 
Krakowa, gdzie związał się ze środowiskiem skupionym wo-
kół Tadeusza Kantora. Brał udział w tak przełomowych wy-
darzeniach na powojennej scenie artystycznej, jak I Wystawa 
Sztuki Nowoczesnej, konferencja plastyków w Nieborowie 
czy wystawa „Dziewięciu”.

W sztuce Jerzego Nowosielskiego wyróżnić moż-
na kilka powracających motywów. W latach 40. 
i 50. będą to sadomasochistyczne wizerunki spęta-
nych kobiet (najczęściej akty), łączące seksualność 
z przemocą i upokorzeniem, w surrealizującej manierze pla-
stycznej. Chętnie też maluje gimnastyczki w akrobatycznych 
pozach i sportsmenki o nierzadko nienaturalnie powygina-
nych ciałach. Tworzy martwe natury, pejzaże i widoki wnętrz 
kościelnych. Poza nurtem świeckim, nadal pisze ikony oraz 
wykonuje monumentalne dekoracje sakralne. Z czasem da się 
zaobserwować coraz silniejsze odejście artysty od realizmu na 
rzecz surowego, syntetycznego ujęcia przedstawianych posta-
ci. Niezmiennie pojawiają się w jego twórczości kobiece akty 

– umieszczane we wnętrzach, na statkach, na plaży… Jego 
modelki pozują w statycznych pozach, są hieratyczne, a ich 
twarze (o ile są widoczne) przypominają bizantyjskich świę-
tych o mocno zaznaczonych migdałowatych oczach i wą-
skich długich nosach. Nowosielski przypisuje kobiecej cie-
lesności silnie mistyczny wymiar, a erotyka traktowana jest 
przez niego jako droga do duchowego spełnienia. Jak pisze 
monografistka artysty, Krystyna Czerni: Marząc o ciele wy-
zwolonym, Nowosielski będzie malował ciało ujarzmione: 
kobiety płonące lub błękitnie nieziemskie, kanciaste akty 
w akrobatycznych pozach, wypchnięte poza kadr, pozba-
wione twarzy. […] Artysta wypracuje swoisty kanon aktu, 
uwieczniając modelki w ulubionych, wielokrotnie powtarza-
nych pozach. „Chcę przywrócić cielesności duchowe zna-
czenie” – powtarza, mimo to malowane przez niego ciało 
zawsze będzie ciałem udręczonym, a erotyczne detale – bli-
znami, krwawym stygmatem2.

Powyższe cechy do pewnego stopnia widoczne są także 
w prezentowanym Półakcie z 1967 roku. W tym wypadku 
jednak artysta w mniejszym stopniu eksplorował erotyczny 
wymiar cielesności, skupiając się raczej na jej duchowym 

1 J. Nowosielski, cyt. za: M. Porębski, Realizm eschatologiczny Jerzego 
Nowosielskiego, w: A. Kostołowski, 
W. Nowaczyk, Jerzy Nowosielski, Poznań 1993, s. 18.
2 K. Czerni, Nowosielski, Kraków 2006, s. 12–14.



aspekcie. Kobieca postać ujęta jest na jednolitym, jaskra-
woczerwonym tle – w odróżnieniu od wielu innych aktów 
Nowosielskiego, który zazwyczaj umieszcza swoje modelki 
w mniej lub bardziej uszczegółowionych wnętrzach. Tym 
razem jednak posłużył się połacią jednego tylko koloru, co 
zbliża kompozycję do prawosławnych ikon. Zamiast typo-
wego dla nich złota, Nowosielski użył czerwieni – barwy od 
stuleci naznaczonej w historii sztuki wymowną symboliką, 
konotującą skojarzenie z krwią, ale również silną ekspresją 
czy gwałtownymi emocjami. Pozostaje ona w kontraście ze 
spokojną, statyczną twarzą kobiety, z której odczytać można 
skupienie, choć nie bez pewnej dozy napięcia. Artysta, któ-
ry często przedstawia swoje postacie w okularach, stojące 
tyłem czy z twarzami przesłoniętymi elementami malarskiej 
scenografii, tym razem skupił się na wyrazistym przedstawie-
niu jej detali. Choć posługuje się uproszczeniem typowym dla 
wschodniej sztuki sakralnej, to właśnie twarz kobiety opraco-
wana jest z największą dbałością, a przez to stanowi kompo-
zycyjną dominantę. Jej ujęte w półportrecie ciało, pomimo 
nagości, nie budzi erotycznych skojarzeń. Hieratyczna po-
stawa, ale i cieniowane załamania przypominające stygmaty, 
w jeszcze większym stopniu upodabniają przedstawienie do 
ikony. W przeciwieństwie do wielu aktów Nowosielskiego, nie 
odnosi się wrażenia, iż widz postawiony jest w sytuacji pod-
glądacza kobiecego ciała. Obraz z 1967 skłania do intymnej, 
niemal mistycznej kontemplacji.
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Andrzej Wróblewski
1927–1957

Inwalida / Usta, 1956
praca dwustronna: gwasz, tusz, papier; 29,5 × 42 cm; 

„Usta” opisane p. śr. „12.36”

reprodukowany:
• Andrzej Wróblewski. Unikanie stanów pośrednich, red. M. 

Ziółkowska, W. Grzybała, Warszawa 2014, s. 5–6
• Andrzej Wróblewski 1927–1957. Wystawa w 50. rocznicę 

śmierci, katalog wystawy w Muzeum Narodowym 
w Warszawie, red. J. Kordjak-Piotrowska, Warszawa 2007, s. 
22 (Usta) i 123 (Kaleka, tu jako Inwalida).

wystawiany:
• Andrzej Wróblewski 1927–1957. Wystawa w 50. rocznicę 

śmierci, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2007, 
poz. kat. 37 (eksponowana tylko praca Inwalida)

estymacja: 340 000–390 000 zł 
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Andrzej Wróblewski niewątpliwie uznawany jest za jednego 
z najwybitniejszych i najbardziej interesujących polskich arty-
stów powojennych. Związany ze środowiskiem krakowskim, 
ukończył tamtejszą ASP na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, 
równolegle studiując także historię sztuki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Jego najwcześniejsze prace stanowiły drzewo-
ryty, w największym stopniu jednak poświęcił się dyscypli-
nie malarstwa. Publikował teksty teoretyczne i krytyczne na 
łamach „Głosu Plastyków”, „Przeglądu Artystycznego” czy 
„Życia literackiego”. Początkowo, za sprawą akademickich 
wpływów, jego twórczość bliska była koloryzmowi, szybko 
jednak porzucił go na rzecz autonomicznych poszukiwań 
własnej artystycznej drogi.

Zadebiutował na przełomowej dla polskiej awangardy 
I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie (1948) w okresie, 
gdy eksperymentował zarówno z wpływami surrealistycz-
nymi, jak i geometryczną abstrakcją. Pojawiały się wówczas 
w jego pracach motywy takie, jak wielobarwne kule, gwiaz-
dy, planety czy (często zmultiplikowane) słońce wplecione 
w fantastyczne pejzaże. Powstało także kilka obrazów przed-
stawiających ryby – najczęściej o ekspresyjnie zdeformowa-
nych kształtach, co potęgowało ich symboliczny wydźwięk. 
W roku 1949 Wróblewski – wówczas już skłaniający się bar-
dziej ku figuracji – stworzył serię tajemniczych obrazów o te-
matyce wojennej, w tym słynne Rozstrzelania, w których 
operował deformacją, rozczłonkowaniem postaci, stosun-
kowo płaskimi plamami barwnymi i metafizyczną symboli-
ką koloru. W okresie obowiązywania doktryny socrealizmu 
Wróblewski dostosował swój styl do partyjnych wytycznych, 
jednak ani środowiska artystyczne, ani oficjalna władza nie 
doceniły socrealistycznych propozycji Wróblewskiego.

Artysta ponownie zwrócił się ku swoim pierwotnym za-
interesowaniom w okresie politycznej odwilży. Od połowy 
lat 50. wśród figuratywnych motywów utrzymanych w kon-
wencji autorskiego „realizmu spotęgowanego”, pojawiły się 
tzw. Ukrzesłowienia, ale także sceny rodzajowe, takie jak 
Pranie czy Kolejka trwa. Z kolei tuż przed śmiercią po raz 
kolejny Wróblewski zainteresował się deformacją posuniętą 
do granic abstrakcji – tym razem nie geometryczną, a raczej 
organiczną. Ponownie mierząc się z wojenną traumą zreali-
zował cykl gwaszy z widocznymi zarysami ludzkich sylwetek 
sprawiających wrażenie pociętych czy rozrywanych przez 
ciemne poziome plamy (Cień Hiroszimy, Człowiek rozdarty).

Właśnie z ostatniego okresu twórczości przedwcześnie 
zmarłego artysty pochodzą prezentowane prace Kaleka 
i Usta (1956). Obie wpisują się w charakterystyczny dla tego 
czasu niepokojący styl wykorzystujący motywy okaleczo-
nych czy zdeformowanych ciał. W przypadku Ust mówić 
można o fragmentaryzacji ludzkiego ciała, uprzedmiotowio-
nego i pozbawionego kontekstu. Tytułowe usta sprowadzo-
ne są do niemal abstrakcyjnego kształtu, potraktowane jako 
malarskie studium formy. Jednocześnie są nienaturalnie roz-
ciągnięte, jakby w wymuszonym, fałszywym uśmiechu. Na 
drugiej stronie tego samego arkusza papieru Wróblewski na-
malował Kalekę – groteskową postać w połowie ludzką, w po-
łowie zbudowaną z abstrakcyjnych kształtów, przypominając 
w tym bardziej mebel (jak w słynnych Ukrzesłowieniach), ani-
żeli człowieka. Zniekształcona hybrydyczna sylwetka zdaje się 
z trudem poruszać na czterech „kończynach”. Dodatkowe 
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napięcie wprowadza ciemny zarys jej twarzy, niezauważalny na pierwszy rzut oka, lecz przy bliższym przyjrzeniu uderzający swo-
im karykaturalnym wyrazem. W ten sposób Wróblewski, w nieco surrealizującej manierze, przedstawiał własną wizję wojny i de-
gradacji człowieka.

Istotny aspekt prezentowanej pracy stanowi jej dwustronność. Choć na obu stronach płótna czy papieru malowało wielu arty-
stów, rzadko jednak czynili to z taką konsekwencją, jak Wróblewski. Wokół problemu dwustronnych prac dużą wystawę zorgani-
zowało Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (Andrzej Wróblewski: Recto/Verso, 2015). W towarzyszącym jej tekście kura-
torzy wyjaśniają, iż używanie przez artystę obu stron płótna czy papieru trudno uznać za przypadek, zbieg okoliczności czy wybór 
czysto ekonomiczny. Uważne spojrzenie na te prace pozwala czytać dwustronność jako swoisty program twórczości Andrzeja 
Wróblewskiego: artysta każe się im uzupełniać, podważać i wzajemnie komplikować1 . Nierzadko po jednej ze stron można było 
znaleźć pracę abstrakcyjną, a po drugiej figuratywną. Dla powojennego pokolenia wybór pomiędzy abstrakcją a figuracją był wy-
borem niemalże etycznym. Wróblewski jednak nie potrafił odnaleźć się w tak ciasno określonych ramach i z powodzeniem łączył 
w swojej twórczości oba nurty. Zestawienie na jednym arkuszu papieru zbliżonych do abstrakcji Ust i figuratywnego Inwalidy zda-
je się tylko potwierdzać tę tezę.

Andrzej Wróblewski, pomimo niezwykłego zróżnicowania źródeł inspiracji i bogactwa podejmowanych motywów, wypracował 
swój rozpoznawalny styl, dzięki czemu w ciągu tak krótkiego życia stał się twórcą wybitnym, od dekad na nowo badanym i odkry-
wanym, swoistym fenomenem w sztuce nie tylko polskiej, ale wręcz na skalę światową.

1 Andrzej Wróblewski: Recto / Verso 1948–1949, 1956–1957, 12.02 – 17.05.2015, https://artmuseum.pl/pl/wystawy/andrzej-wroblewski-recto-verso-1948–1949–1956–1957/1 [dostęp: 17.09.2018].
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12 

Jan Lebensten
1930–1999

Inassouvissement (Nienasycenie), 1970
olej, płótno; 97 × 130 cm 

sygnowany p.d. „Lebenstein 70”, na odwrocie: „Lebenstein | 1970 | „inassouvissement” | 
format 60 F”

wystawiany:
• Jan Lebenstein. Pieczęć Erosa i Thanatosa. Paryż, lata 60., 

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2010 (obraz 
reprodukowany na oficjalnym plakacie wystawy).

• Jan Lebstein, Bodley Gallery, Nowy Jork, 1972.

reprodukowany:
• Jan Lebenstein: Warszawa – Paryż. Prace z lat 1956-1972, 

katalog towarzyszący wystawie w Zachęcie Narodowej 
Galerii Sztuki, red. P. Kłoczkowski, A. Szewczyk, Warszawa 
2010, s. 179.

• P. Kłoczkowski, Witkacy - Brześć - Lebenstein, „Akcent - 
literatura i sztuka”, 1991, nr 1 (43), s. 163.

• Jan Lebstein, katalog wystawy w Bodley Gallery, Nowy Jork, 
1972.

estymacja: 300 000–400 000 zł 
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Jego protagoniści – bo jest coś z teatru, teatru snów w ma-
larstwie Lebensteina – z grubsza dzielą się na dwa rodzaje: 
bestia i kobieta. Obie wydają się schwytane w pułapkę, na-
wzajem sobą umęczone i upokorzone. Przy czym, mimo 
wszystko, kobieta nie jest u niego budzącą litość ofiarą be-
stii. Bestie Lebensteina nie są sataniczne, raczej bezbron-
ne i swoim bestialstwem zaambarasowane i wylękłe. Za to 
sylwetki kobiece, w wulgarnym przeroście swych cielsk, co-
raz bardziej przerażają i wolimy jego smutne, zakłopotane 
Minotaury i Sfinksy, przysiadłe niezgrabnie na brzegu ja-
kiejś wanny czy sofy, gdy ona – kobieta króluje, prowokując 
i zwodząc – Zofia Romanowicz1

Jan Lebenstein – malarz i grafik urodzony w Brześciu 
Litewskim, przez większość życia mieszkający w Paryżu. W la-
tach 1948–1954 odbył studia w Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie pod kierunkiem Eugeniusza Eibischa i Artura 
Nachta-Samborskiego. Był to zatem okres obowiązywania 
doktryny socrealistycznej z jednej strony, z drugiej zaś pry-
matu polskiej odmiany koloryzmu w środowisku akademi-
ckim. Młody Lebenstein nie odnajdował miejsca dla siebie 
w żadnym z tych nurtów, już w czasach studenckich wykształ-
cając w sobie postawę buntowniczą wobec artystycznych elit 
i wiodących „mód”. Zadebiutował w 1955 roku na słynnej wy-
stawie Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi w warszawskim 
Arsenale, gdzie za zaprezentowane pejzaże z przedmieść 
otrzymał nagrodę jury. Prawdziwym sukcesem okazał się jed-
nak udział w I Międzynarodowym Biennale Młodych w Paryżu, 
na którym artysta zdobył Grand Pri × oraz roczny pobyt na 
stypendium w stolicy Francji. Związek z Paryżem nie zakoń-
czył się jednak po planowanym roku – artysta osiadł tam na 
stałe i mieszkał przez kolejne 40 lat, aż do swojej śmierci.

Lebenstein w drugiej połowie lat 50. malował serie Figur 
kreślonych, następnie Figur hieratycznych i wreszcie – naj-
bardziej emblematycznych dla jego twórczości – Figur osio-
wych. Prace zarówno na płótnie, jak i na papierze cechowała 
wertykalna kompozycja z umieszczoną centralnie schema-
tyczną postacią ludzką, poddawaną coraz dalej idącym de-
formacjom i uproszczeniom. Nierzadko przybierały one for-
mę przypominającą biologiczne preparaty czy same skóry 
rozpięte na płaszczyźnie przez artystę-badacza. Kolorystyka 
tych prac ograniczona była zazwyczaj do palety barw ziemi, 
choć Lebensteinowi zdarzało się przełamać ją np. zaska-
kującym błękitem. Abstrakcyjne figury przyniosły mu dużą 
popularność i uznanie krytyki we Francji, a niedługo później 
także w Nowym Jorku. Często w biografiach artysty przy-
taczana jest anegdota o prośbie jednego z amerykańskich 
marszandów, który namawiał go na „masową” produkcję 
prac z tej serii, aby mogły stać się dekoracją wnętrz pewnej 
znaczącej firmy. Lebenstein nie tylko odmówił, ale wręcz nie-
długo później odciął się od stylu, który przyniósł mu sukces, 
porzucając organiczną abstrakcję na rzecz własnej redakcji 
sztuki figuratywnej.

Według Zofii Romanowicz, właścicielki paryskiej Galerii 
Lambert, już abstrakcyjne figury na osi „niepokoiły i zasta-
nawiały” stanowiąc „zapowiedź czegoś groźnego”2. Istotnie, 
ich rozwinięciem od lat 60. stały się prace z cyklu Bestiarium, 

1 Z. Romanowicz, Jan Lebenstein, „Wiadomości”, Londyn 1971, nr 3.
2 Z. Romanowicz, dz. cyt.
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które Lebenstein konsekwentnie tworzył do końca swojego ży-
cia. Znaczącą inspirację stanowiły dla niego eksponaty w podzie-
miach Luwru, które oglądał tuż po swoim przybyciu do Paryża, 
głównie zbiory sztuki sumeryjskiej i babilońskiej – artysta właśnie 
w twórczej recepcji tradycji upatrywał drogę ku nowoczesności. 
Czerpał także motywy ze starożytnych mitologii: nie tylko gre-
ckiej, lecz także egipskiej i wspomnianych cywilizacji z dorzecza 
Tygrysu i Eufratu. Fascynowały go obecne od zarania dziejów 
legendy o ludzko-zwierzęcych hybrydach, wynaturzeniach i de-
formacjach ciała, ale także związkach seksualności z przemocą. 
Formalnie nierzadko nawiązywał do sztuki średniowiecza, a tak-
że manieryzmu i wyrastającego z niego baroku.

Prezentowany obraz stanowi doskonały przykład dojrzałego 
malarstwa Jana Lebensteina. Zatytułowany Inassouvissement, 
czyli „nienasycenie”, nawiązuje do powieści Witkacego o tym 
samym tytule. Traktuje ona o niemożności pełnego poznania, 
pojęcia sensu istnienia w jego metafizycznym znaczeniu – stąd 
bohater tekstu sięga po środki oszukujące świadomość, takie 
jak narkotyki czy zatracenie w doznaniach seksualnych. Dzieło 
Lebensteina zdaje się być ilustracją tej właśnie dojmującej sfery 
ludzkiego nienasycenia, ograniczonego przez jego na poły zwie-
rzęcą fizyczność. Jak pisał sam artysta w liście do Aleksandra 
Wata: Ja bym chciał w coś szerokiego, otwartego i zielonego 
wyskoczyć, ale „zwierzę” swoim ciężarem nie pozwala. Więc jest 

„wielkie zwierzę”. Ja siebie maluję poniekąd3. W wypowiedzi tej 
wybrzmiewa tęsknota za duchowym spełnieniem hamowanym 
przez ową nieposkromioną wewnętrzną bestię. Krytyk i przy-
jaciel Lebensteina, Konstanty Jeleński, ukuł dla jego twórczo-
ści określenie „zaszyfrowana pieczęć Erosa i Tanatosa”. Trafnie 
oddaje w ten sposób balansowanie jego twórczości pomię-
dzy zagadnieniami erotyki i tragedii, miłości i śmierci. Obraz 
Inassouvissement jest znakomitym wyrazem owego dualizmu, 
co dostrzegli także organizatorzy retrospektywnej wystawy ar-
tysty w warszawskiej Zachęcie, zatytułowanej właśnie Pieczęć 
Erosa i Thanatosa, umieszczając jej reprodukcję na materiałach 
promujących wydarzenie.

3 Jan Lebenstein: Warszawa – Paryż. Prace z lat 1956–1972, katalog towarzyszący 
wystawie w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, red. P. Kłoczkowski, A. Szewczyk, 
Warszawa 2010, s. 16.
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13

Erna Rosenstein
1913–2004

Bez tytułu, 1980
olej, papier; 22,5 × 26 cm 

sygnowany l.d. „E. Rosenstein”, p.d. „1980”

estymacja: 18 000–27 000 zł 

Pozornie skończony obraz przeistacza się wciąż z otaczającym światem. Pęka. Osadzają się nowe warstwy. 
Kolory nabierają innych odcieni. W ten sposób zyskuje on swój czwarty wymiar – czas. Nie tylko on 
zyskuje ten wymiar. Zyskują go też oglądający. […] Nie dość, że sam się zmienił, jeszcze zmieniają go swoim 
spojrzeniem. Jest to droga bez końca.

Erna Rosenstein
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Erna Rosenstein
1913–2004

Nie wiadomo skąd świeci, 1984
 olej, pastel, aksamit, deska; 18 × 18 cm 

sygnowany na odwrocie: „18 × 18 | >>NIEWIADOMO SKĄD ŚWIECI<< | E. Rosenstein | 
ewentualnie 1984”

estymacja: 36 000–42 000 zł 

Erna Rosenstein – urodzona w 1913 roku we Lwowie, malar-
ka, rysowniczka i poetka. Studiowała w wiedeńskiej Frauen 
Akademie oraz w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
pod kierunkiem Wojciecha Weissa. Najsilniej związana z 
Grupą Krakowską i kręgiem skupionym wokół Tadeusza 
Kantora, w mniejszym stopniu także z warszawskim środo-
wiskiem artystycznym (m.in. Galerią Krzywe Koło). Członkini 
Grupy Młodych Plastyków, uczestniczka Wystaw Sztuki 
Nowoczesnej (Kraków 1948–49, Warszawa 1957 i 1959) oraz 
słynnej wystawy „Dziewięciu” (Kraków 1955).

Malarstwo Erny Rosenstein zwyczajowo klasyfikowane 
jest jako „surrealistyczne”, choć sama artystka tego okre-
ślenia nie lubiła. W początkowym okresie swojej twór-
czości sięgała p––o motywy figuralne, co widać chociaż-
by w pracach zaprezentowanych na I Wystawie Sztuki 
Nowoczesnej1, lecz już wówczas postacie przedstawiane 
były schematycznie, liniowo, z twarzami przypominający-
mi maski. Od lat 50. jednak tworzyła głównie abstrakcje  
o organicznych, skłębionych formach, fakturowe i pulsują-
ce kolorem. Sięgała po motywy fantastyczne i wyszukane 
wizualne metafory, nadając swoim pracom niepowtarzalny, 
wręcz baśniowy klimat. Często tworzyła także kompozycje 
mroczne i niepokojące, mające niewątpliwie źródło w wo-
jennej traumie i tragicznej śmierci rodziców, z którą artystka 
mierzyła się przez całe życie. Zawsze jednak jej obrazy spo-
wite były liryczną „aurą”, wykazując niemal synestetyczne 
podobieństwo do – również uprawianej przez Rosenstein 

1  Wystawa Sztuki Nowoczesnej: pięćdziesiąt lat później, red. J. Chrobak, M. 
Świca, Kraków 1998, s. 245-249.

– poezji. W podobnej estetyce utrzymane są także jej rysunki 
czy asamblaże z drobnych przedmiotów codziennego użyt-
ku, w których, obok poetyckości, ujawnia się jej przewrot-
ne poczucie humoru. Te właśnie cechy złożyły się na rozpo-
znawalny styl Erny Rosenstein, któremu pozostała wierna 
przez dziesięciolecia.

W latach 70. i 80. charakterystyczne organiczne formy, 
pulsujące nieposkromnioną żywotnością natury, zaczęły nie-
co ustępować miejsca kompozycjom bardziej zdyscyplino-
wanym, linearnym, zdominowanym przez kreskę i swoistą 
architektonikę obrazu. Z tego okresu pochodzi prezento-
wana praca Nie wiadomo skąd świeci. W tym czasie Erna 
Rosenstein często tworzyła obrazy, w których na głębokim 
czarnym tle umieszczała jasne elementy sugerujące świet-
listy rozbłysk w ciemności. Po takie rozwiązanie sięgnęła 
także w tym przypadku. O wyjątkowości tej pracy stanowi 
jednak użycie – oprócz tradycyjnych środków malarskich – 
nieoczywistego materiału, jakim jest aksamit, którym artyst-
ka obwiodła brzegi swojej kompozycji. Rosenstein zdaje się 
w ten sposób podkreślać materialną zmysłowość obrazu, 
jego możliwości oddziaływania nie tylko na wzrok, ale także 
dotyk. Niewielki format i asamblażowe uzupełnienie wpi-
sują kompozycję Nie wiadomo skąd świeci w nurt surreali-
stycznych eksperymentów artystki, ale także jej zamiłowania, 
wręcz pewnej tkliwości, jaką żywiła do drobnych przedmio-
tów – niecodziennych znalezisk pośród rzeczy codziennego 
użytku, które z niezwykłą umiejętnością potrafiła przeobra-
zić w dzieła sztuki. 
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Bogusław Szwacz
1912–2009

bez tytułu, 6/1975
olej, płótno; 185 × 120 cm 

datowany p.d. „1975”

estymacja: 48 000–55 000 zł 

Postawa twórcza ARS-HORME powstrzymuje spontaniczne 
odruchy wyobraźni i ukierunkowuje wyobraźnie na rzecz 
żmudnych realizacji artystycznych, by dziełu nadać doskona-
łość – Bogusław Szwacz, Manifest sztuki Ars-Horme, Osieki 
19771

Bogusław Szwacz – malarz, rysownik, rzeźbiarz i peda-
gog akademicki. W latach 1931-1937 w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych pod kierunkiem m.in. Teodora Axentowicza 
i Xawerego Dunikowskiego. Był współzałożycielem kilku 
grup artystycznych: Grupy Młodych Plastyków w 1946 (któ-
ra z czasem połączyła się z II Grupą Krakowską), w 1948 Le 
Surréalisme Révolutionnaire, a w 1957 – Sztuki Nowoczesnej. 
W roku 1947 jako stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki 
wyjechał na rok do Paryża, gdzie nawiązał liczne kontakty 
z awangardowymi artystami, między innymi Légerem, W 
latach 1948-1962 wykładał na ASP w Warszawie. Od roku 
1956 popularyzował swoją autorską koncepcję sztuki „Ars-
Horme” – „Sztuki Poruszania Wyobraźni”, która ma na celu 
pogłębianie harmonii człowieka ze światem zewnętrznym 
oraz pobudzenie jego wyobraźni w sferze duchowej i mate-
rialnej. Źródłem koncepcji był sprzeciw wobec zmian w sztu-
ce zapoczątkowanych przez Duchampa, które, jak twierdził, 
zafałszowują proces twórczy poprzez zastąpienie go potrze-
bą wolności oraz negują specyfikę dzieła sztuki zrównując 
je ze zjawiskami życia. Szwacz ogłosił manifest swojej teorii 

1  Bogusław Szwacz. Malarstwo Ars-Horme, broszura towarzysząca wystawie 
w Galerii Studio, red. Z. Taranienko, Warszawa 1984, s. nlb.

artystycznej w roku 1977 na plenerze w Osiekach.
Wielkoformatowa kompozycja z 1975 roku stanowi zna-

komity przykład malarstwa „Ars-Horme”. Bogusław Szwacz 
w mistrzowski sposób łączył w swojej sztuce motywy za-
czerpnięte z organicznego świata natury, jak i wytworów 
ludzkiej kultury. Inspiracja naturą przejawia się chociażby w 
doborze subtelnie zniuansowanych barw ziemi przełama-
nych mocniejszymi akcentami czerwieni czy błękitu. Całość 
kompozycji nie przypomina jednak żywych organizmów, ale 
raczej monumentalną stronę z tajemniczej księgi okraszoną 
niepokojącymi abstrakcyjnymi kształtami. Bordiura zapisa-
na jest drobnymi znakami z nieznanego alfabetu – artysta 
nierzadko przetwarzał na swoje potrzeby pisma różnych 
cywilizacji: chińskiej, hebrajskiej czy arabskiej.  Jak pisał kry-
tyk Zbigniew Taranienko, na obrazach Szwacza pojawiają 
się „punkty, przestrzenne drobiny, piktogramy, pasma ara-
beskowych zapisów, stanowcze linie sił, zmaterializowane 
znaki, tajemnicze symbole […]. Tworzą wyraźne skupiska, 
regularne układy, rozproszone konstelacje. Przywracają har-
monię dzięki promieniowaniu światła, jednorodności tonacji 
barwnych i natężeniu walorów. W największych obrazach 
kształtują się muzyczne rytmy”2. Za pomocą tych środków 
Bogusław Szwacz stworzył swój własny unikalny (choć mó-
wiący o sprawach uniwersalnych) język malarski, który do-
skonale widać w prezentowanym dziele.

2 Tamże.
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Rajmund Ziemski
1930–2005

Pejzaż 3/67, 1967
olej, płótno; 135 × 95 cm 

opisany na odwrocie: „RAJMUND ZIEMSKI | PEJZAŻ 3/67 | 135 × 95 | 1967”

estymacja: 60 000–80 000 zł 

Sztuka Rajmunda Ziemskiego wywodzi się z tradycji malar-
stwa materii oraz koloryzmu. Przez całe życie związany był 
z warszawską Akademią Sztuk Pięknych. Od początku stu-
diów 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 two-
rzył w swojej pracowni atmosferę twórczego napięcia czym 
zasłużył na popularność wśród studentów.

Malarz należał do pokolenia artystów, które debiutowało 
w warszawskim Arsenale na słynnej Wystawie Młodej Plastyki 
w 1955 roku, tym samym stając się częścią dynamicznych 
zmian w polskiej plastyce. W latach 60. XX wieku awangar-
da malarska wzięła głęboki oddech po okresie wymuszonej 
figuracji narzuconej przez doktrynę socrealizmu. Ziemski był 
jednym z tych artystów, który z pełnym oddaniem poświęcił 
się badaniu możliwości malarskiej materii. Poszukiwania do-
prowadziły go do wypracowania własnej formuły malarstwa 

– pejzażu metaforycznego.
Niewątpliwie ostateczny wpływ na twórczość Ziemskiego 

miały tendencje dominujące w okresie, w którym dojrzewał 
jako artysta, mianowicie informel. Począwszy od końca lat 50. 
Uprawiał malarstwo właśnie w tym typie, co uczyniło z niego 

jednego z najbardziej zdecydowanych reprezentantów tego 
kierunku. Ogromną rolę w malarstwie Ziemskiego odgrywała 
barwa, którą operował z dużą swobodą i odwagą. W drugiej 
połowie lat 60. zrezygnował z intensywnego koloru na rzecz 
strzępiastej plamy o różnej strukturze skupiając się przede 
wszystkim na jej możliwościach ekspresyjnych.

Z tego okresu pochodzi Pejzaż 3/67 – artysta odważnie 
zestawia tu gładko malowane partie płótna z liszajowatymi, 
chropowatymi naroślami grubo kładzionej farby. Dzięki tym 
zabiegom Ziemski osiągnął niepokojący efekt drapieżności 
i kościstości formy. Struktura farby na prezentowanym obra-
zie przypomina szkielet rozkładającego się zwierzęcia. Forma 
jest mroczna i niepokojąca, jednak jednocześnie piękna i po-
ciągająca w swojej strukturze. Podobnym kunsztem materii 
charakteryzowały się obrazy m.in. Jacka Sempolińskiego czy 
Jerzego Tchórzewskiego.

Płótna Ziemskiego, tak samo w każdym okresie jego twór-
czości, stawały się krajobrazami wewnętrznymi, odbiciem 
marzeń, snów, emocji czy indywidualnych niepokojów arty-
sty często przybierając silnie dramatyczną formę.

W 1979 r. malarz został laureatem Nagrody im. Jana Cybisa. 
Ziemski miał wiele wystaw indywidualnych w Polsce i zagra-
nicą (m.in. Waszyngton, Bruksela, Wiedeń, Garrel).
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Alfred Lenica
1899–1977

Biologiczny popęd – namowa, 1959–64
olej, płótno; 89 × 106 cm 

sygnowany p.d. „Lenica”, opisany na odwrocie „ALFRED LENICA | WARSZAWA | 1959–64 | 
„NAMOWA” | „BIOLOGICZNY POPĘD” | 89 × 106”

estymacja: 60 000–85 000 zł 

Alfred Lenica (1899–1977) – jeden z najwybitniejszych pol-
skich artystów XX wieku. Uprawiał przede wszystkim ma-
larstwo abstrakcyjne. W młodości studiował na wydziale 
prawno-ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego oraz 
w tamtejszym Konserwatorium Muzycznym. Dodatkowo 
pobierał także nauki Prywatnym Instytucie Sztuk Pięknych. 
Nie był to jednak wiodący dla niego kierunek: Lenica do wy-
buchu II wojny światowej pracował zawodowo jako skrzy-
pek, malarstwo uprawiając jedynie w wolnym czasie. W jego 
ówczesnej „hobbystycznej” twórczości dominowały obrazy 
figuratywne, głównie inspirowane kubizmem martwe natury. 
W okresie okupacji Lenica został przesiedlony z Poznania do 
Krakowa, gdzie zapoznał się ze środowiskiem artystycznym 
skupionym wokół Tadeusza Kantora, a przy tym zaintere-
sował najnowszymi tendencjami plastycznymi. Spotkanie 
z Kantorem zadecydowało o wyborze sztuki współczesnej 
jako dalszej drogi kariery ponad czterdziestoletniego już 
wówczas Lenicy.

Alfred Lenica po powrocie do Poznania aktywnie włą-
czył się w organizowanie tamtejszego życia artystycznego. 

W roku 1947 wraz z Feliksem M. Nowowiejskim i Ildefonsem 
Houwaltem założył awangardowe ugrupowanie 4F + R – skrót 
ten artyści rozwijali jako „forma, farba, faktura, fantastyka + 
realizm”, a sformułowany przez nich manifest głosił postu-
lat nawiązania do najnowszych zdobyczy plastyki światowej 
przy jednoczesnym budowaniu programu zaangażowanego 
społecznie. Grupa była otwarta na poszukiwania formalne, 
a stojący na jej czele Lenica sięgał w swojej twórczości po 
tak różnorodne źródła inspiracji, jak informel, abstrakcja 
geometryczna, zaangażował się także w oficjalny nurt soc-
realistyczny. Dopiero w drugiej połowie lat 50. ukształtował 
się jego rozpoznawalny styl łączący organiczną abstrakcję 
z wpływami surrealizmu za pomocą autorskiej techniki wy-
korzystującej malarstwo z elementami dekalkomanii.

Prace Alfreda Lenicy znajdują się m.in. w Muzeum 
Narodowym w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, 
Szczecinie oraz w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce 
i za granicą.
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Alfred Lenica
1899–1977

Kompozycja
 tusz, papier; 68 × 97,5 cm 
sygnowany p.d. „Lenica”

estymacja: 35 000–44 000 zł 
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Zbigniew Makowski
ur. 1930

Te quaerens Ariadna, 1996
 olej, akryl, deska; 40 × 50 cm 

sygnowany wzdłuż górnej krawędzi: „te quaerens Ariadna. Zbigniew Makowski f. V.1996.", 
na odwrocie autorski napis: „Te quaerens, Ariadna, tuoquo | incensus amoro. | Catullus 

Carmen 64, 253 | Zbigniew Makowski f .V.1996”, nalepka z Galerie Alice Pauli oraz nalepki 
inwentarzowe

estymacja: 17 000–23 000 zł 
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Zbigniew Makowski
ur. 1930

Kompozycja, 1971
 gwasz, akwarela, tusz, papier; 55 × 74,5cm 

sygnowany wzdłuż dolnej krawędzi: „Zbigniew Makowski fecit 1971”

estymacja: 32 000–40 000 zł 

Jeden z najbardziej oryginalnych polskich artystów, który 
wpracował własną, uniwersalną wizję malarskiej rzeczywi-
stości opartą na harmonijnym połączeniu intelektualnego 
i estetycznego wymiaru sztuki. Zbigniew Makowski zajmuje 
się malarstwem, rysunkiem oraz tworzeniem autorskich ksią-
żek artystycznych, jest także poetą. Mimo dużego zaanga-
żowania w życie artystyczne – Makowski uczestniczył w wy-
stawach i wydarzeniach kształtujących oblicze polskiej sztuki 
po wojnie m.in. III Wystawie Sztuki Nowoczesnej w 1959 czy 
w Plenerach Koszalińskich w Osiekach, nigdy nie utożsamiał 
się z postulatami awangardy utrzymując indywidualny cha-
rakter swojej sztuki.

Podczas pobytu w Paryżu w 1962 roku Makowski zetknął 
się z André Bretonem oraz członkami międzynarodowe-
go ugrupowania Phases. Od tego czasu w swojej sztuce 

odwoływał się do poetyki surrealizmu jednak wciąż utrzy-
mując niezależny i oryginalny charakter własnej twórczości. 
W swoich kompozycjach artysta łączy cyfry, fantazyjne kroje 
liter, skomplikowane formy geometryczne i symbole – czę-
sto znane tylko sobie. Jego precyzyjny rysunek wpływa na 
wrażenie iluzyjności przestrzeni oraz wzmaga tajemniczy na-
strój kompozycji. Prace Makowskiego budzą skojarzenia z mi-
stycznymi traktatami nasyconymi metaforami i ilustrowany-
mi tajemnymi runami, co podsyca ich erudycyjny charakter.

Makowski interesuje się różnymi dziedzinami nauki, jest 
znawcą wielu kultur, miłośnikiem poezji, filozofii, ezoteryki 
i muzyki. Jego kompozycje to polifoniczna synteza doświad-
czeń i fascynacji intelektualnych z oryginalną plastyczną wy-
obraźnią. Jego sztuka jawi się jako zagadkowe obrazowo-

-słowne traktaty.
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Zdzisław Beksiński
1929–2005

bez tytułu, 1958
 tusz, papier; 30 × 21 cm 
datowany p.g. „24.7.58”

estymacja: 5 500–6 600 zł 
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Roman Opałka
1931–2011

Studium dotykowe, 1958
 tusz, gwasz, papier; 84×27 cm (w świetle oprawy) 

sygnowany p.d.: „R. OPALKA”

estymacja: 25 000–45 000 zł 
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Jacek Sienicki
1928–2000

Wnętrze geometryczne, 1982
olej, płótno; 160 × 110 cm 

sygnowany na odwrocie: „Sienicki | Jacek 82”

estymacja: 33 000–45 000 

Jacek Sienicki (1928–2000) – malarz, wieloletni pedagog sto-
łecznej ASP. Sienicki urodził się w Warszawie, gdzie spędził 
lata II Wojny Światowej, a także przeżył Powstanie oraz na-
zistowski obóz przejściowy w Pruszkowie. Po zakończeniu 
wojny podjął naukę w Liceum Sztuk Plastycznych. Dyplom 
z malarstwa uzyskał w 1954 roku w pracowni Artura Nachta-
Samborskiego (ASP w Warszawie). W 1967 roku objął samo-
dzielną Pracownię Problemów Malarstwa w Architekturze, 
a w 1975 roku Pracownię Malarstwa, którą prowadził do 
1992 roku. Nigdy nie zrezygnował z roli pedagoga do 2000 
roku prowadząc Pracownię Malarstwa na Wydziale Rzeźby.

Sienicki w swojej pracy wybrał kilka wątków, które syste-
matycznie zgłębiał tworząc kontynuowane przez dziesiątki 
lat serie powtarzających się motywów. Szczególe znacze-
nie nadawał obserwacji powszednich, prawie niedostrze-
galnych fenomenów takich jak efemeryczne zjawiska świet-
lne. Odnotowywał je w najbliższych sobie przestrzeniach: 
w prywatnej pracowni, ogrodzie, otoczeniu domu czy wy-
bierając bliskie mu przedmioty. Artysta wierzył, że skupie-
nie się na procesie pogłębiana zdolności uchwytywania 
zjawisk wiedzie do ukształtowania malarskiej i życiowej sa-
moświadomości. Obrazy Sienickiego cechuje osobliwa eks-
presja. Kompozycje powstają przez zastosowanie szerokich 

płaszczyzn plamy barwnej o zdecydowanych, ekspresyj-
nych podziałach. Miejsce nagromadzenia światła Sienicki 
często zaznaczał pozostawiając w strukturze farby zdecy-
dowany, linearny ślad narzędzi malarskich w nawarstwiają-
cej się substancji. Przestrzeń definiowana jest równoważnie 
poprzez kolor (kontrastujące jasne i ciemne płaszczyzny 
barwy) i gęstość farby. Niezaprzeczalną cechą twórczości 
Sienickiego jest konsekwencja jego drogi twórczej prze-
jawiająca się w ciągłym doskonaleniu sposobu malarskiej 
wypowiedzi. Jego twórczość stanowi świadectwo refleksji 
nad środkami wyrazu będące nieustannym procesem do-
cierania do własnej, świadomej formy postrzegania świata 
poprzez malarstwo.

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 ini-
cjatorów. W latach 80. Malarz uczestniczył w ruchu kultu-
ry niezależnej. Był laureatem Nagrody Krytyki Artystycznej 
im Norwida (1975), Nagrody im. Jana Cybisa (1983) oraz 
Nagrody nowojorskiej Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego 
(1993). Artysta miał wystawę retrospektywną w Muzeum 
Narodowym w Kielcach w 2017 roku.
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Tadeusz Dominik
1928–2014

Łąki, 1974
akryl, płótno; 90 × 110 cm 

sygnowany p.d. „Dominik”, na odwrocie: „DOMINIK 1974 | ŁĄKI ACRYL 90 × 110”

estymacja: 28 000–35 000 zł 

Tadeusz Dominik (1928–2014) – malarz, grafik, zajmował 
się tkaniną artystyczną, ceramiką i grafiką komputerową. 
W latach 1946–1951 studiował malarstwo na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. 
Jana Cybisa. Profesor miał duży wpływ na rozumienie ma-
larstwa przez Dominika – artysta przejął zasadę, że obraz 
nie może kopiować natury, musi być rodzajem kolorystycz-
nej i fakturowej interpretacji. W 1951 roku rozpoczął pra-
cę pedagogiczną na stołecznej uczelni i przeszedł przez 
wszystkie stopnie kariery akademickiej, od asystenta do 
profesora zwyczajnego (1988). Dwukrotnie był dziekanem 
Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP. W 1990 roku odszedł 
na emeryturę. Jest laureatem m.in. nagrody im. Jana Cybisa 
(1973) i stypendystą Ford Foundation (1962). Po ukończe-
niu Akademii Tadeusz Dominik oprócz malarstwa tworzył 
także grafiki, które szybko znalazły uznanie w oczach kryty-
ków. Jego czarno-białe, realistyczne drzeworyty operowa-
ły światłocieniem nadającym pracom malarskość. Dominik 

wcześniej wypracował własny, niepowtarzalny styl w malar-
stwie, któremu pozostaje wierny od lat, konsekwentnie do-
skonaląc język artystycznej wypowiedzi. Od początku niemal 
zaobserwować można charakterystyczne cechy formalne 
jego malarstwa: okrągłe lub owalne punkty i plamy o dość 
nieregularnych kształtach, niejednokrotnie stanowiące ślad 
po uderzeniu pędzlem. Powierzchnia płócien Dominika z lat 
50. i 60. jest rozedrgana, wirująca, wybijają się z niej poje-
dyncze, rozświetlone plamy. Z okrągłych i owalnych form 
artysta budował pejzaże, przedstawiał na płótnach swoją 
wizję świata przyrody.

Prace Tadeusza Dominika znajdują się w wielu muzeach 
i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, m.in. w Muzeach 
Narodowych w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, 
Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Museo de Bellas 
Artes w Caracas, Museum Albertina we Wiedniu, Stedelijk 
Museum w Amsterdamie.
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Jan Tarasin
1926–2009

Sytuacja XIV, 1983
 olej, płótno; 40 × 60 cm 

sygnowany l.d. „Jan Tarasin 83”, na odwrocie: „JAN TARASIN | SYTUACJA XIV.83”

estymacja: 75 000–90 000 zł 

Maluję trochę tak, jak się odmawia różaniec, w którym paciorki powtarzają się, lecz są zarazem 
inne. Jest to opisywanie różnorodności świata, ale oprócz rejestrowania faktów ważne jest w nim 
poszukiwanie mechanizmów rządzących tą różnorodnością1.
1  E. Dzikowska, Jan Tarasin, [w:] tejże, Artyści mówią. Wywiady z mistrzami malarstwa, Izabelin – Warszawa 2011, s. 200.

Jan Tarasin – wybitny malarz, grafik i rysownik, a także teo-
retyk sztuki i pedagog. Malarstwo studiował w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem m.in. Zbigniewa 
Pronaszki i Wacława Taranczewskiego. Jeszcze jako student 
zadebiutował na słynnej I Wystawie Sztuki Nowoczesnej 
w Krakowie (1948). Przez wiele lat wykładał na warszaw-
skiej ASP, a w latach 1987–1990 piastował stanowisko jej 
rektora. W roku 1984 został laureatem prestiżowej nagro-
dy im. Jana Cybisa.

Podczas I Wystawy Sztuki Nowoczesnej Tarasin zaprezen-
tował geometryzujące abstrakcje zbliżone do ówczesnych 
poszukiwań Andrzeja Wróblewskiego, jednak już dekadę 
później formalne eksperymenty doprowadziły go do wypra-
cowania własnego, unikalnego stylu. Jego prace – na pozór 
nieprzedstawiające – zwykle zawierają w swoich tytułach 

nawiązania do świata realnego (Przedmioty, Sytuacje itp.). 
Tarasin był bowiem bacznym obserwatorem widzialnej, ma-
terialnej rzeczywistości, jednak roli malarstwa nie upatruje 
w naśladownictwie natury, lecz we wnikliwym badaniu jej 
mechanizmów i struktur. Upraszczał zatem faktyczne przed-
mioty do poziomu abstrakcyjnych znaków szeregowanych 
w rytmiczne, harmonijne systemy. Nierzadko rozmieszcza-
ne są w układach pasowych, przywodzących na myśl zapis 
nutowy na pięciolinii. Inne skojarzenie to dalekowschodnia 
kaligrafia, z którą Tarasin zetknął się w latach 60. podczas 
pobytu na stypendium w Chinach i Wietnamie. Niewątpliwie 
charakterystyczne znaki z jego obrazów tworzą rodzaj sym-
bolicznego alfabetu, odczytywanego na poziomie wizual-
nych struktur.
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Jan Berdyszak
1934–2014

Miejsce rezerwowane – Brahmanda, 1973/74
 akryl, płótno naklejone na deskę; 65,5 × 73 cm 

sygnowany na odwrocie: „JAN | BER | DYSZ | AK | 1973–74 | AKRYL | Miejsce rezerwowane 
| - Brahmanda”

estymacja: 55 000–70 000 zł 

Jan Berdyszak – malarz, grafik, rzeźbiarz, autor instalacji, sceno-
graf, teoretyk sztuki, pedagog. Absolwent Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu oraz profesor macierzystej 
uczelni (dziś Akademii Sztuk Pięknych). Laureat nagrody im. Jana 
Cybisa (1978), odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1988) i Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001) oraz Doktoratem 
Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie (1999).

Berdyszak dał się poznać jako artysta wyjątkowo wszechstron-
ny, z powodzeniem wykorzystujący w swojej twórczości szeroki 
wachlarz technik i mediów. Interesowały go jednak nie tylko stu-
dia plastyczne, lecz także pogłębiona refleksja na temat ich filo-
zoficznych podstaw. Szczególnie zdawała się inspirować go da-
lekowschodnia teoria przestrzeni. Zgłębiał naukę taoistycznego 
myśliciela Lao-Tsy, zgodnie z którą każde zjawisko funkcjonuje 
w harmonijnej dychotomii ze swoim przeciwieństwem, 
a zatem wnętrze i zewnętrze – wartości względem siebie opo-
zycyjne – wzajemnie się równoważą tworząc kosmiczną jedność1. 
Takie pojmowanie rzeczywistości i przestrzeni przełożyło się na 
artystyczne poszukiwania związane z odejściem od tradycyjnie ro-
zumianego obrazu zamkniętego w regularnym prostokącie płótna, 
na rzecz malarskich form otwartych, fragmentarycznych, powyci-
nanych itp. Z kolei w instalacjach sięgał często po szkło – materiał 
przezroczysty, sprawiający wrażenie niematerialności czy wręcz nie-
obecności tworzywa. W sztuce Jana Berdyszaka rolę odgrywa więc 
nie tylko to, co jest, ale również to, czego nie ma – pustka, o któ-
rej pisał w jednym ze swoich szkicowników: Spośród wszystkich 
bytów dwa są niezniszczalne, może dlatego, że egzystują wyłącz-
nie jako procesy i względności, a są nimi czas i przestrzeń. Pustka 
przestrzeni posiada przewagę nad wszystkim, skoro nie można jej 
zniszczyć, tak jak można zniszczyć życie, przedmioty czy formy2. 
Artysta prowadził niemalże mistyczne dociekania na temat sztuki 
przekraczającej granice materii. W jego obrazach, rzeźbach i in-
stalacjach – podobnie jak chociażby w neoplastycznych pracach 

1  E. Kościelak, M. Szafkowska, Jan Berdyszak. Szkice i rysunki, Wrocław 2012, s. 11.
2  J. Berdyszak, Szkicownik nr 52, 1970, cyt. za B. Kowalska, Jan Berdyszak 1934—2014, Lublin 
2015, s. 22.

Katarzyny Kobro – liczne wycięcia i prześwity sprawiają, że dzie-
ło sztuki niejako przenika się z zewnętrznym światem, wchodzi 
z nim w przestrzenną relację. Berdyszak tworzył tego typu obiekty 
od ok. połowy lat 60. niemal do końca swojego życia.

Taką właśnie otwartą formę przybrał obraz Brahmanda powstały 
na przełomie lat 1973 i 1974. Nadany przez artystę tytuł odwołuje 
się do hinduistycznego modelu materialnego świata. Brahmanda, 
czyli makrokosmos stworzony przez Brahmę – jedno z ważniej-
szych bóstw Hinduizmu – ma formę jaja otoczonego skorupą. Jajko 
jako archetypowy symbol życia i mocy stwórczej jest silnie obecne 
także w kulturze judeochrześcijańskiej. Berdyszak umieścił owal-
ny czarny kształt przypominający właśnie jajko w centrum reliefu, 
lecz jego harmonię zaburza przełamujący je otwór. Według trakta-
tu Brahmanda Purana, „proto-świat” pierwotnie stworzony przez 
Brahmę zaczął z czasem pękać i zmieniać swoją formę, aż „wykluła” 
się z niego ziemia, jaka znana jest dziś człowiekowi. Artysta zdaje się 
zatem w swoim dziele sugerować moment, w którym z jaja Brahmy 
rodzi się nowa rzeczywistość. Ułożenie poszczególnych fragmen-
tów przypomina ramę czy też kulisy, zza których ma wyłonić się 
owa tajemnica. Kompozycja – mimo pozornego „wybrakowania” 
materiału – stanowi kompletną jedność, nie tylko w rozumieniu we-
wnętrznej spójności, ale także w relacji wzajemnego uzupełniania 
się przez dzieło sztuki i jego otoczenie. Zdaniem Berdyszaka tylko 
obopólne oddziaływanie obiektu artystycznego i jego zewnętrzne-
go kontekstu może stworzyć pełnię plastycznego wyrazu. Sięganie 
po tego rodzaju metafizyczne rozważania jako punkt wyjścia dla 
twórczości artystycznej może zbliżać Jana Berdyszaka do takich 
klasyków awangardy, jak Malewicz, Mondrian czy Kandinsky, rów-
nież postrzegający sztukę jako narzędzie do poznawania i wyraża-
nia uniwersalnych prawd rządzących kosmosem3.

3 Berdyszak, Gierowski, Kałucki, Kamoji, red. W. Andzelm, Lublin—Ząbki 2010, s.27.
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Jan Berdyszak
1934–2014

Koła podwójne żółto-czerwone, 1969
tempera, karton; 71 × 47 cm 

sygnowany l.d. „JAN | BER | DYSZ | AK | 1969”, na odwrocie: „Koło podwójne | żółto 
czerwone | 1969”

estymacja: 30 000–42 000 zł 
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Tadeusz Łodziana
1920–2011

Krągła, nd.
brąz patynowany, drewniana podstawa; 29,5 × 39 × 20 cm 

sygnowany monogramem artysty „TŁ”; na spodzie nalepka z danymi pracy

estymacja: 12 000–17 000 zł 

W latach 1937–1939 studiował w Instytucie Sztuk Plastycznych 
we Lwowie. Do przerwanej przez drugą wojnę światową edu-
kacji powrócił w 1941 roku ucząc się także w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie. W 1954 roku 
uzyskał dyplom Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie i rozpoczął pracę na uczelni. W latach 1966–
1968, 1972–1978 był dziekanem Wydziału Rzeźby, a w okresie 

1968–1972 był prorektorem uczelni. Tworzył monumental-
ne pomniki, rzeźbę plenerową, kameralną i portrety. Był 
autorem wielu pomników m.in.: Mauzoleum na Pawiaku 
w Warszawie, Ofiar Faszyzmu w Radogoszczy, Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W 1981 roku zdobył Grand 
Pri × na Międzynarodowym Biennale Rzeźby w Monaco za 
rzeźbę Otwarta II.
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Jan Pamuła
ur. 1944

Obiekt geometryczny 2017/1, 2017
 akryl, drewno; 195 × 79 × 6,5 cm 

sygnowany na odwrocie: „JAN PAMUŁA | OBIEKT GEOMETRYCZNY | 2017/1 | 2017”

estymacja: 20 000–40 000 zł 

Jan Pamuła zajmuje się malarstwem i grafiką komputero-
wą. Od początku lat 70. pozostał wierny swojej fascynacji 
łączenia filozofii, technologii oraz sztuki, która wyraża się 
w tworzonych przez artystę geometrycznych obrazach, ry-
sunkach i obiektach.

W 1968 uzyskał dyplom na krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych na wydziale malarstwa oraz grafiki. Pamuła stu-
diował również w paryskiej École nationale supérieu-
re des Beau x -Arts oraz londyńskiej Central School of Art. 
And Design w Londynie. Obecnie na krakowskiej ASP pro-
wadzi pracownię działań wizualnych na Wydziale Form 
Przemysłowych.

Dla sztuki Jana Pamuły charakterystyczne jest prowadze-
nie dogłębnych poszukiwań w obrębie jednego motywu op-
artych o naukowy formalizm połączony z czysto malarskim 
podejściem do koloru. Swoje poszukiwania Pamuła ogniskuje 
wokół dwóch głównych cyklów: rysunków komputerowych 
oraz obiektów geometrycznych. Razem tworzą zespół obiek-
tów połączonych wspólnym pomysłem kompozycyjnym oraz 
intelektualnym.

Pierwsze grafiki komputerowe powstał w 1980 roku i opie-
rały się na ścisłych wyliczeniach opartych na pracy maszyny. 
Podstawowy motyw to przetwarzany losowo prostokąt. Za 
kompozycję figur odpowiada algorytm oparty na liczbie czte-
ry – arytmetycznym odpowiedniku prostokąta. Przyglądając 

się obiektom Pamuły widzimy, że każdy z nich stanowi zestaw 
ściśle zależnych od siebie elementów tworzących wyszuka-
ne estetycznie układy – owoc zespolenia techniki i ludzkiego 
intelektu. Jego prace geometryczne to fascynujące zjawisko 
formalne, które można rozpatrywać jako całość – zbiór po-
krewnych sobie kształtów.

Pierwszy Obiekt geometryczny powstał w 1973 roku. 
Wszystkie prace z tego cyklu opierają się na podobnym zało-
żeniu kompozycyjnym – jest to forma prostokąta zamknięta 
półkolem, wewnątrz której kumulują się wydzielone pionowo 
bądź poziomo prostokątne płaszczyzny tworzące harmonijną 
całość. Kształty wypełnione są barwą planowo i konsekwen-
tnie. Jest to wyraz naukowych zainteresowań artysty starają-
cego się zgłębić części składowe procesu widzenia – zarówno 
od strony fizjologicznej jaki psychologicznej. Pamuła budu-
jąc swoją sztukę systematyzuje elementy wizualne i tworzy 
łatwo rozpoznawalną, spójną strukturę: rzeczywistość, któ-
ra nie imituje otaczającego świata lecz ma swoją własną au-
tonomię. Pojęcie systemu – utworzonego na kanwie prawd 
powszechnych (naukowych, geometrycznych) to centralny 
punkt w sztuce Pamuły. Owa struktura zachęca, aby w kon-
takcie z dziełem zacząć tropić zasady jego konstrukcji dzię-
ki czemu doświadczenie estetyczne zmienia się w pozna-
nie – interpretację geometrycznego porządku wszechświata.
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Jan Ziemski to twórca silnie związany z powojennym śro-
dowiskiem artystycznym Lublina. Wykształcenie plastyczne 
zdobywał w latach 1942–1946 w Państwowym Liceum Sztuk 
Pięknych w Lublinie. Następnie całkowicie porzucił działal-
ność artystyczną dla trwającego dwa lata epizodu studiów 
medycznych na lubelskim UMCS. Wybór ten był wyrazem fa-
scynacji artysty naukami ścisłymi, która w późniejszym etapie 
rozwinęła się w stronę fizyki i astronomii. Zainteresowania 
te odcisnęły intelektualne i formalne piętno na późniejszych 
poszukiwaniach artystycznych Ziemskiego. Po porzuceniu 
studiów lekarskich rozpoczął naukę na wydziale historii 
sztuki KUL, gdzie zetknął się z malarzami Włodzimierzem 
Borowskim, Tytusem Dzieduszyckim i Ryszardem Kiwerskim 
oraz teoretykami Jerzym Ludwińskim i Hanną Ptaszkowską. 
Skutkiem owego spotkania były działania mające na celu ani-
mację środowiska artystycznego Lublina poprzez obudzenie 
w nim nowoczesnego ducha. W efekcie do życia powołana 
została Grupa „Zamek”, która swoimi dążeniami wpisywa-
ła się w nurt malarstwa informel oraz malarstwa materii 

tworząc oryginalną koncepcję „sztuki strukturalnej”. W cza-
sie istnienia grupy w latach 1956–1959 Ziemski brał w więk-
szości jej kluczowych wystaw. Po rozpadzie grupy rozwijał 
własną działalność artystyczną skupiając się na poszukiwaniu 
nowych form plastycznego wyrazu.

Kompozycja abstrakcyjna II stanowi początek przełożenia 
fascynacji naukami ścisłymi na język plastyki. Ziemski należał 
do Towarzystwa Miłośników Astronomii, która podobnie jak 
fizyka, matematyka i filozofia stanowiła mocny punt jego zain-
teresowań. Jego obrazy z tamtego okresu są całkowicie abs-
trakcyjne, przypominają rozbłyski materii, która mogłaby być 
widziana zarówno okiem teleskopu jak i mikroskopu. Próby 
Ziemskiego, których Kompozycja abstrakcyjna II stanowi po-
czątek, są emanacją fascynacji ideą możliwości połączenia 
namysłu artystycznego z koncepcjami naukowymi i poszu-
kiwaniami formy ich syntetycznego ujęcia na płótnie, które 
artysta realizował przez cały okres swojej pracy twórczej.

Jan Ziemski
1920–1988

Kompozycja op-artowska, lata 60.
 relief/akryl, płyta; 60 × 80 cm 

sygnowany na odwrocie: „Jan Ziemski | Lublin”; częściowo zerwana nalepka z danymi pracy 
i artysty

estymacja: 60 000–75 000 zł 
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Henryk Stażewski
1894–1988

Relief nr 3, 1980
 relief/akryl, płyta; 62,5 × 62,5 cm 

sygnowany na odwrocie: „nr. 3 | 1980 | H. Stażewski”

estymacja: 80 000–95 000 zł 

Henryk Stażewski – malarz, przedstawiciel awangardy geo-
metrycznej, twórca reliefów i plakatów, projektant wnętrz, 
scenograf i teoretyk. Jeden z pionierów sztuki awangardo-
wej w Polsce.

Stażewski w ciągu swojego długiego życia niemal nie-
ustannie obecny był na rodzimej scenie artystycznej, za-
znaczając swój udział w wiodących nurtach i licznych 
ugrupowaniach awangardowych. Współtworzył m.in. for-
mację Ekspresjonistów Polskich (od 1919 r. Formistów), Blok. 
Praesens, a.r., zaś podczas pobytu w Paryżu obracał się w krę-
gach Cercle et Carré czy Abstraction-Création. Po wojnie na-
leżał do środowiska skupionego wokół warszawskiej Galerii 
Krzywe Koło, a w roku 1966 był jednym z założycieli Galerii 
Foksal. Nawet w sędziwym wieku pozostawał wpływową 
i niezwykle barwną postacią sztuki współczesnej.

Henryk Stażewski początkowo tworzył prace inspirowa-
ne kubizmem, a następnie – pod wpływem Strzemińskiego 

– konstruktywistyczne. Czerpał także z neoplastycznego do-
robku Mondriana i grupy De Stijl. W latach 40. i 50. powrócił 
do sztuki figuratywnej, choć syntetycznej w formie i silnie 
zgeometryzowanej. Natomiast na okres politycznej odwilży 
roku 1956 przypada początek zainteresowania artysty two-
rzeniem kompozycji reliefowych, które na trzy kolejne de-
kady zdominowały jego twórczość.

Poszukiwania Stażewskiego na polu malarstwa przestrzen-
nego, wychodzącego poza tradycyjną płaszczyznę płótna, 
przybierały różne formy. Tworzył swoje reliefy zarówno z ele-
mentów metalowych (w szczególności miedzi), jak i z desek 
pokrytych farbą – w latach 60. była to głównie biel w rozma-
itych konfiguracjach, zaś w latach 70. zwrócił się w kierunku 
kontrastowych zestawień mocnych barw oddziałujących na 
odbiorcę w sposób zbliżony do op-artu.

Gdy się jest zdominowanym przez kolor, odczuwa się przez naskórek tonację własnego 
wewnętrznego ja, warunkującego uczucia z góry predestynowane do tworzenia struktury obrazu. 
Dostrzeganie dystansu pozwala widzieć powiązania barw, wyzwolone z obowiązującej logiki. 

Henryk Stażewski1

1 H. Stażewski, cyt. za J. Ładnowska, Sztuka wolnego ładu, [w:] Henryk Stażewski,1894–1988. W setną rocznicę urodzin (katalog wystawy 
w Muzeum Sztuki w Łodzi, 13 grudnia 1994 – 26 lutego 1995), red. J. Ładnowska, Z. Karnicka, J. Janik, Łódź 1994, s. 23.
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Janusz Orbitowski
1940–2017

6/05, 2005
technika własna, relief, akryl, płótno; 70×50 cm 

sygnowany na odwrocie: „Janusz ORBITOWSKI 2005 | 6/05 | 70×50 cm”

estymacja: 12 000–14 000 zł 



75

33 

Janina Węgrzynowska
1930–2010

Organy, 1991
 relief/akryl, płyta, ple × i; 50 × 50 cm 

sygnowany na odwrocie: „JANINA WĘGRZYNOWSKA | ORGANY 50 × 50 | ple × i-płyta-
akryl-tempera | 1991”

estymacja: 9 500–12 000 zł 
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Andrzej Nowacki
ur. 1953

20.01.2005
relief/akryl, płyta; 99 × 99cm 

sygnowany na odwrocie: „A. NOWACKI 2005 | 20.01.2005”

estymacja: 30 000–42 000 zł 

Andrzej Nowacki (ur. 1953) – malarz, twórca geometrycz-
nych reliefów. Mieszka i pracuje w Berlinie. Nowacki w 1977 
roku wyjechał z Polski, aby studiować języki skandynaw-
skie w Göteborgu, następnie germanistykę i historię sztu-
ki w Innsbrucku. Na początku lat 80. nawiązał wieloletnią 
znajomość z Henrykiem Stażewskim, która wywarła duży 
wpływ na jego twórczość artystyczną. Jego pierwsza wysta-
wa indywidualna odbyła się w Berlinie Zachodnim w Galerii 
Pommersfelde w 1987 roku. W 1988 roku Nowacki zaczy-
na tworzyć pierwsze geometryczne reliefy. W połowie 
lat 90. Nowacki nawiązuje współpracę z berlińską galerią 
Heinza Teufla – właścicielem czołowej w Europie galerii sztu-
ki konkretnej. W latach 1997, 1998, 2000 i 2001 uczestni-
czył w międzynarodowych plenerach „spod znaku geome-
trii” w Okunice oraz poplenerowych wystawach w Muzeum 

Okręgowym w Chełmnie. W 1999 roku wyjeżdża do USA na 
zaproszenie kolekcjonerów sztuki w New Jersey i tworzy 
nowy cykl reliefów W 2001 roku otrzymał roczne stypen-
dium Fundacji Pollock-Krasner w Nowym Jorku.

Andrzej Nowacki uczestniczył w licznych wystawach w kra-
ju i zagranicą. W 2001 roku wystawia w Międzynarodowym 
Centrum Kultury w Krakowie, w 2004 w Muzeum Narodowym 
w Szczecinie, CASO-Muzeum Sztuki Współczesnej w Osace, 
Georg Struman Museum of Art w Miami oraz w Galerii 
Piekary w Poznaniu, w 2005 roku w Kossho Fine Art Gallery 
w Osace. W 2011 w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie wy-
stawia wraz z Wojciechem Fangorem oraz uczestniczy w wy-
stawie poświęconej polskiemu konstruktywizmowi w Dum 
Umeni w Ostrawie.
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Koji Kamoji
ur. 1935

z serii „Małe bóle”, 1999–2001
akryl, płótno na desce, ołówek, pionki do gry w go; 74 × 103,5 cm 

opisany na odwrocie: „Małe bóle / fragment”; naklejka z wystawy w Galerii Art Consulting

WYSTAWIANY:
• Andzelm Gallery, Kamoji. Rysunek wewnętrzny, Lublin, 2007.
• Galeria Art Consulting, Koji Kamoji, Warszawa, 20 stycznia – 

28 lutego 2001.

REPRODUKOWANY:
• S. Marzec, Harmonia współistnienia, „Art & Business”, nr 

6/2007, s. n2.
• Kamoji. Rysunek wewnętrzny [katalog wystawy], Andzelm 

Gallery, Lublin, 2007, s. 35.

estymacja: 36 000–45 000 zł 

Koji Kamoji większość swojego twórczego życia spędził 
w Polsce. Artysta urodził się w Tokio, gdzie w latach 1953–
1958 studiował na Akademii Sztuk Pięknych Musashino. Po 
tragicznym doświadczeniu samobójczej śmierci swojego 
przyjaciela Sasakiego (wspomnienie to będzie często po-
wracać w sztuce Kamojiego) dwudziestoczteroletni artysta 
podjął decyzję o wyprowadzce do Polski.

Rodzina Kamojiego od lat była związana z polską kultu-
rą – starszy brat matki artysty oraz jego stryj zajmowali się 
tłumaczeniem na japoński polskiej literatury. Dla Kamojiego 
wybór ten wydawał się zatem naturalny. W 1959 roku podjął 
studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni 
prof. Artura Nacht-Samborskiego. Od zakończenia studiów 
w 1966 roku był ściśle związany z środowiskiem skupionym 
wokół Galerii Foksal w Warszawie.

Przez pierwsze lata na warszawskiej Akademii Kamoji two-
rzył silnie fakturowe, ekspresyjne obrazy o mocnej kolo-
rystyce. Z czasem jego prace stały się bardziej oszczędne, 
zdyscyplinowane formalnie i kolorystycznie, nawiązujące 
do estetyki geometrii, aby ostatecznie przybrać charaktery-
styczną dla artysty lapidarność i oszczędność środków bliską 
stylistyce haiku. Bliskie japońskiej poezji tematy przemijania, 

natury oraz jej symboliki stały się głównymi zainteresowa-
niami sztuki Kamojiego.

Koji Kamoji szybko zaczął odchodzić także od klasyczne-
go obrazu sztalugowego ku eksperymentom z przestrzenią. 
To właśnie ona stała się dla niego podstawowym językiem 
artystycznej wypowiedzi, który przybierał formę reliefów 
oraz instalacji.

Oferowana praca z serii Małe bóle pochodząca z lat 1999–
2001 stylistycznie wiąże się z często powracającym w twór-
czości Kamojiego motywem białych reliefów. Jest to praca 
czysta i prosta. Harmonijna kompozycja białych pionków do 
gry w go umieszczonych białym polu oraz prostych, prze-
cinających się czarnych linii nadają pracy klimat skupienia 
i kontemplacji. Kamoji wprowadził do kompozycji pracy sub-
telne nieregularności układu, ledwo uchwytne zaburzenia 
ustalonej formy i faktury oraz delikatne iluzje przestrzenne.

Prace Kojiego Kamojiego znajdują się w wielu muzeach, 
galeriach sztuki współczesnej, a także w zbiorach prywat-
nych w Polsce i na całym świecie.
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Leon Tarasewicz
ur. 1957

bez tytułu, 2017
 akryl, płótno; 60 × 80 cm 

sygnowany na odwrocie: „L. Tarasewicz 2017 | Acrylic on canvas | 80 X 60”

estymacja: 36 000–46 000 zł 

Leon Tarasewicz (ur. 1957) – malarz, wyrazista postać polskie-
go życia artystycznego. Karierę rozpoczął studiując na war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Pracowni Malarstwa 
Tadeusza Dominika, gdzie uzyskał dyplom w 1984 roku. Od 
1996 jest pedagogiem na swojej macierzystej uczelni, gdzie 
prowadzi Gościnną Pracownię Malarstwa. Zadebiutował wy-
stawą kilku prac w Pracowni Dziekanka w 1984 roku. Rok 
później Wiesław Borowski zaproponował mu wystawę dy-
plomową w Galerii Foksal, która znacząco wpłynęła na roz-
wój kariery artysty umożliwiając m.in. wystawę indywidualną 
w Galleria del Cavallino w Wenecji  czy wyjazd na wysta-
wę Aperto ‘88  ramach Biennale w Wenecji. Malarz stale 
budzi zainteresowanie kolekcjonerów z Europy i Stanów 
Zjednoczonych. 

Oryginalna formuła malarstwa Tarasewicza zrodziła się 
z wnikliwej obserwacji wewnętrznej rytmiki pejzażu, w któ-
rym interesują go czysto malarskie wartości jak kolor, fak-
tura i światło.

Tworzy przede wszystkim abstrakcyjne, regularnie skom-
ponowane i wypełnione powtarzającymi się motywami za-
czerpniętymi z natury (zaorane pola, pnie drzew, pasy pól, 

ptaki krążące nad ziemią) kompozycje malarskie. Stosuje 
przede wszystkim kolory podstawowe zestawiając je ze sobą 
w różnych, często mocno kontrastowych konfiguracjach. 
Artysta często wchodzi w działania z pogranicza konceptu-
alizmu i instalacji znacznie rozszerzające jego pole obrazowe. 
Maluje bezpośrednio na ścianach sal wystawowych jednak 
nigdy nie rezygnuje z charakterystycznej dla siebie estety-
ki i sposobu postrzegania. Monumentalna instalacja tego 
typu powstała m.in. podczas wystawy w Zachęcie w 1999 r.

Tarasewicz związany jest z rodzinną wsią Waliły na biało-
stocczyźnie, gdzie czynnie animuje życie artystyczne tworząc 
m.in Galerię Krynki. Malarz identyfikuje się z mniejszością 
białoruską w Polsce. Poza działalnością artystyczną oddaje 
się drugiej pasji jaką jest hodowla kur i ptactwa ozdobnego. 
Jest Prezesem Związku Hodowców Kur Ozdobnych. 

Artysta został wyróżniony m.in. Paszportem Polityki 
i Nagrodą im. Jana Cybisa w 2000 r., Nagrodą Fundacji 
Nowosielskich, Wielką Nagrodą Fundacji Kultury (2006), 
a także Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora za szcze-
gólne osiągnięcia w ochronie polskiego dziedzictwa kultu-
rowego (2018).
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Henryk Strumiłło
ur. 1938

Czerwone karły, 1963
 olej, płótno; 135 × 50 cm 

sygnowany na odwrocie: „HENRYK STRUMIŁŁO | „CZERWONE KARŁY” 1963 R. | 
135 × 50 cm OLEJ”; na blejtramie dane adresowe artysty

estymacja: 15 000–18 000 zł 

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Łodzi. Dyplom obronił w 1961 roku, a od 1985 kierował 
Zakładem Kształcenia Ogólnoplastycznego w Instytucie 
Form Przemysłowych. Henryk Strumiłło uprawiał malarstwo 
abstrakcyjne, którego inspiracją był mikrokosmos. W poło-
wie lat 60. budował kompozycje w stylistyce informelu. Pod 
koniec lat 60. poszedł w stronę poszarpanych form o drama-
tycznym napięciu. Sztuka Strumiłły oscyluje na pograniczu 
malarstwa gestu, umiłowania konstrukcyjnego ładu i emo-
cjonalnej wieloznaczności.

Miał wiele wystaw indywidualnych, ostatnia została zor-
ganizowana przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi w 40-lecie 
pracy artystycznej i pedagogicznej w 2001 roku.
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Leon Tarasewicz
ur. 1957

bez tytułu, 2014
akryl, płótno; 130 × 170 cm 

na odwrocie: „L. Tarasewicz 2014 | 130 × 170 | acryl on canvas”

estymacja: 48 000–55 000 zł 

W malarstwie najbardziej lubię ten moment,kiedy w trakcie pracy powstaje nowy obraz; jego 
pojawienia się jeszcze przed chwilą nie oczekiwałem. Nie idzie tu o przypadkowość, ale o sam proces, 
którego nie jest się w stanie przewidzieć, ani skontrolować dążąc do celu, jaki sobie założyłem. [...] 
Nie trzeba bowiem wymyślać malarstwa, życie maluje samo, samo jest malarstwem, trzeba tylko żyć. 
Jest to tak naturalne, jak chodzenie, widzenie, czucie, trzeba tylko mieć powód, by to robić1.

Leon Tarasewicz

1 L. Tarasewicz, Obecność pejzażu, 1998, cyt. za Leon Tarasewicz, red. J. Gola, Warszawa 2007, s. 113.
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Jan Dobkowski
ur. 1942

Energia i piramida, 1981
 akryl, olej, płótno; 147 × 97 cm 

sygnowany na odwrocie: „Jan Dobkowski | „ENERGIA I PIRAMIDA” 1981 | 147 cm × 97 cm | 
OLEJ+ACRYL”

estymacja: 27 000–36 000 zł 

Jan Dobkowski (ur. 1942) – malarz, rysownik, autor ak-
cji i instalacji przestrzennych. Dobkowski obronił dyplom 
w Pracowni Malarstwa wybitnego kolorysty Jana Cybisa. Już 
na studiach wyraźnie sprzeciwiał się dominującemu wów-
czas sposobowi malowania skupionemu na niuansach kolo-
rystycznych i silnym fakturowaniu. Tworzył płaszczyznowe 
obrazy nawiązujące do estetyki popartu. U Dobkowskiego 
dużą rolę odgrywa precyzyjna kreska, która dominuje w jego 
malarskich kompozycjach.

W roku 1994 został uhonorowany nagrodą im. Jana Cybisa 
za całokształt twórczości.

Prace Dobkowskiego znajdują się w zbiorach m.in.: 
Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, R. Guggenheim Museum w Nowym Jorku 
oraz kolekcjach prywatnych w Polsce, Szwecji, Danii, USA, 
Szwajcarii, Francji.
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Włodzimierz Pawlak
ur. 1957

Powidok szklanki, 2017–18
olej, płótno; 100 × 70 cm 

sygnowany na odwrocie: „WŁODZIMIERZ PAWLAK | POWIDOK SZKLANKI | 100 × 70 | 
2017 | 2018”

estymacja: 19 000–25 000 zł 
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Jarosław Modzelewski
ur. 1955

Pomnik Obrońcom – Zwycięzcom. Krynica Zdrój, 2013
tempera żółtkowa, płótno; 160 × 120 cm 

na odwrocie: „Jarosław | Modzelewski 2013 | Pomnik Obrońcom – Zwycięzcom. Krynica 
Zdrój | 135 × 160 | tempera żółtkowa

estymacja: 35 000–48 000 zł 
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Jarosław Modzelewski
ur. 1955

Mała furtka, 1993
olej, płótno; 130 × 114 cm 

sygnowany na odwrocie: „Jarosław Modzelewski | „Mała furtka” 1993 | 130 × 114 olej”

wystawiany:
• Jarosław Modzelewski. Przegląd z malarstwa, Bunkier 

Sztuki, Kraków, 2000, poz. kat. 38.
• Verteidigung der Moderne, Museum Würth, Künzelsau, 

2000–2001.
• Nadzieja jako wynik uporczywego trwania w smutku 

i samotności, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski, Warszawa, 1994.

• Malarstwo, Ośrodek Kultury Polskiej, Budapeszt, 1993.
• Kilka prostych obserwacji, BWA, Lublin, 1993.

reprodukowany:
• Jarosław Modzelewski. Przegląd z malarstwa, katalog 

wystawy w Bunkrze Sztuki, red. zbior., Kraków 2000, s. 85.
• Verteidigung der Moderne, katalog wystawy w Museum 

Würth, Künzelsau 2000, s. 232.
• Ł. Gorczyca, Od znaków do zmarszczek na twarzy. O 

obrazach i malarstwie Jarosława Modzelewskiego, [w:] 
Nieuchronne zawężenie pola zainteresowań, katalog 
wystawy w Galerii Arsenał, Białystok 1997, s. 38.

estymacja: 60 000– 80 000zł 

Wybieram z tego świata to, co buduje mój opis świata. To, co zobaczyłem, w taki, a nie inny sposób, 
z tego, a nie innego powodu. Wydaje mi się, że są takie obszary widzialnego świata, które w jakimś 
sensie leżą odłogiem, nie jest wyciągnięta z nich wartość, którą zawierają… Szuka się takich rzeczy, 
na własny użytek. 

Jarosław Modzelewski1

1 Jarosław Modzelewski. Przegląd z malarstwa, katalog wystawy w Bunkrze Sztuki, red. zbior., Kraków 2000, s. 21.
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Jarosław Modzelewski – malarz, rysownik i pedagog. W la-
tach 1975–1980 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie od 1982 pracuje jako 
wykładowca. Rok później wraz z pięcioma innymi arty-
stami (Pawlakiem, Sobczykiem, Grzybem, Kowalewskim 
i Woźniakiem) utworzył formację Gruppa, która szybko sta-
ła się „wizytówką” polskiej neoekspresji lat 80. W począt-
kowym okresie twórczości Modzelewski posługiwał się wy-
abstrahowanymi 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 pew-
ną dozą niepokoju. Obrazy malowane przez Modzelewskiego 
w latach 90. odznaczają się daleko idącym uproszczeniem, 
wręcz schematycznością ujęć postaci ludzkich, które wy-
konują gesty i czynności opisane w tytułach. Wiele z tych 
scen odbywa się na pustych lub oderwanych od nich, abs-
trakcyjnych 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 kontra-
stująca z duchowym wymiarem. Modzelewski nazywany jest 

„malarzem ikon codzienności”. Interesuje go polityka, wątki 
literackie i historyczne, a także egzystencjalne. Cechą cha-
rakterystyczną jego prac jest uproszczona forma i narracyj-
ność, 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 pale-
tą barwną: płaską plamą czerni oraz barw podstawowych: 
żółci, czerwieni i błękitu. Tło ma wyraźnie abstrakcyjny cha-
rakter: sprowadzone jest do geometrycznych figur o nie-
malże Mondrianowskim rodowodzie, bez jakiejkolwiek su-
gestii realistycznego pejzażu. Od nich odcina się realistyczna, 
choć również ujęta w syntetyczny sposób sylwetka męż-
czyzny w kapeluszu. Artysta w owym czasie nierzadko ma-
lował swoje postacie odwrócone tyłem do „kadru” płótna, 
sprawiając, że stawały się dla widza tajemnicze i nieuchwyt-
ne. Modzelewski jako niestrudzony „piewca codzienności” 
w charakterystyczny dla siebie sposób wyławia z rzeczy-
wistości scenki rodzajowe – z pozoru zwyczajne, choć za 
sprawą kunsztu artysty naznaczone enigmatyczną symbo-
liką i rodzajem melancholijnej aury.
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Jan Wodyński
1903–1988

Jesień w Kazimierzu, 1972
 olej, płótno; 70 × 50 cm 

sygnowany l.d. „WODYŃSKI”, na odwrocie autorski napis: „Jan Wodyński | Jesień w 
Kazimierzu d. [nieczytelne] | 1972 r. | wym. | 70 × 50 cm”

estymacja: 8 500–11 000 zł 
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Jan Szancenbach
1928–1998

Cyklameny, samowar, kosz z tykwami, 1997
 olej, płótno; 75 × 85,5 cm 

sygnowany p.d. „Szancenbach”, na odwrocie autorski napis: „JAN SZANCENBACH | 
CYKLAMENY, SAMOWAR, KOSZ | Z TYKWAMI | 1997”

estymacja: 18 000–25 000 zł 
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Natalia LL
ur. 1937

Sztuczna fotografia, 1976
fotografia barwna, vintage prin; 48 × 60 cm 

sygnowany na odwrocie: „NATALIA LL | 1976”

estymacja: 52 000–65 000 zł 
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Władysław Jackiewicz
1924–2016

Bild XVII/99, 1999
olej, płótno; 87 × 65 cm 

sygnowany p.d. „Jackiewicz”, opisany na odwrocie (blejtram): „W. JACKIEWICZ, BILD 
XVII/99, 87 × 65”

estymacja: 12 000–15 000 zł 
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Józef Młynarski
ur. 1925

Górnik z Kopalni im. Gen. Zawadzkiego, 1971
olej, płótno; 135 × 135 cm 

sygnowany p.d. Młynarski Józef, 1971”; na odwrocie l.d. „Józef Młynarski »Górnik z Kopalni 
im. Gen. Zawadzkiego« | 135×135 cm | olej”

estymacja: 5 000–8 000 zł 
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Andrzej Sadowski
1946–2016

Robert de Niro w filmie „Taksówkarz”, 1977
akryl, płótno; 84 × 102,5 cm 

sygnowany p.d. „A. A. SADOWSKI | 1977”, na odwrocie (dwukrotnie): „127. | A. A. 
SADOWSKI, ŁÓDŹ | ROBERT DE NIRO W FILMIE TAKSÓWKARZ | AKRYL, WYM: 

81 × 100 cm, 1977”; nalepki z danymi pracy w języku polskim i niemieckim

estymacja: 28 000–35 000 zł
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Teofil Ociepka
1891–1978

bez tytułu, 1965
 olej, płyta; 22 × 30 cm (w świetle oprawy) 

sygnowany p.d. „T. Ociepka | 1965 r."

estymacja: 5 000–8 000 zł 

Jeden z najsłynniejszych polskich malarzy naiwnych. Samouk 
oraz natchniony teozof pochodzący z najstarszych dzielnic 
przemysłowego Śląska – Janowca. Głównym tematem jego 
płócien były realia życia w tym specyficznym kręgu spo-
łeczno-kulturowym. Wykorzystywał znajomość krajobra-
zu, obyczajów, miejscowych wierzeń wzbogacając je mo-
tywami fantastycznymi. W osiągnięciu międzynarodowego 
sukcesu pomagała mu Izabela Czajka-Stachowicz – pisarka 
i muza artystów.

Ociepka ukończył tylko szkołę podstawową – po śmierci 
ojca, w wieku zaledwie piętnastu lat, zaczął utrzymywać całą 
rodzinę. Po wielu doświadczeniach trafił do kopalni, gdzie 
jako górnik pracował do emerytury. W kopalni zajmował sta-
nowisko maszynisty w elektrowni jednocześnie pozostając 
liderem Janowskiej Gminy Okultystycznej, do której należeli 
także Ewald Gawlik oraz Erwin Sówka. Dorobek Ociepki wy-
różnia się na tle innych twórców janowskich. Jego obrazy 
przeplatają codzienne życie górników, śląskie baśni i legen-
dy oraz motywy z literatury okultystycznej.

Z okultyzmem artysta zetknął się podczas pierwszej 
wojny światowej będąc żołnierzem w armii niemieckiej. 
Z frontu przywiózł do Janowa traktat Siedemdziesiąt 
dwa Imiona Boże Athanasiusa Kirchera. Dzięki poznane-
mu w Niemczech Filipowi Hohmannowi został członkiem 
Loży Różokrzyżowców nawiązującej do tradycji gnostycz-
nych. Z jego polecenia Ociepka utworzył w Janowie gminę 
okultystyczną.

Malować zaczął w 1927 roku z namowy Hohmanna. Uważał, 
że pozostaje w łączności duchowej ze swoim mistrzem, który 

jest główną inspiracją dla jego sztuki. Po krytyce jego ma-
larstwa przez prof. Tadeusza Dobrowolskiego na kilkanaście 
lat porzucił swoją działalność. Po powrocie z frontu dru-
giej wojny światowej Ociepka założył Koło Plastyczne przy 
Domu Kultury KWK Wieczorek. Wokół niego skupiła się w la-
tach 50. grupa malarzy-amatorów nazwana Grupą Janowską 
(formalnie Koło Malarzy Nieprofesjonalnych). Pierwsza in-
dywidualna wystawa Ociepki miała miejsce w 1948 roku 
w Warszawie. Została zorganizowana z inicjatywy promo-
torki Ociepki Izabeli Stachowicz (której pomagał m.in. Julian 
Tuwim), jednak nie przyniosła jeszcze większego oddźwięku. 
Jednak determinacja Ociepki – podsycana jego przekona-
niem o realizowaniu poprzez sztukę bożego posłannictwa 

– była ogromna.
Malarstwo Ociepki konfundowało socrealistycznych kry-

tyków, którzy starali się pomijać okultystyczny i moralizator-
ski wydźwięk jego prac skupiając się przede wszystkim na 
kolorowych, wyśnionych krajobrazach najbardziej charak-
terystycznych dla kompozycji artysty. Malarz łączył egzo-
tyczno-fantastyczną florę i faunę z ze światem górniczych 
wierzeń.

W 1959 roku Ociepka pod wpływem żony wystąpił 
z Grupy Janowskiej, zerwał z okultyzmem i przeniósł się do 
Bydgoszczy. W tamtym czasie jego obrazy stały się bardziej 
efektowne. Malował pełne jaskrawych kolorów prehisto-
ryczne dżungle zamieszkane przez baśniowe smoki i stwo-
ry. Krzykliwość i rozmaitość form niekiedy przypominały 
twórczość innego mistrza sztuki naiwnej Henri „Celnika” 
Rousseau.
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Edward Dwurnik
ur. 1943

Sopot, 1989
olej, płótno; 95 × 95 cm 

sygnowany p.d. „SOPOT | 1989 | E. DWURNIK”, na odwrocie: „1989 | E. DWURNIK | 
SOPOT | NR: IX-394 | 1355”

literatura:
• Dwurnik. Spis cykli malarskich, oprac. P. Dwurnik, Warszawa 

2001, poz. kat. 394.

estymacja: 32 000–40 000 zł 

Edward Dwurnik (ur. 1943) – studiował na Wydziale 
Malarstwa, Wydziale Grafiki oraz Wydziale Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom obronił w 1970 roku. 
Przełomowym momentem, w twórczości Dwurnika było ze-
tknięcie się z pracami Nikifora Krynickiego, którego do dziś 
określa mianem mistrza i główniej inspiracji.

Silnym znakiem rozpoznawczym twórczości Edwarda 
Dwurnika jest rozpoczęty w 1966 roku i kontynuowany do 
dziś cykl pejzaży miejskich „Podróże autostopem”. Składają 
się na niego widziane z lotu ptaka obrazy polskich metropolii 
o zniekształconych topografiach. Weduty zaludniają posta-
ci – alegorie polskiej rzeczywistości niepozbawione charak-
terystycznej dla Dwurnika dozy satyry i ironii. Obok wize-
runków miast artysta tworzy także portrety typów ludzkich 
wyłaniających się z codziennej rzeczywistości. Szczególnie 

rozpoznawalny jest cykl „Sportowcy” powstający od 1972 
do 1992 roku. Seria obrazów stanowi prześmiewczy portret 
polskiego społeczeństwa od gierkowskich czasów dobroby-
tu na kredyt, po przemiany ustrojowe, aż do pierwszych lat 
kapitalizmu. Pełen ironii i niedosłowności jest już sam tytuł, 
bowiem żaden z bohaterów wspomnianych płócien spor-
towcem nie jest. Przewrotna nazwa nawiązuje do popular-
nej w PRL najtańszej marki papierosów „Sporty”. Dyscyplina, 
w której rywalizują (lub po prostu funkcjonują) bohaterowie 
Dwurnika to sztuka przetrwania w beznadziejnej codzienno-
ści. Pod warstwą satyry Dwurnika kryje się wnikliwa obser-
wacja oraz głęboko ludzkie odbicie społeczeństwa czasów 
PRL i transformacji.
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Piotr Młodożeniec
ur. 1956

F. petit, 2011
olej, płótno; 110 × 150 cm 

sygnowany na odwrocie: „PIOTR MLODOZENIEC | 2011 | f.petit”; zamazane napisy

estymacja: 4 500–7 000 zł 
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Irmina Staś, Paweł Matyszewski
Trwanie, 2016

 olej, płótno; 135 × 120 cm

estymacja: 19 000–25 000 zł
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Jakub Ciężki
ur. 1979

 Dach II, 2015
 akryl i olej na plótnie, 120x150 cm

wystawiany:
• Tomasz Bielak, Jakub Ciężki, Sławomir Toman – Sick of 

Reality, Galeria Labirynt, Lublin 2018

estymacja:
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Tomasz Kulka
ur. 1979

Rozgrzeszenie, 2016
tempera jajowa i szlagmetal na sklejce, 45x47,5 x 8 cm

wystawiany:
• Idolatria, Galeria Propaganda, Warszawa 2017

estymacja:
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Paweł Matyszewski
ur. 1984

Połowa, 2018
 akryl, płótno; 100 × 73 cm 

sygnowany na odwrocie: „POLOWA 2018 | PAWEŁ MATYSZEWSKI”

estymacja: 10 000–12 000 zł 
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Aleksandra Bujnowska
ur. 1979

Z serii „zielono-czarne”, 2016
olej, płótno; 60 × 80 

sygnowany na odwrocie: „ALEKSANDRA BUJNOWSKA | „ZIELONO-CZARNE” 2016 | 
OLEJ NA PŁÓTNIE | 60 × 80 cm”

estymacja: 5 700–7 000 zł 
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Paweł Dunal
ur. 1978

Bez tytułu, 2007
olej, płótno; 150 × 150 cm 
sygnowany na odwrocie

estymacja: 5 500–7 000 zł 
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Mikołaj Chylak
ur. 1975

Stan nieważkości, 2008
olej, płótno; 110 × 110 cm 

sygnowany na odwrocie: „MIKOŁAJ CHYLAK | „STAN NIEWAŻKOŚCI” 2008 | ol./pł. 
110 × 110 | www.mikolajchylak.com”

estymacja: 4 900–6 000 zł 
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Urszula Wilk
ur. 1959

Zdumiewająca rozrzutność natury (dyptyk), 2013
olej, płótno; 70 × 80 cm

estymacja: 8 500–12 000 zł 
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Jan Naliwajko
ur. 1938

bez tytułu, 1986
technika własna/ple × i; 50 × 38,5 × 8,5 cm 

sygnowany p.d. „1986 | J. Naliwajko”

estymacja: 5 000–6 500 zł 
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Wojciech Cieśniewski
ur. 1958

Głowa Judyty, 2007
 olej, płótno; 65 × 55 cm 

sygnowany na odwrocie: „Autor: WOJCIECH CIEŚNIEWSKI | Tytuł: GŁOWA JUDYTY 
[skreślone] | OL. PL. 65 × 55 | 2007 rok”; autorskie napisy w języku polskim i włoskim

wystawiany:
• Veni Vidi. La vita continua. Cieśniewski - sequenza 

dell'energia vitale, Wenecja, 2018 (reprodukowany w 
katalogu).

• Hommage a Balthus, Musée Gutenberg, Fryburg, 2009 
(reprodukowany w katalogu). 

• Galeria Atelier Fribourg – Nord, Fryburg.
• Rekonstrukcja zdarzeń, Galeria DAP, Warszawa, 2008 

(reprodukowany w katalogu)

estymacja: 14 000–17 000 zł 
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Aukcja Sztuki 
Klasycznej
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Julian Fałat
1853–1929

Bystra, 1918
akwarela, papier; 49 × 66,5 cm 

sygnowany l.d. „J. Fałat | Bystra 1918”

estymacja: 40 000–55 000 zł
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63 

Piotr Michałowski
1800–1855

bez tytułu (krowa), I połowa XIX wieku
akwarela, karton; 43 × 55 cm 

na odwrocie poświadczenie autentyczności przez prawnuka artysty: „Akwarela 57 × 44 cm 
przedstawiająca | krowę stojącą w lewo | Dzieło mego pradziadka | Piotra Michałowskiego | 

Kraków, styczeń 1973 r. | Adam Michałowski”

estymacja: 10 000–12 000 zł
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Leon Wyczółkowski
1852–1936

Sowa, 1905
pastel, tektura; 69 × 45 cm 

sygnowany l.g. „L. Wyczółkowski | 1905”

estymacja: 60 000–80 000 zł

Leon Wyczółkowski – jeden z najwybitniejszych młodopol-
skich malarzy i rysowników. Edukację artystyczną rozpoczął 
w wieku 17 lat w warszawskiej Klasie Rysunkowej, gdzie na-
uczał między innymi Wojciech Gerson. Kolejnym etapem były 
studia w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (1875-1877), 
zaś po powrocie do kraju szlifował nabyte tam umiejętności 
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod okiem Jana Matejki 
(1877-1879). Każdy z kolejnych nauczycieli Wyczółkowskiego 
wywarł pewien wpływ na jego twórczość, jednak prawdzi-
wym przełomem w poszukiwaniu własnego języka artystycz-
nego był pobyt malarza na Ukrainie, gdzie mieszkał przez 
ponad dekadę w latach 1883-1894, skupiając się na reali-
stycznym (choć niezwykle impresyjnym w formie) malar-
stwie rodzajowym, odrzucającym akademickie konwencje. 
W późniejszym czasie wiele podróżował, zwiedzając Włochy, 
Hiszpanię, Wyspy Brytyjskie czy Holandię. Od początku XX 
wieku pracował także jako wykładowca na artystycznych 
uczelniach w Krakowie Poznaniu i Warszawie. Do końca życia 
aktywnie uczestniczył w ruchu wystawienniczym, zarówno 
w Polsce, jak i poza jej granicami – brał udział m.in. w mię-
dzynarodowych wystawach sztuki w Berlinie (1891, 1896) i 
Monachium (1905), reprezentował polską sztukę na Biennale 
w Wenecji (1914, 1920) oraz na Wystawie Powszechnej w 
Paryżu (1900) i St. Louis (1904).

Talent Leona Wyczółkowskiego przejawiał się zarówno w 
bogatym repertuarze przedstawianych tematów, jak i w sze-
rokiej skali środków ekspresji, w eksperymentatorskiej pasji 
prowadzącej do osiągnięcia mistrzostwa w stosowaniu roz-
maitych mediów i technik artystycznych. Początkowo arty-
sta doskonalił swój warsztat w zakresie malarstwa olejnego, 
ok. 1904 skoncentrował się na rysunku pastelami dochodząc 
w tej dziedzinie do perfekcji, zaś od 1911 poświęcił się całko-
wicie grafice oryginalnej stając się jednym z pionierów tej 
dyscypliny na gruncie polskiej sztuki.

Prezentowany pastel Sowa pochodzi z roku 1905, kiedy 
Leon Wyczółkowski – podobnie jak duża część polskiego 
społeczeństwa pod zaborami – śledził wydarzenia wojny 
rosyjsko-japońskiej z nadzieją na odzyskanie niepodległo-
ści. Wówczas to w jego sztuce zaczęły pojawiać się subtelne 
nawiązania do historii kraju, a przede wszystkim widoczne 
umiłowanie ojczystych pejzaży. Wyczółkowski szczególnie 
upodobał sobie w tym czasie krajobrazy tatrzańskie – wy-
sokie masywy górskie malowane czy rysowane o różnych 
porach dnia, przy zmiennym oświetleniu, zawierały w sobie 
symbolikę wielkości i wzniosłości, ale także sentymental-
ne przywiązanie do polskich ziem. Można przypuszczać, że 
Sowa powstała niejako przy okazji górskich wędrówek ar-
tysty. Mistrzowsko opracowany wizerunek ptaka w jasnej, 
monochromatycznej kolorystyce, wydaje się być miniatu-
rowym wycinkiem z impresyjnego pejzażowego malarstwa 
Leona Wyczółkowskiego. Jednocześnie być może także w 
tym pozornie „niewinnym” przedstawieniu zaszyfrowany był 
patriotyczny przekaz, jakich nie brakowało w sztuce około 
1905 roku. Sowa w europejskiej kulturze uchodzi od wieków 
za symbol mądrości, ale i życia w cieniu, pod osłoną nocy. 
Ta symbolika przywodzi na myśl analogię z sytuacją naro-
du polskiego pod zaborami – po klęsce kolejnych powstań 
skazanego na pewne wycofanie i trwanie „w cieniu” w ocze-
kiwaniu na szansę uzyskania niepodległości. Taka postawa 
miałaby być oznaką mądrości i roztropności, co było poglą-
dem szczególnie popularnym w środowiskach galicyjskich. 
Jednocześnie śnieżna biel upierzenia sowy niesie w sobie 
skojarzenia z jasnością i łaską, uosabiając nadzieję na lepszą 
przyszłość. Pytanie czy rzeczywiście Wyczółkowski w swo-
jej pracy zawarł ukrytą symbolikę patriotyczną, czy „jedynie” 
namalował doskonały warsztatowo wizerunek tatrzańskiego 
ptaka – pozostaje otwarte.
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Julian Fałat to czołowy reprezentant malarstwa pejzażowe-
go i rodzajowego okresu Młodej Polski. Studia artystycz-
ne odbył w latach 1869–1871 w krakowskiej Szkole Sztuk 
Pięknych. Początkowo zajmował się rysunkiem technicznym 
pełniąc m.in. rolę kreślarza podczas budowy kolei w Zurychu. 
Edukację artystyczną podjął na nowo w 1877 roku w mona-
chijskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie związał się z środo-
wiskiem skupionym wokół Józefa Brandta.

W 1885 odbył podróż dookoła świata. W 1886 został za-
proszony przez Wilhelma Pruskiego na dwór w Berlinie, gdzie 
spędził dziesięć lat realizując zamówienia dworskie, za któ-
re otrzymał nominację do berlińskiej Królewskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. W 1895 objął stanowisko dyrektora kra-
kowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, gdzie dokonał gruntownej 
reformy systemu nauczania proponując posady profesor-
skie najwybitniejszym z grona modernistów m.in. Leonowi 
Wyczółkowskiemu, Jackowi Malczewskiemu, Józefowi 
Mehofferowi czy Teodorowi A × entowiczowi tworząc pod-
waliny dla powstałej w 1900 roku Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
sprawował liczne funkcje państwowe m.in. urząd dyrektora 
Departamentu Sztuki w Ministerstwie Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego. Na stałe osiadł w miejscowości 
Bystra na Śląsku Cieszyńskim, którego interesy również z po-
święceniem reprezentował.

Fałat zapisał się w dziejach polskiej sztuki jako mistrz akwa-
reli. Prezentowana praca z 1918 roku należy do wieloletniej 
serii pejzaży z Bystrej. Pod koniec XIX wieku malarz porzu-
cił naturalistyczne zacięcie, a realizm szczegółów jego prac 
zaczął ustępować miejsca efektom luministycznym i impre-
sjonistycznej lekkości. Posługiwał się przede wszystkim błę-
kitami i brązami lubując się w szybkim notowaniu wizualnych 
wrażeń i migawkowym rejestrowaniu efektów atmosferycz-
nych. Właśnie w pejzażach z Bystrej, Fałat osiągnął mistrzo-
stwo w syntetycznym ujmowaniu natury oraz wykorzysty-
waniu specyfiki akwarelowego medium do osiągania efektu 
przejrzystości i przenikania się plam barwnych, dodatkowo 
eksperymentując z jakością papierowego podłoża.

Julian Fałat
1853–1929

Bystra, 1917
akwarela, papier; 4 

sygnowany p.d. „J. Fałat | Bystra 917”

estymacja: 60 000–80 000 zł
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Olga Boznańska
1865–1940

Autoportret, ok. 1905
olej, tektura; 23 × 20 cm 

sygnowany l.d. „Boznańska”; na odwrocie nalepki wystawowe z Muzeum Narodowego 
w Warszawie oraz nalepki z danymi pracy w języku polskim i francuskim

REPRODUKOWANY:
• Bobrowska-Jakubowska, Paryskie ślady 1994, s. 37
• Anna Król, Boznańska nieznana, Kraków 2005
• Olga Boznańska (1865–1940), katalog wystawy 

w Muzeum Narodowym w Warszawie, red. zbiór., 
Warszawa 2015, s. 171.

• Olga Boznańska (1865–1940), katalog wystawy 
w Muzeum Narodowym w Krakowie, red. E. Bobrowska, 
U. Kozakowska-Zaucha, Kraków 2015, s. 125.

WYSTAWIANY:
• 1990, Paryż, Biblioteka Polska
•  Olga Boznańska (1865–1940), Muzeum Narodowe 

w Warszawie, 2015, poz. kat. 78.
• Olga Boznańska (1865–1940), Muzeum Narodowe 

w Krakowie, 2014–2015, poz. kat. I.16.

PROWENIENCJA:
•  kolekcja prywatna, Warszawa
•  kolekcja prywatna, Francja
•  kolekcja Wojciecha Borzobohatego, Paryż

estymacja: 150 000–200 000 zł
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Olga Boznańska pozostaje jedną z najbardziej cenionych pol-
skich malarek, która u progu XX wieku oraz w okresie mię-
dzywojennym odnosiła sukcesy na międzynarodowej scenie 
artystycznej rozwijając swoją karierę na równi z dominują-
cymi wówczas w świecie sztuki mężczyznami.

Boznańska była córką Francuzki i Polaka urodzoną 
w Krakowie – tam odebrała wstępne wykształcenie arty-
styczne. Następnie opuściła Kraków i rozpoczęła studia 
w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Swoje umiejęt-
ności warsztatowe doskonaliła kopiując dzieła dawnych mi-
strzów w monachijskiej Pinakotece oraz w Wiedniu, gdzie 
zetknęła się ze sztuką Diego Velázqueza, który pozostał jej 
wielką inspiracją.

W Monachium Boznańska prowadziła własną pracownię 
odnosząc coraz większe międzynarodowe sukcesy. Silna de-
terminacja artystki, aby uwolnić się od kliszy sztuki uprawia-
nej przez kobiety, zaważyła na decyzji o przeprowadzce do 
Paryża – centrum ówczesnego świata sztuki, gdzie mieszkała 
od 1898 aż do śmierci.

Domeną sztuki Olgi Boznańskiej pozostawał portret. 
Obdarzona wyjątkowym zmysłem obserwacji potrafiła wy-
dobywać ze swoich modeli psychologiczną prawdę, co przy-
niosło jej największe uznanie. Malarka wypracowała indywi-
dualną formułę portretową jednocześnie pozostając pod 
wpływem intymnych portretów Whistlera oraz ekspresyj-
nego wizerunku modernistycznego.
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Styl Boznańskiej charakteryzowały rozwibrowane plamy 
barwne oraz subtelne zestawienie tonów. Artystka zaznacza-
ła tylko elementy stroju czy wnętrza, które stanowiły zde-
materializowany kontur wokół psychologicznej wyrazistości 
portretowanej osoby.

Szczególne miejsce w twórczości Boznańskiej zajmują au-
toportrety. Tworzone w ciągu całego życia pozwalają prze-
śledzić upływ czasu odciskający piętno na rysach artystki. 
Utrwaliły także charakterystyczny wizerunek Boznańskiej 
jako smukłej damy odzianej w suknię ściągniętą w talii o ciem-
nych, spiętych w kok włosach, które często przykrywał fan-
tazyjny kapelusz – tak jak na prezentowanym autoportrecie 
z 1905 roku. Na utrzymanym w jasnych tonacjach płótnie 
Boznańska patrzy przed siebie głęboko zamyślonym wzro-
kiem. Pomieszczenie, w którym się znajduje jest tylko nie-
znacznie zasugerowane, tak że w efekcie popiersie malarki 
wyrasta z szaro-błękitnego tła, a wzrok patrzącego pada 
bezpośrednio na rozświetloną twarz.

Z listów Boznańskiej do przyjaciół i kolekcjonerów wynika, 
że jej podejście do własnego wizerunku było równie wnikli-
we jak w przypadku pozostałych osób. Artystka skupiała się 
przede wszystkim na tym jak postrzegała sama siebie odsu-
wając na dalszy plan obiektywne podobieństwo twarzy. Jej 
analityczne podejście miało na celu ustalenie trwałych, psy-
chologicznych cech wizerunku.

Prezentowany autoportret należy do jednych z bardziej 
rozpoznawalnych wizerunków artystki. Był wielokrotnie wy-
stawiany i reprodukowany.
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Władysław Ślewiński
1856–1918

Dzban z petuniami i różą, 1904
 olej, płótno; 46,5 × 38,5 cm 

na odwrociu pieczęć: „WŁADYSŁAW ŚLEWIŃSKI | ze spuścizny | POŚMIERTNEJ”, 
odręcznie: „E. Ślewińska”

wystawiany:
• Wystawa monograficzna, Muzeum Narodowe w Warszawie, 

1983, nr. kat. 141.

reprodukowany:
• W. Jaworska, Władysław Ślewiński, Warszawa, 1991, s. 93. 

katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, red. W. 
Jaworska, Warszawa, 1983, il. 121, s.

proweniencja:
• kolekcja Eugenii Ślewińskiej, Paryż
• kolekcja rodziny Primel, Paryż
• kolekcja Marie Louise Lagrange, Tours
• kolekcja A.G Altschul, Nowy Jork

estymacja: 270 000–350 000 zł
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Jeden z najwybitniejszych polskich postimpresjonistów silnie 
związany z Paulem Gauguinem i szkołą z Pont Aven.

Największy wpływ na sztukę Ślewińskiego miał wyjazd 
do Paryża w 1888 roku, kiedy to artysta uciekał przed 
wierzycielami po bankructwie odziedziczonego majątku 
w Pilaszkowicach. Tam podjął naukę malarstwa w presti-
żowej w Académie Julian, po czym przez blisko dwa lata 
studiował w Académie Colarossi. Już na początku swojego 
pobytu w Paryżu poznał Gauguina wspólnie z którym odwie-
dzał restaurację Chez Madame Charlotte, gdzie gromadziła 
się artystyczna elita miasta. Tam Ślewiński poznał założenia 
postimpresjonistycznej teorii Gauguina określanej mianem 
syntetyzmu. W latach 1889–1896 był członkiem artystycz-
nej kolonii w Pont Aven skupionej wokół twórcy estetyki 
cloisonizmu.

W 1897 wstąpił do nowo założonego w Krakowie 
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” skupiającego naj-
wybitniejszych polskich twórców. W Zakopanem nawiązał 
kontakty z miejscową elitą intelektualną m.in. Stanisławem 
Witkiewiczem i Leopoldem Staffem. Jego sztuka miała silny 
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wpływ na kształtującą się postawę artystyczną Stanisława Ignacego Witkiewicza. W 1908 roku malarz objął sta-
nowisko profesora w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych., z którego w krótkim czasie zrezygnował na rzecz ot-
warcia własnej pracowni przy ul. Polnej. Swoich uczniów zabierał na plenery malarskie w Poroninie i Kazimierzu 
Dolnym. W 1910 ponownie opuścił Polskę i osiadł na stałe w Bretanii, gdzie częstymi gośćmi byli m.in. Witkacy 
czy Tadeusz Makowski.

Sztukę Władysława Ślewińskiego ukształtował krąg odziaływania szkoły w Pont Aven, choć założenia synte-
tyzmu przejął tylko w pewnym stopniu tworząc własną, oryginalną formułę obrazowania. Od Gauguina artysta 
przyjął ideę prymitywizmu, sztuki sięgającej w egzotyczne, marginalne obszary cywilizacyjne w poszukiwaniu 
autentycznego wyrazu i symbolicznych sensów. Według Władysławy Jaworskiej, monografistki Ślewińskiego, 
artysta najpełniej objawił swój malarski kunszt w martwej naturze i kwiatach, a jego zasługą jest wprowadzenie 
do malarstwa polskiego martwej natury jako równoprawnej z obrazowaniem innego rodzaju.

Ślewiński malarskie formy wydobywał za pomocą płaskiej plamy barwnej obwiedzionej miękkim, wyrazistym 
konturem zachowując przy tym subtelny modelunek walorowy. Kształty syntetyzował skupiając się na esencjo-
nalnych cechach przedmiotów i pejzaży. Prostota jednak nie ujmuje wyjątkowym walorom dekoracyjnym jego 
malarstwa.
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Szymon Mondzain
1888–1979

Kwiaty, 1959
olej, płótno; 54,7 × 45,7 cm 

sygnowany p.d. "„Mondzain. | 1959”"; napisy na odwrocie: "„Salon d Àutomne 1960 | No 
532”", niżej: "„MONDZAIN | Fleurs No 7”", niżej: "„31bis | Rue Campagne Premiere | Paris 

XIVe”""

wystawiany:
• „Gra obrazów” Muzeum Narodowe w Kielcach, maj- 

wrzesień 2011

reprodukowany:
• Katalog wystawy „Gra obrazów” Muzeum Narodowe 

w Kielcach, maj- wrzesień 2011

estymacja: 13 000–17 000 zł 

Malarz i rysownik działający przede wszystkim w Paryżu 
i związany z środowiskiem École de Paris.

Studia artystyczne odbył dzięki finansowemu wsparciu 
gminy żydowskiej. W 1906–1908 roku uczył się w warszaw-
skiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Kazimierza 
Stabrowskiego, następnie kontynuował w Akademii Sztuk 
Pięknych w pracowniach Teodora A × entowicza i Józefa 
Pankiewicza. Był związany z socjalistycznym studenckim ru-
chem rewolucyjnym. Wraz z Mojżeszem Kislingiem odrzucał 
syjonistyczną ideologię opowiadając się za kulturową asymi-
lacją. Mondzain uległ silnemu wpływowi Pankiewicza zafa-
scynowanego francuskim postimpresjonizmem.

Debiutował w 1908 roku w warszawskim Towarzystwie 
Zachęty Sztuk Pięknych. Rok później odbył pierwszą podróż 
do Paryża, który w kolejnych latach odwiedzał regularnie aż 
do 1912 roku, kiedy przeniósł się tam na stałe i dołączył do 
pracowni André Deraina. Utrzymywał bliskie kontakty z pa-
ryską elitą intelektualną m.in. Guillaume’em Apollinaire’em, 
Mauricem Vlaminckiem czy Pablem Picassem.

Mondzain silnie inspirował się sztuką Paula Cézanne'a. 
Fascynacja ta przejawiała się przede wszystkim geometry-
zacji kształtów i ukośnym modelunkiem. Artysta czerpał 
inspirację także z kubistycznej fazy malarstwa swojego mi-
strza Deraina.

Wczesna twórczość artysty była syntezą wpływów post-
impresjonistycznych oraz twórczości polskich modernistów. 

W portretach malarz korzystał z wypracowanej m.in. przez 
Olgę Boznańską estetyki zacierania konturów i rysów posta-
ci wprowadzające nastrój tajemniczości. Mondzain używał 
także czarnego, falistego konturu inspirowanego twórczoś-
cią Wyspiańskiego czy Gottlieba. Akcentowanie walorów linii 
pozostanie stałą cechą stylistyki Mondzaina.

W 1923 roku otrzymał obywatelstwo francuskie i ostatecz-
nie porzucił rodowe nazwisko Mondszajn.

Wiele kompozycji Mondzaina miało mistyczny i symbo-
liczny. W latach 20. i 30. Mondzain malował wielofiguralne 
alegoryczne sceny i portrety stylizowane na wzór włoskiego 
quattrocenta. Sztuka dawnych mistrzów – podobnie jak dla 
Kislinga, pozostała dla niego stałym punktem odniesienia, za-
równo w zakresie wielofiguralnej kompozycji jak i skłonności 
do alegoryki i narracji o literackim rodowodzie.

Od 1925 często odwiedzał Algierię, gdzie przeżył okres dru-
giej wojny światowej. W Algierze spędził okres od 1950–1963 
roku. Tam zdecydował się rozjaśnić ciemną paletę malując 
świetlistą pejzaże Algierii. Urzeczony synkretycznym charak-
terem arabskiej kultury opierał swe dekoracyjne kompozy-
cje na arabskich motywach. Do Paryża powrócił w 1965 roku. 
Pośmiertną prezentację twórczości artysty zorganizowano 
w Musée des Beau × -Arts w Besançon (1978) i Musée Granet 
w Ai × -en-Provence (1983).
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Jan Václav Mrkvička
1856–1938

Wypoczynek, pocz. XX w.
Estymacja: 8 500–14 000 zł
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Tony Binder
1868–1944

Akt kobiecy, 1920
 olej, płyta; 37,5 × 59,7 cm 

sygnowany p.g.: „Tony Binder 1920”

estymacja: 14 000–22 000 zł
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Mieczysław Reyzner
1861–1941

Modlące się kobiety, 1892
olej, płótno; 143 × 180 cm 

sygnowany na odwrocie: „Mieczysław REYZNER | Paryż 1892”

wystawiany:
• Powszechna Krajowa Wystawa pod protektoratem 

Najmiłościwszego Cesarza i Króla Franciszka Józefa I, Lwów, 
1894.

reprodukowany:
• Powszechna Krajowa Wystawa. Katalog Ilustrowany 

Wystawy Dzieł Szruki we Lwowie, Lwów 1894, poz. kat. 205, 
s. nlb. (rycina z fragmentem obrazu)

estymacja: 100 000–150 000 zł

Mieczysław Reyzner studiował malarstwo na akademiach 
w Wiedniu oraz Monachium (1880–1886). W 1888 roku 
osiadł w Paryżu, gdzie prowadził pracownię malarską w po-
bliżu Ogrodu Lu × emburskiego. Uczestniczył w Salonach 
Jesiennych, a jego prace były pokazywane na międzynaro-
dowych wystawach w Berlinie, Monachium i Wiedniu. Po 
mistrzowsku malował portrety, zwłaszcza kobiece. W 1892 
roku stworzył cykl przedstawień starych ludzi w duchu suro-
wego realizmu. Do tej serii należy prezentowany obraz. Tym 
tematem Reyzner był zainteresowany do końca swojej pracy 
twórczej.W 1897 Reyzner przeniósł się na stałe do Lwowa. 
Malował sceny rodzajowe, kompozycje religijne oraz pejza-
że, jednak wciąż największe uznanie przynosiły mu portrety. 
Obok prac olejnych, pozostawił także liczne pastele.

Artysta uczestniczył w wystawach organizowanych 
przez Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie 
i Krakowie oraz w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk 

Pięknych. Obrazy artysty znajdują się w zbiorach muzeów we 
Lwowie, Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz Muzeum 
Narodowym w Krakowie.

Prezentowany obraz przedstawia trzy modlące się stare 
kobiety. Najwięcej uwagi Reyzner skupił na naturalistycz-
nym i wyjątkowo precyzyjnym oddaniu detalu starzejącego 
się ciała. Dużą rolę odgrywa także światło, które pada od 
góry na twarze kobiet nadając kompozycji lekko mistyczny 
charakter. Kolorystyka płótna utrzymana jest w ciepłych to-
nach barw ziemi, które silnie kontrastują z beżowym tłem 
i mocną plamą bieli w centrum kompozycji. Reyzner w swo-
ich poszukiwaniach pozostawał blisko jednego z najwybit-
niejszych przedstawicieli realizmu i prekursora luminizmu – 
Aleksandra Gierymskiego. Obu malarzy cechuje skrupulatna 
obserwacja pozbawiona narracyjnej opisowości, a skupiona 
przede wszystkim na uchwyceniu ulotnego nastroju obser-
wowanej sceny.
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Gustave Jean Jacquet
1846–1909

Rudowłosa dziewczyna, nd.
 olej, płótno; 46,5 × 55,5 cm 

sygnowany p.d. „G. Jacquet”

estymacja: 70 000–90 000 zł

Gustave Jean Jacquet był uczniem Williama Bouguereau – cieszącego 
się ogromną popularnością mistrza idealizowanych aktach kobiecych. 
Jacquet zadebiutował na Salonie w 1865 roku. Najchętniej przedstawiał 
eleganckie życie XVI, XVII i XVIII wieku. W 1868 poświęcił się portre-
tom, tak jak jego nauczyciel skupiając się na eleganckich portretach 
kobiecych z troską dopieszczając każdy szczegół wizerunku.
Prezentowany portret młodej dziewczyny to znakomity przykład XIX-
wiecznego francuskiego akademizmu. Łączy on w sobie typową dla 
tego nurtu idealizację postaci z dozą niezwykle subtelnego erotyzmu. 

Dzieło prezentuje przy tym wysoki poziom warsztatu malarskiego. 
Świetlistość materiału stroju dziewczyny podkreślona jest mistrzow-
sko opracowanymi blikami, kontrastując przy tym z ciemnym, choć 
walorowo zniuansowanym tłem. Szczególnego wyrazu nadają obra-
zowi namalowane z największą starannością oczy młodej modelki 
o głębokim, nieco melancholijnym spojrzeniu. Dzieło Jacqueta sta-
nowi umiejętne połączenie akademickiego kunsztu wraz charaktery-
stycznym dla niego malarskim fini z wnikliwym psychologicznym po-
dejściem do portretowanej osoby.
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Cyprian Dylczyński
1836–1909

Gra w karty, 1857
olej, płótno; 55 × 68 cm (w świetle oprawy) 

sygnowany p.d. „C. Dylczyński 1857”

estymacja: 16 000–22 000 zł
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Louis de Leeuw
1875–1931

Leśna dróżka, nd.
olej, deska; 37,5 × 27 cm 

sygnowany l.d. „L. DE LEEUW”

wystawiany:
• „Gra obrazów” Muzeum Narodowe w Kielcach, maj- 

wrzesień 2011

reprodukowany:
• Katalog wystawy „Gra obrazów” Muzeum Narodowe 

w Kielcach, maj- wrzesień 2011

estymacja: 3 500–6 000 zł
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Szkoła Włoska (Naśladowca Salvatora Rosy (1615–1673)
Pejzaż śródziemnomorski, XVIII w.

olej, płótno dublowane; 55 × 102 cm 

estymacja: 19 000–25 000 zł
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Szkoła Toskańska
Droga do miasta, nd.

 olej, deska; 27,5 × 31 cm 
sygnowany p.d.

estymacja 6 500–9 000 zł
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Stanisław Straszkiewicz
1870–1925

Pejzaż, nd
olej, płótno naklejone na tekturę; 25 x 37 cm 

u dołu napis: „Stwierdzam autentyczność szkicu ś. p. męża mego Stanisława Straszkiewicza 
Janina Straszkiewicz”

wystawiany:
• „Gra obrazów” Muzeum Narodowe w Kielcach, maj- 

wrzesień 2011

reprodukowany:
• Katalog wystawy „Gra obrazów” Muzeum Narodowe  

w Kielcach, maj–wrzesień 2011

estymacja: 5 000–7 000 zł
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Regulamin aukcji

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.

§ 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, kóra może być podana w katalogu.
5. Ustalona przez Sprzedającego Cena minimalna znana jest tylko Domowi Aukcyjnemu/

Aukcjonerowi i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania 

przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
7. Dom Aukcyjny po sprzedaży Obiektu ma prawo do dysponowania wizerunkiem sprzedanego 

Obiektu, w tym danymi technicznymi Obiektu oraz wysokością osiągniętej ceny sprzedaży 
Obiektu, na zasadzie licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i miejscu w celach 
marketingowych, promocyjnych i naukowych, a tym samym zachowuje prawo do publikacji 
wizerunku obiektu w publikacjach cyfrowych, drukowanych oraz w Internecie.

§ 3. PREZENTACJA OBIEKTÓW
1. Obiekty prezentowane są w katalogach przygotowywanych przez Dom Aukcyjny. Treść 

katalogu może być modyfikowana przed rozpoczęciem licytacji przez Dom Aukcyjny lub 
Aukcjonera.

2. Dom Aukcyjny przeprowadza wycenę oraz zapewnia rzetelny opis katalogowy powierzonego 
do sprzedaży Obiektu.

3. Opisy katalogowe Obiektów wystawianych na aukcji wykonywane są w najlepszej wierze 
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników Domu Aukcyjnego lub 
współpracujących z Domem Aukcyjnym ekspertów.

4. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać na wystawie przedaukcyjnej, we 
wskazanym przez Dom Aukcyjny terminie oraz miejscu ich ekspozycji.

5. Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekt w stanie, w jakim został on dostarczony przez Sprzedającego. 
W okresie, o którym mowa w pkt. 4, Dom Aukcyjny zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu 
oraz skonsultowania stanu zachowania Obiektu z konserwatorem. Dom Aukcyjny nie 
uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.

§ 4. REJESTRACJA
1. Warunkiem uczestniczenia w aukcji osobiście, jak i złożenia zlecenia licytacji z limitem lub 

licytacji telefonicznej, a także w przypadku uruchomienia przez Dom Aukcyjny licytacji 
internetowej na własnej platformie jest zarejestrowanie klienta przez Dom Aukcyjny.

2. Zarejestrowana może zostać osoba pełnoletnia. Rejestracja polega na wypełnieniu 
formularza rejestracyjnego. Pracownik dokonujący rejestracji może poprosić 
o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód 
osobisty, paszport).

3. Klient zarejestrowany przez Dom Aukcyjny otrzymuje numer klienta oraz hasło 
identyfikujące.

4. Do momentu powiadomienia Domu Aukcyjnego o fakcie ujawnienia przez klienta hasła 
identyfikującego osobom nieupoważnionym, Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za 
skutki tego ujawnienia.

5. Przy dokonywaniu rejestracji, jak i w sytuacjach, o których mowa w pkt. VI, VII i VIII, 
Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do weryfikacji numeru karty kredytowej, żądania 
podania wiarygodnych referencji lub żądania wpłacenia wadium, zwracanego w przypadku 
niedokonania zakupu. Jeżeli klient uniemożliwia Domowi Aukcyjnemu przeprowadzenie 
weryfikacji, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić dokonania rejestracji lub uniemożliwić udział 
w aukcji.

6. Dane osobowe klientów są zbierane i przetwarzane w zakresie opisanym w pkt. 7. Ponadto, 
w przypadku wyrażenia przez klientów stosownej zgody dane osobowe mogą być zbierane 
i przetwarzane – na zasadzie dobrowolności – w innych celach określonych przez klienta 
w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (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 



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 lub też 
podwyżeszenia oferty do poziomu Ceny minimalnej przez Uczestnika aukcji.

3. Dom Aukcyjny zobowiązuje się skontaktować ze Sprzedającym oraz Uczestnikiem aukcji, w celu 
ustalenia czy wyrazi on zgodę na obniżenie ceny od kwoty minimalnej, bądź też podwyżeszenia 
oferty przez Uczestnika aukcji. Jeżeli Sprzedający nie wyrazi zgody albo jeżeli próby 
skontaktowania się ze Sprzedającym nie powiodą się w terminie 5 dni roboczych od dnia aukcji, 
warunek uznaje się za niespełniony, a Umowa nie jest zawarta.

4. Jeżeli transakcja warunkowa nie dojdzie do skutku, Obiekt zostaje przeznaczony do sprzedaży 
pozaaukcyjnej.

5. Po zakończeniu aukcji Obiekt, który nie został sprzedany na aukcji albo w wyniku transakcji 
warunkowej jest oferowany przez 30 dni od dnia aukcji (sprzedaż pozaaukcyjna).

§ 11. OPŁATA AUKCYJNA I PODATEK VAT
1. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 18 % ceny sprzedaży. Cena 

wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT, o ile jest należny.
2. Nabywca jest uprawniony do wskazania podmiotu prowadzącego działalność charytatywną, na 

rzecz którego Dom Aukcyjny przekaże część otrzymanej opłaty aukcyjnej w wysokości 3% ceny 
sprzedaży netto. Nabywca może wybrać podmiot z listy udostępnionej przez Dom Aukcyjny.

3. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [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 Sztuki Klasycznej | Kod aukcji: 182210ASN7 | Data aukcji: 22.10.2018

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.

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.

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

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  



Nazwa aukcji: Aukcja Sztuki Nowoczesnej i Sztuki Klasycznej 
Kod aukcji: 182210ASN7 Data aukcji: 22.10.2018

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        podpis Uczestnika aukcji

Formularz zlecenia licytacji z limitem/telefonicznej

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 Sądowe-

go, 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.

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

faktura   paragon
poczta   
poczta elektroniczna 
odbiór osobisty



Wsparcie dla fundacji

Lista fundacji, na które mogą Państwo przekazać 3% ceny sprzedaży, zgodnie z zapisem regulaminu aukcji § XI. pkt 3.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Blizniemu Swemu - aukcja'09.pdf   10/23/09   2:09:09 PM

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 sy-

stemowych 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 


