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1 JERZY  JANISCH (1901–1962)
Kompozycja (Dwie postacie)
ok. 1938

gwasz / tektura
53 × 43 cm (w świetle oprawy)
sygnowany śr.d.: janisch

Estymacja
22 000 – 32 000 PLN a

Jerzy Janisch był jednym ze współtwórców międzywojennej lwowskiej 
grupy „Artes”, której artyści łączyli doświadczenia kubizmu, surrealizmu 
i sztuki naiwnej. Sam Janisch oprócz realizacji malarskich zajmował się 
także awangardowym fotokolażem i konserwacją dzieł sztuki. W latach 30. 
pracował podczas restauracji malowideł naściennych we lwowskich kościo-
łach, zajmował się także publikacjami w piśmie „Sygnały”. Studia malar-
skie rozpoczął od prywatnych lekcji u Zofii Albinowskiej-Minkiewiczowej 
i Waleriana Krycińskiego, w latach 1921–1924 studiował u Kazimierza 
Sichulskiego w Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie. W latach 
1924–1925 i 1928–1929 kształcił się w Paryżu. Podczas wojny wyjechał 
do Krakowa, a stamtąd – w drugiej połowie lat 40. do Warszawy, gdzie 
rozpoczął realizacje w konwencji socrealizmu. W jego przedwojennych 
pracach widać wyraźne nawiązania do fowizmu, surrealizmu i twórczości 
Fernanda Légera.
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2 MAREK WŁODARSKI  (1898 –1960)
Szkic do obrazu Sen
1930

ołówek / papier
19,5 × 23 cm (w świetle passe-partout)
datowany i opisany na odwrociu, na papierowej nalepce: SEN, 
1930 | ołówek, na odwrociu napis: 1722

Wystawiany:
• Wystawa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Lwów, 1932 

(poz. 120)
• Marek Włodarski, Ośrodek Kultury Palstycznej ZSP Muzeum 

Adama Mickiewicza, 1966

Estymacja
38 000 – 48 000 PLN a

Prezentowana praca to szkic przygotowawczy do jednej z częściej wysta-
wianych i reprodukowanych kompozycji Marka Włodarskiego (Henryka 
Strenga), zatytułowanej „Sen” z 1930 roku. Aktualnie obraz znajduje 
się w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu (numer inwentarzo-
wy VII–1732) i był wystawiany m.in. na kuratorowanej przez Ryszarda 
Stanisławskiego wystawie „Metafory”, która odbyła się w 1962 roku w sto-
łecznym Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych Zachęta, wystawie 

„Zrzeszenia Artystów Plastyków «artes» – 1929–1934”, zaprezentowanej 
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz na wystawie „W kręgu nad-
realizmu” w tej samej instytucji z 1975 roku. Litografia o podobnym, 
szkicowym charakterze znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi 
(numer inwentarzowy MS/SN/GR/1083/8).

„Sen” to surrealizująca kompozycja, łącząca w sobie wieloznaczne elementy, 
zestawione w nierzeczywistej przestrzeni. Praca powstała w 1930 roku, 
czyli w okresie, w którym Włodarski poznał słynnego żydowskiego pisarza, 
Brunona Schulza. Relacja z autorem „Sklepów cynamonowych” stała się 
konstytuująca dla późniejszego rozwoju malarskiego artysty – dzięki niemu 
zaczął zwracać uwagę na materialny aspekt swoich działań.

Kilka miesięcy przed realizacją prezentowanego szkicu Włodarski współza-
łożył awangardową grupę lwowskich artystów plastyków „Artes”. Malarz – 
wówczas posługujący się przedokupacyjnym, żydowskim imieniem i nazwi-
skiem Henryk Streng – miał za sobą studia w Wolnej Akademii Sztuk 
Pięknych we Lwowie i Państwowej Szkole Przemysłowej oraz kilkumie-
sięczny pobyt w paryskiej pracowni Fernanda Légera. Zafascynowany oso-
bowościami André Bretona i André Massona, mimo wszystko podchodził 
do surrealizmu dość sceptycznie.

Streng w pełni zaaprobował rozwiązania formalne Légera, takie jak kult 
przedmiotu, niechęć do estetyzacji czy prymitywizm przedstawienia. 
W efekcie zaczął tworzyć złożone kompozycje na pograniczu dwóch 
nurtów  – surrealizmu i kubizmu, pełne szczególnej, lirycznej nostalgii. 
Jego sztukę z lat 30. charakteryzuje również wyraźnie lewicowe zabar-
wienie polityczne: malarz współpracował wówczas z pismami „Sygnały” 
i „Omnibus”.
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„[Włodarski] chociaż często posługiwał się groteską, traktował 
swe marzenia poważnie. Były one dla niego także częścią rze-
czywistości – podobnie jak dla surrealistów, którzy stworzyli 
niemal własną estetykę opartą na marzeniach i swobodnej grze 
wyobraźni” .

 Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, kat. wystawy 
monograficznej, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 
1981, s. 17.
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3 MAREK WŁODARSKI  (1898 –1960)
Muzykanci (projekt tkaniny)
ok. 1953

gwasz / papier
61 × 92,5 cm (w świetle passe-partout)

Wystawiany:
Marek Włodarski | Henryk Streng 1898–1960. Między centrum 
a peryferiami, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 2013

Reprodukowany:
Marek Włodarski | Henryk Streng 1898–1960. Między centrum 
a peryferiami, kat. wystawy, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 
Sopot 2013, s. 172

Estymacja
45 000 – 65 000 PLN a

Prezentowany gwasz to liryczna, pełna odwołań do sztuki naiwnej i kubizmu 
kompozycja, tak charakterystyczna dla twórczości Marka Włodarskiego. 
Artysta przedstawił w niej grupę tytułowych muzykantów w sposób dalece 
stylizowany, nieco ironiczny, ale jednocześnie onirycznie zagubionych i nie-
obecnych, niczym postaci z flagowych filmów Federico Felliniego. W kom-
pozycji doskonale widać inspiracje légerowskim „Baletem Mechanicznym”, 
który powstawał właśnie w czasie, gdy Streng przebywał w pracowni fran-
cuskiego kubisty. Mimo że w dadaistycznym filmie główną rolę odgrywały 
pozornie przypadkowo usytuowane przedmioty i kształty geometryczne, 
to rozczłonkowanie poszczególnych partii postaci w pracy Strenga i ich 
nieoczywiste układy mogą wskazywać na liczne podobieństwa.

We wczesnym etapie swojej twórczości lwowski malarz odwoływał się do 
sztuki naiwnej – kopiował dziesiątki szyldów o ludowym charakterze regio-
nalnego malarstwa, stworzył także na ten temat szereg obrazów. Nawet 
w powojennych realizacjach twórcy doskonale widać inspiracje atmosferą 
wielonarodowego, różnorodnego etnicznie, peryferyjnego miasteczka. 
Według Aleksandra Wojciechowskiego, w twórczości Strenga obecne były 
tendencje do łączenia elementów świata rzeczywistego i świata wyobraźni, 
snu i fantastyki. Krytyk pisał: „Nasuwa się porównanie ze sztuką Marca 
Chagalla. Ten sam nastrój melancholii. Podobny wyraz tęsknoty za pełnią 
życia, jaką odczuwa młodość uwięziona w odciętym od szerokiego świata 
prowincjonalnym zaułku” *.

W prezentowanej pracy Włodarski wykorzystał motyw ludzi-manekinów, 
bardzo silnie obecny w sztuce i kulturze początku XX wieku.

* Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, kat. wystawy 
monograficznej, Muzeum Narodowe w Warszawie, grudzień 1981–
styczeń 1982, Warszawa 1982, s. 12, 16.
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„[Manekiny] mówią najczęściej o zagubieniu człowieka, o jego 
samotności, o konieczności chronienia własnych przeżyć przed 
agresją świata zewnętrznego. Stąd ich larwowate kształty, pan-
cerze, łuski. Tak malowali Chirico, Carra, Morandi. Zrodzona 
w ich kręgu «pittura metafisica» stworzyła dla swojego widowi-
ska odpowiednich aktorów. «Manichino» występują bez twarzy. 
Pozbawieni są jakichkolwiek cech własnych. Ich osobowość, całe 
życie wewnętrzne, wyraża się w ruchu postaci, w dramatycz-
nym geście. To o tych właśnie ludziach-przedmiotach powiadał 
B. Schulz: «Ich role będą krótkie, lapidarne, ich charaktery – bez 
dalszych planów. Często dla jednego gestu, dla jednego sło-
wa podejmiemy się trudu powołania ich do życia na tę jedną 
chwilę»” *.
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4 LOUIS  MARCOUSSIS  (1878 –1941)
Gitara
1920

gwasz / papier żeberkowy, tektura
31,9 × 48,9 cm
45 × 62 cm (tektura)
sygnowany p.g.: MARCOUSSIS
na odwrociu nalepka Gres Gallery

Proweniencja:
X Kolekcja Chester Dale, Waszyngton
X Kolekcja J. Wanamaker, Waszyngton
X Gres Gallery, Nowy Jork, Waszyngton

Praca posiada ekspertyzę chemiczną autorstwa 
prof. dr. hab. Dariusza Markowskiego 
i opinię dr Barbary Brus-Malinowskiej

Estymacja
180 000 – 200 000 PLN

Louis Marcoussis, właściwie Ludwik Kazimierz Markus – polski malarz 
żydowskiego pochodzenia, przez większą część życia tworzący w Paryżu. 
Pochodził ze znanej, zamożnej rodziny warszawskich zasymilowanych 
Żydów. Po krótkim okresie studiów prawniczych, porzucił je na rzecz nauki 
malarstwa na ASP w Krakowie pod kierunkiem Jana Stanisławskiego i Józefa 
Mehoffera. W 1903 roku, wyjechał do Paryża i osiadł na Montparnassie – 
dzielnicy szczególnie lubianej przez polską bohemę. Ciągle jednak pozosta-
wał pod wpływem stylu swoich krakowskich nauczycieli. Na emigracji zma-
gał się z kryzysem twórczym, zarabiał na życie, tworząc prasowe karykatury. 
Około roku 1910 poznał poetę i teoretyka sztuki Guillaume’a Apollinaire’a, 
a za jego sprawą także Picassa, Braque’a i Grisa, i już wkrótce wraz z nimi 
współtworzył ścisłe grono twórców nowego awangardowego nurtu – kubi-
zmu, który zrewolucjonizował dotychczasową historię sztuki.

Około roku 1920 artysta wykonał kilka gwaszy i obrazów olejnych w typie 
tradycyjnych martwych natur poddanych kubistycznej metodzie malarskiej 
analizy. Podobnie jak u Picassa czy Braque’a, rekwizyty jego obrazów stano-
wiły przedmioty codziennego użytku: karty do gry, gazety, naczynia i – jak 
w tym przypadku – instrumenty muzyczne. Tytułowy przedmiot został, 
zgodnie z metodą kubizmu analitycznego, rozbity na części składowe, ujęte 
z różnych perspektyw. Oprócz mistrzowsko zbudowanej kompozycji, szcze-
gólną uwagę zwraca użycie przez artystę kolorów. O ile „klasyczny” kubizm 
operował na ogół zgaszoną paletą barw ziemi, tak Marcoussis w swoich 
pracach chętnie wykorzystywał jasne, jaskrawe odcienie, wibrujące w oku 
dzięki kontrastowym zestawieniom.
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„Marcoussis jest wierny estetyce kubizmu. Kubizmu, który 
przedstawia i przywołuje, kubizmu subtelnych, intelektual-
nych i sensualnych transpozycji, w którym ważną rolę odgrywa 
światło.”

 C. Fegdal, Marcoussis, „La Semaine à Paris” 1930, nr 444, s. 9; 
cyt. za: Między Montmartre’em a Montparnasse’em, red. zbior., 
Katowice 2017, s. 36.
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5 RAFAŁ MALCZEWSKI (1892–1965)
Fragment fabryki, z cyklu Czarny Śląsk
ok. 1935

olej / płótno
90  × 115 cm
sygnowany l.d.: Rafał Malczewski
na odwrociu na blejtramie opisany: MUSEUM WARSCHAU 16|9 
oraz 2 nalepki depozytowe Muzeum Narodowego w Warszawie 
z numerem 1816

Proweniencja:
Kolekcja prywatna, Warszawa (zakup od spadkobierców artysty)
Depozyt Muzeum Narodowego w Warszawie

Estymacja
130 000 – 170 000 PLN a

G Strona tytułowa publikacji 
„Wystawa Zofji Stryjeńskiej, 
kolekcji obrazów p.n. Czarny 
Śląsk Rafała Malczewskiego, 
Al. Jędrzejewskiego, Efroima 
i Menaszego Seidenbeutlów, 
Grupy Artystów Plastyków 
Loża Malarska: maj 1935”, 
Warszawa: Instytut Propagandy 
Sztuki 1935. Źródło: polona.pl. 
Domena publiczna.

Prezentowana praca pochodzi z unikatowego reportażu malarskiego 
Malczewskiego, realizowanego w latach 30. na Górnym Śląsku i w oko-
licy Cieszyna. Malczewski udał się tam w 1934 roku za namową swojego 
przyjaciela – Ferdynanda Goetla. Wykonał wówczas kilkadziesiąt prac – 
obrazów olejnych, akwarel, rysunków i szkiców. Większość z nich zaginęła 
podczas II wojny światowej, do dziś zachowała się tylko niewielka część 
całości. Według Barbary Szczypki – „Gwiazdy, zetknięcie z nieznaną dotąd 
Malczewskiemu ziemią śląską sprawiło, iż narkotyk gór który wypełniał 
zagadkową, pełną uroku treścią jego sztukę, ustąpił miejsca plastycznej 
krainie węgla, cynku i żelaza, o piekielnej ziemi hut, fabryk i kopalń. Śląsk 
został ukazany w obrazach malarza w całej swej różnorodności krajobra-
zowej – poczynając od panoramicznie ujętych, górskich widoków Beskidu 
Śląskiego aż do interesujących nas, odmiennych w charakterze ujęć pejzażu 
przemysłowego” *.

W cyklu, z którego pochodzi prezentowany obraz, Malczewski przedstawił 
Śląsk od strony dynamicznie rozwijającego się centrum przemysłowego, 
z silnym naciskiem na pełną reprezentację industrialnych przestrzeni. 
To – często fotograficzne – ujęcia dymiących kominów fabrycznych, sza-
chulcowych ścian kopalni, gigantycznych kondensatorów, hałd węglowych. 
Mimo nowatorskiego tematu i na wskroś modernistycznej ikonografii 
Malczewski posłużył się znanymi sobie wcześniej środkami formalnymi, 
pozostając przy względnie traktowanym realizmie.

Po raz pierwszy cykl „Czarny Śląsk” został zaprezentowany w maju 1935 
roku w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie, a następnie w czerwcu, 
przybrawszy nieco odmienny od warszawskiego kształt, wystawiony został 
w łódzkim Oddziale IPS-u. Od razu wzbudził intensywne zainteresowanie 
zarówno publiczności, jak i krytyki artystycznej. Mieczysław Wallis uważał, 
że malarstwo Malczewskiego „znajduje się właśnie w stanie przesilenia” **. 
I rzeczywiście, rok 1939 przyniósł wielkie zmiany, zarówno w życiu, jak 
i w twórczości Rafała Malczewskiego.
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„Wędrując wśród hałd, ziemią kształtowaną nie zamysłem przy-
rody czy ręką rolnika, lecz prawami potężnego surowcowego 
przemysłu, służącą za śmietnik na wyprute z głębi patroszonych 
pokładów bebechy, na zapiekłe szlaki, dziwaczne pagóry, kształ-
tu olbrzymich trumien posmarowanych na czarno, dymiących 
błękitnymi smugami, wśród rozlewisk bagien, poletek zbóż, 
zapadli wądołów wygrzebanych w żółtych piaskach potrzeb-
nych na zamułkę, dziwiłem się, że ten pejzaż nie zwabił poza 
mną malarzy” ***.

* B. Szczypka-Gwiazda, Śląski pejzaż Rafała Malczewskiego, w: Sztuka 
i natura. Materiały XXXVIII Sesji Naukowej przeprowadzonej 23–25 
listopada 1989 roku w Katowicach, Katowice 1991, s. 252.

** M. Wallis, Rafał Malczewski, „Wiadomości Literackie” 22/502 (2 
VI 1935).

*** R. Malczewski, Plastyk na Stoisku, „Wiadomości Literackie” 48 (15 
XI 1936), s. 20.
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6 RAFAŁ MALCZEWSKI (1892–1965)
Kopalnia w nocy
1935

olej / płótno
81 × 114 cm
sygnowany i datowany l.d.: Rafał | Malczewski | 35
na odwrociu opisany: MPW 1812
na blejtramie nalepki depozytowe z Muzeum Narodowego 
w Warszawie oraz nalepka galeryjna z napisem: „Kopalnia w nocy. 
450 zł.”

Proweniencja:
Kolekcja prywatna, Warszawa (zakup od spadkobierców artysty)
Depozyt Muzeum Narodowego w Warszawie

Estymacja
130 000 – 170 000 PLN a

Prezentowana praca to jeden z pierwszych pejzaży przemysłowych, reali-
zowanych przez Rafała Malczewskiego od 1934 roku. Wówczas, zmęczony 
wyeksploatowanym przez siebie krajobrazem ukochanego Zakopanego, 
zaczął poszukiwać inspiracji w innych rejonach Polski. Jeździł m.in. na 
Śląsk, w rejony Gór Świętokrzyskich, gdzie powstawał właśnie Centralny 
Okręg Przemysłowy, w Beskidy i na Huculszczyznę. Zafascynowany suro-
wym, industrialnym i dynamicznie rozwijającym się pejzażem Śląska 
zaczął realizować polityczne kompozycje, narażając się jednocześnie na 
nieprzychylne uwagi krytyków. W 1936 roku pisał:

„Jak to właściwie dobrze nie być w stu procentach malarzem, 
lubić martwą naturę tylko na półmisku w dobrej garkuchni, mieć 
żyłę włóczęgowską i pasję wydzierania ziemi ojczystej tajemnicy 
praw rządzących jej wdziękami. Wówczas odkrycie jakiejś połaci 
Polski, z jej własną niepowtarzalną nigdy urodą, stwarza w czło-
wieku fantastycznie dobry nastrój, zapał do ujawnienia pla-
stycznego napotkanych wartości, bez względu na zapatrywania 
speców kochających śliwki w cieniu makaty, własne hemoroidy 
i paryskie zdobycze. […] Najczęściej jednak wspominam Czarny 
Śląsk, z którym poznanie bylo czemś tak samo wstrząsającym 
jak zetknięcie się po raz pierwszy z żywiołem skalistych gór 
lub z ogromem morza […]. Jeśli wygram na loterji główny los, 
zorganizuję lotną kompanię malarzy do sportretowania ziemi 
polskiej. [...] Zaczynając taki objazd, najpierw pojawiłbym się 
na Śląsku, aby czerpać ze wspaniałego źródła niewyczerpanych 
piękności — odrębnych, surowych, groźnych.” *

W fabrycznych pejzażach Śląska Malczewskiego widać pewne pokłosie 
surrealizmu, dynamicznie rozwijającego się w Związku Radzieckim, jed-
nak jedynie w sferze wyboru tematu. Forma jego obrazów stanowi wynik 
indywidualnych poszukiwań twórczych i stanowi ewenement w polskiej 
sztuce 20-lecia międzywojennego.

* R. Malczewski, Plastyk na Śląsku, „Wiadomości Literackie” 48 
(1936), s. 20.
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7 STANISŁAW IGNACY  WITKIEWICZ  (1885 –1939)
Die Atleten haben immer Recht
1922

akwarela, gwasz / papier
60,5 × 45 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, opisany i datowany l.d.: T.U. | Witkacy | 1922 10 /  VI,
śr.d.: Die Atleten haben | immer Recht

Praca posiada ekspertyzę chemiczną potwierdzającą autentyczność

Estymacja
400 000 – 500 000 PLN

„Pojęcie deformacji wyraża, że coś, co ma pewną w jakikolwiek 
sposób uświęconą formę, zostało zniekształcone, nie tracąc 
jednak całkowicie podobieństwa z kształtem pierwotnym. […] 
Pojęcie to traci sens z chwilą, kiedy na obrazy patrzy się jako 
na pewne konstrukcje kształtów, żyjące życiem własnym, posia-
dające jedność formalną, niezależnie od przedmiotów na nich 
wyobrażonych, jeśli pojmuje się je jako Czystą Formę, nie zaś 
jako takie lustrzane odbicia czy indywidualne interpretacje 
świata widzialnego.” *

E fot. Pocztówka, Stanisław 
Ignacy Witkiewicz, 
Wydawnictwo Komitetu 
Inscenizacja Głównego 
Tygodnia Książki Polskiej, 
1933. Źródło: WBP w Lublinie. 
Domena publiczna.



21 F



22H

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) – malarz, fotograf, pisarz, drama-
turg i filozof, jeden z pionierów polskiej awangardy, do dziś uznawany za 
wybitną postać nie tylko rodzimej, ale i światowej sztuki XX wieku. Jego 
ojciec, architekt Stanisław Witkiewicz, sprzeciwiając się państwowemu 
systemowi szkolnictwa, samodzielnie kształcił syna, pozwalając mu indy-
widualnie rozwijać własne zainteresowania. Już w młodym wieku Witkacy 
zafascynował się filozofią, pisał swoje pierwsze dramaty, jednak to sztuki 
plastyczne stały się przedmiotem jego studiów – w 1905 dostał się na 
Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie uczęszczał do pracowni Jana 
Stanisławskiego, a następnie także Józefa Mehoffera. Studiów jednak nie 
ukończył, w zamian wybierając podróże po Europie, a wkrótce również 
po najdalszych zakątkach świata, w towarzystwie antropologa Bronisława 
Malinowskiego. Podczas pierwszej wojny światowej służył w carskiej armii, 
którą opuścił po wybuchu rewolucji bolszewickiej. Ostatecznie osiadł 
w Zakopanem – mieście, z którym był szczególnie związany. Wówczas 
związał się z pierwszym polskim ugrupowaniem awangardowym, jakim 
byli Ekspresjoniści Polscy (później Formiści). Doskonalił w tym czasie 
autorską teorię Czystej Formy, w której postulował odejście od naturalizmu 
w sztuce na rzecz zaskakującej „dziwności” kompozycyjnej, konfrontującej 
odbiorcę z głębszymi metafizycznymi przeżyciami.

Ze szczytowego momentu okresu formistycznego w twórczości Stanisława 
Ignacego Witkiewicza pochodzi praca „Die Atleten haben immer Recht” 
z 1922 roku. Co interesujące, stanowi ona niezwykle rzadki przykład malar-
stwa akwarelowego w dorobku artysty. Tytuł (pol. „Atleci zawsze mają 
rację”) oraz przedstawiona scena, w której muskularny olbrzym zdaje 
się miażdżyć zdeformowaną nagą postać kobiecą, odnoszą się do czę-
sto eksplorowanego przez Witkacego wątku powiązań pomiędzy seksem 
a przemocą. Odwieczna „wojna płci” interesowała go i jako pisarza, i jako 
malarza, jednak zwykle w jego twórczości to kobiety były demonicznymi 
sprawczyniami przemocy. Kobiecy wizerunek, ze względu na wydatne 
czerwona usta i błękitne oczy, może być identyfikowany jako Hela Bertz – 
bohaterka powieści „Pożegnanie jesieni”, którą Witkacy ukończył kilka lat 
później **. Właśnie w „Pożegnaniu jesieni” pojawiają się liczne sceny prze-
mocy i gwałtu na kobietach. Inny możliwy trop interpretacyjny to metafora 
losu Polski, która wprawdzie w 1922 roku cieszyła się świeżo odzyskaną 
niepodległością, jednak niełatwe geograficzne położenie pomiędzy Rzeszą 
Niemiecką a bolszewicką Rosją (które w kwietniu tego samego roku wzno-
wiły stosunki dyplomatyczne na mocy układu w Rapallo) czyniło z niej 
potencjalną ofiarę silniejszych sąsiadów – stąd być może niemieckojęzyczny 
tytuł pracy. Całość kompozycji opracowana jest w sposób typowy dla tego 
okresu twórczości artysty: dominują w niej ekspresyjne formy hybrydycz-
nych postaci, silne kierunkowe napięcia i kontrastowe zestawienia barw.

* S.I. Witkiewicz, „O deformacji na obrazach”, w: Stanisław Ignacy 
Witkiewicz bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne, oprac. 
J. Degler, Warszawa 1976, s. 79.

** A. Żakiewicz, Witkacy wykastrowany. Uwagi na marginesie artykułu 
Małgorzaty Szpakowskiej „Ciało i seks w Pożegnaniu jesieni”, 
„Pamiętnik literacki” 94/2 (2003), s. 269–275.
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8 STANISŁAW IGNACY  WITKIEWICZ  (1885 –1939)
Portret Zofii Dembowskiej-Romer
1935

pastel, węgiel / papier
64 × 48,5 cm
sygnowany i datowany l.d.: Witkacy | 1935 | 11 | VI | Z.Z.W.,
opisany p.d.: (T.E) | ND | N∏
na odwrociu nalepki depozytowe Zamku Królewskiego 
w Warszawie

Proweniencja:
• Depozyt rodziny Romerów w Fundacji Zbiorów 

im. Ciechanowieckich
• Depozyt Zamku Królewskiego w Warszawie do 1999 roku

Reprodukowany:
Zofia Romer. Gdy maluję, przestaję myśleć…, Wspomnienia 
1885–1943, red. M. Rodowicz, Warszawa 2015 (il. na okładce)

Literatura:
Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885–1939. Katalog dzieł malarskich, 
oprac. I. Jakimowicz, A. Żakiewicz, Warszawa 1990 (poz. 1929, 
s. 135)

Estymacja
120 000 – 140 000 PLN

Około roku 1924 Witkacy, rozczarowany niezrozumieniem jego twórczości, 
zdecydowanie odciął się od teoretycznych rozważań oraz sztuki spod znaku 
Czystej Formy – rozdział ten zamknął swoim autoportretem zatytułowa-
nym „Ostatni papieros skazańca”; do malarstwa olejnego na płótnie już 
więcej nie powrócił. Zamiast tego założył Firmę Portretową – prześmiew-
cze, quasi-komercyjne przedsięwzięcie, pozwalające mu na łatwy zarobek. 
W regulaminie Firmy znalazł się m.in. punkt stanowiący, iż „klient musi 
być zadowolony. Wszelka krytyka i poprawki na żądanie są wykluczone” *. 
Firma zyskała dużą popularność, a artysta uwieczniał wizerunki niemal 
całej międzywojennej śmietanki towarzyskiej – powstało ich w sumie kil-
ka tysięcy. Choć w założeniu działalność Firmy była ironicznym żartem, 
malowanym wówczas pastelowym portretom nie można odmówić walorów 
artystycznych i psychologicznej głębi.
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Prezentowane dzieło to portret malarki Zofii Romer (z domu Dembowskiej, 
herbu Jelita) z 1935 roku. Witkiewicz poznał Zofię, gdy oboje byli dziećmi, 
a pochodząca z Litwy rodzina Dembowskich spędzała wakacje w Zakopanem 

– jak artystka wspominała po latach w swoim pamiętniku: „Rodzice […] robi-
li dalekie wycieczki w góry. Mnie zwykle odprowadzali do Witkiewiczów, 
gdzie musiałam cały dzień bawić się ze Stasiem Witkiewiczem. Staś pokazy-
wał mi swoje kolekcje motyli” **. Rówieśnicy spotkali się ponownie w 1906 
roku, w trakcie studiów w Krakowie – połączyły ich wówczas wspólne 
zainteresowania artystyczne, razem odbywali wspólne wycieczki w Tatry, 
a Zofia była „zafascynowana jego dużymi, czarnymi oczami” ***. Stanisław 
Witkiewicz ojciec przestrzegał jednak syna przed romansem pisząc do niego 
w liście: „widzę, że Zosia D. już się zahaczyła o Ciebie. Mój drogi, trzymaj 
się na stanowisku poważnym i ostrożnym[…]” ***. Jednakże ostatecznie 
to Dembowska zerwała rodzący się związek z Witkacym ze względu na 
„charakter Stasia, który zamęcza [Zofię – przyp. red.] wyimaginowany-
mi zarzutami i jego pogardliwy stosunek do jej twórczości jako «sztuki 
kobiecej»” ***. Witkacy upamiętnił przyjaciółkę w swojej pierwszej powie-
ści „622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta” pod postacią Donny 
Querpii – kobiety o wysoko spiętych blond włosach i trochę skośnych, 
zamglonych szarych oczach, która mówiła z cudzoziemskim akcentem. 
Zofia Dembowska-Romer i Stanisław Witkiewicz spotkali się po latach 
w Krakowie w roku 1935. Owocem tego spotkania stał się prezentowany 
portret – niezwykle subtelny i oszczędny w środkach, jednak podkreślający 
intensywność spojrzenia modelki, jej klasę i elegancję.

Z inicjatywy Zofii i Andrzeja Romerów w Muzeum Polskim w szwajcarskim 
Rapperswil powstał „Salonik Romerów z Cytowian”. Artystka z synem 
podarowali Muzeum obszerny księgozbiór, pamiątki i albumy rodzinne, 
obok których prezentowane są także obrazy Zofii Dembowskiej-Romerowej.

* S.I. Witkiewicz, Parę dość stosunkowo luźnych uwag o portrecie 
w ogóle i moich portretach w szczególności, Stanisław Ignacy 
Witkiewicz bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne, oprac. 
J. Degler, Warszawa 1976, s. 93.

** Zofia Romer. Gdy maluję, przestaję myśleć… Wspomnienia 1885–1943, 
red. M. Rodowicz, Warszawa 2015, s. 52–53.

*** Tamże, s. 64.
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9 TADEUSZ  K ANTOR (1915 –1990)
Les personnages et les objets
1972

olej / płótno
100 ×  80 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: T. Kantor | 
Kraków | 7, 1972 | „Les personnages | et les objets”
na odwrociu na płótnie papierowa nalepka wywozowa z datą 
10 I 73, na blejtramie papierowa nalepka z opisem: [nieczytelne] 
1067A | T. KANTOR | „LES PERSONNA | GES | ET LES | OBJETS”

Praca posiada certyfikat autentyczności podpisany przez Lecha 
Stangreta

Estymacja
750 000 – 850 000 PLN a

Tadeusz Kantor to jeden z  najważniejszych polskich twórców awangar-
dowych XX wieku. Był malarzem, rysownikiem, scenografem, reżyse-
rem i  teoretykiem sztuki, a  także wybitnym reformatorem teatru. Tuż 
przed wojną, w latach 1934–1939 studiował na krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, w pracowniach Władysława Jarockiego i Karola Frycza. W czasie 
okupacji założył Podziemny Teatr Niezależny, gdzie wystawił inscenizację 

„Balladyny” Juliusza Słowackiego (1943) i  „Powrotu Odysa” Stanisława 
Wyspiańskiego (1944). Współtworzył Grupę Młodych Plastyków, a w 1948 
roku współorganizował I Wystawę Sztuki Nowoczesnej w Krakowie, naj-
ważniejsze wydarzenie artystyczne przed wprowadzeniem doktryny soc-
realizmu. W  1950 roku, na cztery lata, wycofał się z  oficjalnego życia 
artystycznego, by powrócić do niego w 1955 roku. Założył wówczas (wraz 
z Marią Jaremą i Kazimierzem Mikulskim) Teatr Cricot 2 – kontynuację 
przedwojennego Teatru Artystów Cricot, prowadzonego przez Józefa 
Jaremę. Dwa lata później reaktywował również działającą w  latach 30. 
Grupę Krakowską.

Z Teatrem Cricot 2, bazując na sztukach Stanisława Ignacego Witkiewicza, 
realizował w  kolejnych spektaklach Teatr Autonomiczny („Mątwa”, 
1956), Teatr Informel („W małym dworku”, 1961), Teatr Zerowy („Wariat 
i zakonnica”, 1963), Teatr Happeningowy („Kurka wodna”, 1967), Teatr 
Niemożliwy („Nadobnisie i koczkodany”, 1973). Wówczas też rozpoczął 
poszukiwania własnego języka malarskiego – w końcu lat 50. i na początku 
60. poddał się automatycznemu zapisowi sztuki informel, która stawała się 
niezwykle popularna na Zachodzie. Na wystawie w warszawskiej Galerii 
Po prostu i  inauguracji Galerii Krzysztofory w Krakowie Kantor po raz 
pierwszy zaprezentował abstrakcyjne kompozycje, które na stałe zmieniły 
bieg rodzimej sztuki.

Na początku lat 60. Tadeusz Kantor wcielał w życie autorską ideę ambalaży, 
polegająca na opakowywaniu przedmiotów codziennego użytku i włączanie 
ich w kompozycję obrazu. Od 1965 roku współpracował z Galerią Foksal 

E fot. Witold Witaliński, 
Inscenizacja „Balladyny” 
Juliusza Słowackiego 
w krakowskim tajnym Teatrze 
Niezależnym Młodych 
Plastyków, 1943. Źródło: 
polona.pl. Domena publiczna.
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i zrealizował wówczas szereg akcji performatywnych, m.in. „Panoramiczny 
happening morski” (1967), „Lekcja anatomii wedle Rembrandta” (1968), 

„Multipart”, (1970–71). W 1975 roku ogłosił manifest Teatru Śmierci, reali-
zując legendarny spektakl „Umarła klasa”. W latach 80. pokazał z Teatrem 
Cricot 2 kolejne słynne spektakle: „Wielopole, Wielopole” (1980), „Niech 
sczezną artyści” (1985) i „Nigdy tu już nie powrócę” (1988). 

Pod koniec lat 80. powrócił do malarstwa figuratywnego – stworzył m.in. 
wymowny cykl obrazów „Dalej już nic”, w których dokonał rozrachunku 
z własnym życiem i twórczością.

Prezentowana praca powstała w 1972 roku, w dojrzałym okresie twórczo-
ści malarskiej Tadeusza Kantora. Artysta miał już ugruntowaną pozycję 
w polskim i zagranicznym świecie sztuki, którą zdobył dzięki pionierskim 
realizacjom informelowym oraz działaniom na pograniczu happeningu, 
performansu i malarstwa. W 1964 roku Kantor zaczął realizować pierw-
sze ambalaże, czyli malarskie „opakowania” przedmiotów codziennego 
użytku. Według artysty gest osłonięcia obiektu miał na celu jego odzyska-
nie dla sztuki, ale też bardzo szybko stał się narzędziem kompromitacji 
wysokiej kultury. Według Marka Świcy „Kantor pojmował ideę ambalaży 
bardzo szeroko, eksploatując ją niemal do końca życia w  malarstwie”. 
Prezentowana praca jest tego najlepszym przykładem. Kantor powtórzył 
w niej układ znany z najpopularniejszych ambalaży z parasolem – zamiast 
rzeczywistego, zakrytego jasną powłoką farby przedmiotu, wykonał jego 
malarskie odwzorowanie, łącząc je z abstrakcyjną przestrzenią i realistycz-
nym, szkicowym portretem, przywołującym na myśl projekty kostiumów 
do jego spektakli.

W  drugiej połowie lat 60. powstawały najsłynniejsze ambalaże Kantora, 
łączące w sobie przedmioty i portrety, często pełnopostaciowe, rozczłon-
kowane, przywodzące na myśl Nową Figurację. Hanna Ptaszkowska pisała 
o nich:

„Możliwością, która może równie fascynować, jak gra realnego 
z iluzją, jest zdolność wydzielenia przez obraz własnej substan-
cji – substancji, która nie ma już wiele wspólnego z tzw. materią 
malarską. Jest to reaktywowana materia ciała ludzkiego, ciała, 
które w przypadku Kantora stało się najbardziej rewelacyjną, 
szokującą i perwersyjną wersją ambalażu. […] Co jest najbardziej 
zadziwiające – to fakt, że obrazy te osiągnęły ekspresję właściwą 
portretom, osiągnęły ludzką wymowę – zróżnicowany i suge-
stywny wyraz. Najsubtelniejsze treści psychiczne zdołały wydo-
być się na zewnątrz, mimo że tak starannie zostały ukryte – tak 
nieodwracalnie, zdawałoby się, pogwałcone. A więc, raz jeszcze, 
i to w najbardziej nieoczekiwany sposób, sprawdziła się fascy-
nująca możliwość, którą odkrył Kantor w zjawisku – ambalaż.” *

Kantor rozszerzył działania ambalażowe na performatywne działania 
z aktorami – oplatał ich sylwetki taśmami papieru, tkaninami, fragmen-
tami rozdartego płótna, tworząc działania z pogranicza sztuk wizualnych 
i teatru.

* Hanna Ptaszkowska, Kim jest Tadeusz Kantor?, „Twórczość” 7 
(1968), s. 120.

H
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10 TADEUSZ  K ANTOR (1915 –1990)
Informel
ok. 1960

olej, kolaż / papier
30,5 ×  26,5 cm 
sygnowany l.d.: t. Kantor
na odwrociu nalepka z danymi pracy

Proweniencja:
Kolekcja prywatna, Toruń

Estymacja
12 000 – 14 000 PLN a

F RZUT W PRZYSZŁOŚĆ

Więc jak się wielkie poematy pisze? 
Nie kometami szastając po niebie 
Ani wprzęgając pegazowe źrebię 
W rydwan, by mącić planetarną ciszę.

Leopold Staff, ze zbioru „Martwa pogoda” (1946)
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11 MARIAN BOGUSZ  (1920 –1980)
Bez tytułu
1970

technika własna, olej, fumage / płótno
81 ×  60 cm
opisany na odwrociu z dedykacją: MARIAN 
BOGUSZ | DLA | MAJKI I JANA | DOBSONÓW 
| 2.VI.70 | mbogusz

Proweniencja:
Kolekcja prywatna, Polska

Estymacja
25 000 – 35 000 PLN a

Marian Bogusz – malarz, rzeźbiarz, scenograf; jeden z najważniejszych ani-
matorów powojennego życia artystycznego na terenie całego kraju. Wybuch 
II wojny światowej i uwięzienie w nazistowskim obozie Mauthausen spra-
wiło, że studia artystyczne podjął dopiero pod koniec lat 40. XX wieku, 
mając już niemal 30 lat. Malarstwa uczył się w warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych pod kierunkiem m.in. Jana Cybisa, jednocześnie współtworząc 
Klub Młodych Artystów i Naukowców. Przyczynił się także do organizacji 
przełomowych Wystaw Sztuki Nowoczesnej (Kraków 1948–49, Warszawa 
1957 i 1959). Tuż przed odgórnym narzuceniem doktryny socrealistycznej 
na środowiska artystyczne, Bogusz zaczął tworzyć pierwsze kompozycje 
abstrakcyjne o surrealistycznym rodowodzie. Z czasem jednak zwrócił 
się w kierunku malarstwa figuratywnego (choć nadal o surrealizujących 
formach), w którym operował bogatą symboliką i literackimi nawiąza-
niami, w myśl autorskiego postulatu sztuki metaforycznej. W reakcji na 
konserwatyzm głównego nurtu w sztuce, wraz z Kajetanem Sosnowskim 
i Zbigniewem Dłubakiem założył Grupę 55 oraz związaną z nią Galerię 
Krzywe Koło w Warszawie – jedną z pierwszych w powojennej Polsce 
placówek prezentujących sztukę współczesną. Dopiero pod koniec lat 50. 
Bogusz powrócił do sztuki bezprzedmiotowej – tym razem inspirowanej 
francuskim taszyzmem i malarstwem materii – tworząc liczne obrazy 
o reliefowych wypukłościach grubo kładzionej farby. Zrezygnował wówczas 
z forsowanej wcześniej metaforyczności dzieła na rzecz wyeksponowania 
jego autonomicznych walorów.

W niedługim okresie przypadającym na lata 1969–1970, artysta zaintereso-
wał się techniką fumage – „malarstwa ogniem”, opracowanego w latach 30. 
przez surrealistę Wolfganga Paalena. Zgodnie z jego metodą, rozpięte na 
suficie płótno odymiane jest ogniem i sadzą z zapalonej świecy. Fumages 
Bogusza uporządkowane były w jednolitą strukturę wyznaczaną przez linie 
czy kręgi. Doskonałym przykładem tego krótkotrwałego, choć niezwykle 
oryginalnego eksperymentu, jest prezentowane płótno z roku 1970.



35



36

12 ALFRED LENICA (1899 –1977)
Figury w świetle nocy
1957–1969

olej / płótno
109 ×  89 cm
sygnowany p.d.: Lenica
na odwrociu opisany: Figury w świetle nocy | A. Lenica. | Warszawa 
| 1957–1959–69 | 89  × 109

Estymacja
78 000 – 88 000 PLN a

Alfred Lenica – jeden z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku. 
Uprawiał przede wszystkim malarstwo abstrakcyjne. W młodości studio-
wał na wydziale prawno-ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego oraz 
w tamtejszym Konserwatorium Muzycznym. Dodatkowo pobierał także 
nauki Prywatnym Instytucie Sztuk Pięknych. Nie był to jednak wiodą-
cy dla niego kierunek: Lenica do wybuchu II wojny światowej pracował 
zawodowo jako skrzypek, malarstwo uprawiając jedynie w wolnym czasie. 
W jego ówczesnej „hobbystycznej” twórczości dominowały obrazy figura-
tywne, głównie inspirowane kubizmem martwe natury. W okresie okupacji 
Lenica został przesiedlony z Poznania do Krakowa, gdzie zapoznał się ze 
środowiskiem artystycznym skupionym wokół Tadeusza Kantora, a przy 
tym zainteresował najnowszymi tendencjami plastycznymi. Spotkanie 
z Kantorem zadecydowało o wyborze sztuki współczesnej jako dalszej drogi 
kariery ponad czterdziestoletniego już wówczas Lenicy.

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

Prace 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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13 ERNA ROSENSTEIN (1913–2004)
Urwane schody
1968

tusz / papier
22 × 31,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: E. Rosenstein 1968

Estymacja
42 000 – 48 000 PLN a
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14 ERNA ROSENSTEIN (1913–2004)
Bez tytułu
lata 70. XX wieku

olej / płótno
42,3 × 33,2 cm
sygnowany śr.d.: E. Rosenstein

Estymacja
45 000 – 65 000 PLN a

„Malarstwo jest czymś, co tkwi we mnie, ale jednocześnie mam 
uczucie, że jakieś rzeczy ze świata przepływają przeze mnie, a ja 
je tylko urealniam. Przychodzi ze świata; jest czymś z moich 
przetworzonych wspomnień, ale też z tego, jaki jest w tej chwili 
zapach powietrza, kołysanie liści, ruch uliczny. Wszystko prze-
pływa przeze mnie i coś wywołuje” *.

Malarstwo Erny Rosenstein zwyczajowo klasyfikowane jest jako „surrea-
listyczne”, choć sama artystka tego określenia nie lubiła. W początkowym 
okresie swojej twórczości sięgała po motywy figuralne, co widać chociażby 
w pracach zaprezentowanych na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej, lecz już 
wówczas postacie przedstawiane były schematycznie, liniowo, z twarzami 
przypominającymi maski. Od lat 50. jednak tworzyła głównie abstrak-
cje o organicznych, skłębionych formach, fakturowe i pulsujące 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 wojennej traumie i tragicznej śmierci rodziców, z którą artystka mierzyła 
się przez całe życie. Zawsze jednak jej obrazy spowite były liryczną „aurą”, 
wykazując niemal synestetyczne podobieństwo do – również uprawianej 
przez Rosenstein – poezji. W podobnej estetyce utrzymane są także jej 
rysunki czy asamblaże z drobnych przedmiotów codziennego użytku, w któ-
rych, obok poetyckości, ujawnia się jej przewrotne poczucie humoru. Te 
właśnie cechy złożyły się na rozpoznawalny styl Erny Rosenstein, któremu 
pozostała wierna przez dziesięciolecia.

Prezentowana kompozycja z lat 70. jest doskonałym przykładem jej intui-
cyjnego, emocjonalnego podejścia do procesu malarskiego, pokrewnego 
z filozofią surrealizmu, gdzie twórczość postrzegana jest jako przeżycie 
irracjonalne, mające źródła w podświadomości – sztuka zaś miała być rodza-
jem psychologicznej autoanalizy. Artystka osiągnęła w swojej metodzie 
wybitne efekty, długo niedoceniane na rodzimym rynku. Według histo-
ryczki sztuki Agnieszki Taborskiej „gdyby Erna Rosenstein żyła w Paryżu, 
jej twórczość znana by już była z retrospektywy i licznych omówień” **.

* Erna Rosenstein. Niespodziewane. Rysunki, rzeczy, malarstwo, 
kat. wystawy, Galeria Studio, Warszawa 1984, s. nlb.

** A. Taborska, „Zamknęłam oczy – chcę widzieć”, czyli sztuka Erny 
Rosenstein, „Dwutygodnik” 58 (czerwiec 2011).
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15 JAN LEBENSTEIN (1930 –1999)
Kąpiel
1970

pastel, tusz / papier kremowy
64 × 48,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: Lebenstein 70

Estymacja
18 000 – 22 000 PLN a

„Wszystkie zwierzęta są równe. Ale niektóre zwierzęta są 
równiejsze od innych.” *

Rok po ukończeniu studiów na warszawskiej Akademii Sztuk Plastycznych 
Jan Lebenstein wziął udział w Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki 
„Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi” (1955). Jego pierwszy międzynaro-
dowy sukces przyszedł już w 1959 – malowane grubo kładzioną i różnorod-
nie opracowywaną farbą „figury osiowe” niespełna 30-letniego Lebensteina 
zdobyły Grand Prix na I Międzynarodowym Biennale Młodych w Paryżu. 
Nagroda umożliwiła mu roczny pobyt w Paryżu, a artysta wkrótce potem 
na stałe osiadł we Francji.

Od lat 60. w sztuce Lebensteina formy zwierzęce powoli zastępują cha-
rakterystyczny dla artysty motyw figury ludzkiej, który dominował w jego 
twórczości od 1954 roku. Inspiracją dla powstających wówczas serii rysun-
ków, gwaszy i pasteli miało być życie nocne Paryża. Prezentowana praca 
pt. „Kąpiel”, z jednej strony jest bliska na przykład jego „Carnets intimes”, 
z drugiej za sprawą siedzącej mrocznej postaci pół-zwierzęcia, pół-czło-
wieka wpisuje się w fantasmagoryczne prace z cyklu „Bestiarium”. Motyw 
kąpieli przywołuje biblijną opowieść o Zuzannie i starcach czy mitologiczną 
historię Akteona – myśliwego z Teb, który za podglądanie Artemidy i jej 
nimf w kąpieli został przemieniony w jelenia, a następnie rozszarpany 
przez własne psy.

W 1974 roku Lebenstein pracował nad serią litografii o tytule „Animal Farm. 
To the memory of George Orwell”, a znanej głównie z krakowskiego wyda-
nia „Folwarku zwierzęcego” z 1990 roku. Jedna z ilustracji orwellowskich 
powtarza kompozycję prezentowanego tutaj pastelu. Postaci na litografii 
prezentują dla odmiany bardziej kobiece, choć niepozbawione charakte-
rystycznej dla Lebensteina deformacji, kształty.

* G. Orwell, Folwark zwierzęcy, il. J. Lebenstein, Kraków 1990, s. 89.
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16 JACEK SIENICKI  (1928–2000)
Bez tytułu (Postać we wnętrzu)
1981

olej / płótno
145  × 105 cm
sygnowany i datowany śr.g.: 3 VIII 81, J. S.

Estymacja
80 000 – 90 000 PLN a

Jacek Sienicki – malarz i pedagog, związany z warszawskim środowiskiem 
artystycznym. W latach 1948–54 studiował na tamtejszej ASP w pracowni 
m.in. Marka Włodarskiego, jednak najważniejszym nauczycielem i później-
szym mistrzem Sienickiego był Artur Nacht-Samborski, u którego uzyskał 
dyplom. Zadebiutował w roku 1955 na słynnej Ogólnopolskiej Wystawie 
Młodej Plastyki „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi” w warszawskim 
Arsenale, której był inicjatorem i współorganizatorem. Programowo wie-
lu uczestników wystawy deklarowało zerwanie z akademicką dominacją 
koloryzmu, Sienicki jednak nie odciął się od wpływu Nachta-Samborskiego 
i do pewnego stopnia przez cały okres swojej twórczości pozostał wierny 
poetyce wypracowanej jeszcze w czasie studiów.

Wzorem kolorystów – ale także choćby Cézanne’a – Jacek Sienicki skupiał 
się na kilku wybranych i wielokrotnie studiowanych motywach: wnętrzach 
pracowni, miejskich pejzażach, martwych naturach, więdnących roślinach 
o wanitatywnym wydźwięku. Ludzka postać ujmowana jest na ogół syn-
tetycznie, surowo, pocięta jest grubymi ekspresyjnymi liniami, choć przy 
zachowaniu dozy realizmu i – w przypadku portretów – indywidualnego 
rysu fizjonomii. Paleta, jaką posługuje się artysta, obejmuje przeważnie 
barwy zgaszone, ziemiste, często niemal monochromatyczne.

Prezentowane płótno z roku 1981 w dużym formacie łączy w sobie najlepsze 
cechy malarstwa Jacka Sienickiego. Artysta, który wśród swoich niedościg-
nionych wzorów wymieniał Olgę Boznańską, podobnie jak ona mistrzowsko 
operuje zniuansowanymi szarościami, lecz jego ekspresyjny sposób pro-
wadzenia pędzla daleki jest od impresjonistycznej miękkości. Przywodzi 
raczej na myśl fakturowe malarstwo Anselma Kiefera, zaś umieszczona 
w centrum kompozycji ludzka sylwetka budzi skojarzenia z wysmukłymi, 
kanciastymi rzeźbami Giacomettiego. Człowiek u Sienickiego jest wyalie-
nowany, umieszczony w niepokojącej abstrakcyjnej „scenografii”. Czas 
powstania pracy – u progu stanu wojennego – może sugerować polityczny 
komentarz i refleksję nad losem jednostki w mrocznych realiach późnego 
PRL-u. Inny wybitny artysta z kręgu „Arsenału”, Jacek Sempoliński, przy-
równał obrazy swojego kolegi do „ściemniałych luster” *. Trafnie oddaje to 
ducha malarstwa Jacka Sienickiego – utrzymanego w ciemnych barwach, 
syntetycznego, o „zamazanych” kształtach, ale zawsze figuratywnego, 
nierozerwalnie złączonego z rzeczywistością, której artysta był wnikliwym 
obserwatorem.

* J. Sempoliński, Malarstwo Jacka Sienickiego, w: Jacek Sienicki. 
Malarstwo i rysunek, kat. wystawy, Muzeum Archidiecezji 
Warszawskiej, Warszawa 1992, s. 2.

E Fot. Autor nieznany, Erhard 
Wehrmann i Alberto 
Giacometti podczas 
31. Biennale w Wenecji (1962). 
Na pierwszym planie rzeźba 
Giacomettiego. Źródło: 
Wikimedia Commons. 
Domena publiczna.
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„Ściemniałe lustra, świat cofnięty, przesłoniony. Ale przesło-
nięcie zawsze nas zaskakuje, zatrzymuje tam, gdzie naprawdę 
jesteśmy” *.
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17 DANUTA LEWANDOWSK A (1927–1977)
Kompozycja 28
1974

olej / płótno
53,5 × 48 cm
opisany i datowany na odwrociu: 28 / 1974 (× 2)

Estymacja
12 000 – 16 000 PLN a

Danuta Lewandowska – malarka, projektantka i  architektka wnętrz. 
W  latach 1950–1955 studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem m.in. Jerzego Sołtana, 
jednego z najważniejszych reformatorów powojennej architektury moder-
nistycznej i współpracownika Le Corbusiera. Od 1958 roku aż do swojej 
śmierci wykładała na macierzystej uczelni. Od 1973 roku piastowała stano-
wisko adiunktki w pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn prof. Romana 
Owidzkiego na Wydziale Malarstwa, przemianowanej później na Pracownię 
Struktur i Działań Wizualnych.

Była czynną uczestniczką życia warszawskich środowisk artystycznych 
i  inteligenckich. Łączyła ją przyjaźń z  nestorem polskiej awangardy, 
Henrykiem Stażewskim, którego geometryczne malarstwo i  poszukiwa-
nia wykraczające poza dwuwymiarową płaszczyznę obrazu miały wpływ 
także na twórczość artystki. Lewandowska jednak posługiwała się dużo 
bardziej stonowaną paletą barwną ograniczoną do czerni i bieli, zgaszo-
nych czerwieni czy błękitów oraz kolorów ziemi. Doskonale operowała 
światłem i gradientowymi niuansami barw sprawiając, że jej figury traciły 
swój geometryczny rygor, nabierając ulotnego, lirycznego charakteru. 
Jednak najważniejszą cechą rozpoznawczą prac Danuty Lewandowskiej 
było rozpinanie ponad powierzchnią płócien żyłek czy też strun dodatkowo 
rytmizujących kompozycję, ale także wprowadzających pewną niedostęp-
ność malowanych kształtów dla oczu widza.
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18 K AJETAN SOSNOWSKI (1913 –1987)
Obraz szyty – rysunek 5
1979

obraz szyty / płótno
65,5 × 55,5 cm
datowany i opisany na odwrociu: KAJETAN SOSNOWSKI – obraz 
szyty „Rysunek 5” XI–1979. 65 × 54 Kajetan
poniżej dedykacja: Jankowi i Majce | na progu lat 80–81 | 
z serdecznymi uściskami | Kajetan

Proweniencja:
Kolekcja prywatna, Polska

Estymacja
10 000 – 14 000 PLN a

„Obrazy szyte zawierają w sobie czwarty wymiar: czas, kiedy były 
roślinami, i swój czas przyszły, kiedy będą się starzeć i coraz 
bardziej uwidaczniać swoją technologię” *

Kajetan Sosnowski – malarz urodzony w 1913 roku w Wilnie, jednak naj-
bardziej znany z działalności w środowisku łódzkim i warszawskim. Studia 
odbył w latach 1934–39 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kie-
runkiem Tadeusza Pruszkowskiego i Wojciecha Jastrzębowskiego. W czasie 
okupacji tworzył prace w duchu postimpresjonistycznym, eksperymentował 
też z technikami graficznymi. Po wojnie czynnie włączył się w odbudowę 
życia artystycznego stając się jednym z jego najbardziej rozpoznawalnych 
animatorów. Wraz z Marianem Boguszem i Zbigniewem Dłubakiem założył 
Grupę 55 i związaną z nią Galerię Krzywe Koło w Warszawie. Brał również 
udział w tworzeniu elbląskiej Galerii El oraz tamtejszego Biennale Form 
Przestrzennych. Współpracował z redakcją pisma Kuźnica, a także prowa-
dził dział plastyczny miesięcznika „Poezja”. Był aktywnym uczestnikiem 
wydarzeń w awangardowych galeriach na terenie całego kraju.

Początkowo w ramach Grupy 55 malował obrazy figuratywne utrzymane 
w surrealizującej stylistyce (cykl „Pamiętnik liryczny”, 1955–56), realizując 
sformułowany wraz z kolegami postulat sztuki metaforycznej. Interesowała 
go wieloznaczność odczytania malarskich kompozycji i zdolność do prze-
kazywania emocjonalnego ładunku. Nieco później zwrócił się jednak ku 
formom abstrakcyjnym, organicznym, bliskim fakturowemu malarstwu 
materii, choć na ogół nie w typowej dla niego ciemnej, ziemistej pale-
cie – Sosnowski skłaniał się ku barwom jasnym, świetlistym. Właśnie zain-
teresowanie światłem w obrazie dało podwaliny pod późniejsze studia 
optyczne, którym w największej mierze poświęcił się artysta. Od lat 60. 
zaczął bowiem poszukiwać w malarstwie odbicia wiedzy naukowej: zgłębiał 
oddziaływanie barw na ludzką percepcję, a także eksperymentował z nie-
malarskimi tworzywami, takimi jak odczynniki chemiczne, tlenki metali, 
pochodne chloru itp. Dążył do stworzenia malarstwa, którego warstwa 
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plastyczna nie będzie ustalona raz na zawsze, lecz będzie zmieniać się 
w czasie pod wpływem działania zewnętrznych czynników wchodzących 
w reakcje z powierzchnią płótna.

Kolejnym wątkiem, bodaj najbardziej rozpoznawalnym w twórczości 
Kajetana Sosnowskiego, był rozpoczęty w 1975 roku cykl „Obrazów szy-
tych”, zwanych także „Katalipomenami”. Pomysł na nie narodził się pod-
czas udziału artysty w jednym z plenerów, organizowanym pod hasłem 
ochrony środowiska naturalnego. Sosnowski, któremu ruch ekologiczny był 
szczególnie bliski, stworzył wówczas pierwsze prace, w których wykorzystał 
jedynie surowe lniane płótno – jak sam twierdził, „farbę zastąpiła struktura 
tkaniny, jej wątek i osnowa. […] Len i bawełna to bezpośrednie produkty 
przemiany materii zachodzącej w roślinie, jej wymiany pomiędzy ziemią 
i słońcem, przy której powstaje tlen, tak niezbędny dla naszej egzysten-
cji. Katalipomeny stały się hołdem dla doskonałości natury – ku uwadze 
i refleksji widza” **. Z kolei wybitna historyczka sztuki i monografistka 
artysty, Bożena Kowalska, o minimalistycznych obrazach z tej serii pisała, 
iż „są jak owe blejtramy z naciągniętym płótnem, które kiedyś pobudzały 
wyobraźnię artysty, lękającego się zniszczyć ich czystą doskonałość” **. 
Sosnowski, oprócz uwydatnienia właściwości samego materiału, eksponuje 
kreatywny potencjał, jaki dla każdego artysty (ale także widza) stanowi 
czyste płótno. Rozważania artysty sięgały do dorobku nauk ścisłych, nie 
można im jednak odmówić znaczących wartości filozoficznych czy wręcz 
duchowych. Doskonale podsumował twórczość Kajetana Sosnowskiego 
poeta Arnold Słucki, pisząc: „Ideałem dla malarza, jak niegdyś dla Rilkego, 
staje się niewidzialne, czyli to, co dla malarza jest niemożliwe. Zaczyna 
się pościg artysty za światłem wewnętrznym, za metafizyką światła” ***.

* Cyt. za: B. Kowalska, Kajetan Sosnowski – malarz niewidzialnych 
światów, Warszawa 1998, s. 144.

** Tamże, s. 42.
*** Cyt. za B. Kowalska, Kajetan Sosnowski, w: Twórcy – postawy. 

Artyści mojej galerii, t. 2., Warszawa 2015, s. 303.
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19 ED MIECZKOWSKI (1929 –2017)
Clockwork
1965

akryl / płótno naklejone na płytę
61 ×  61 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: „CLOCKWORK” | ED 
MIECZKOWSKI | 1965
na odwrociu nalepka galeryjna z danymi pracy

Proweniencja:
Kolekcja prywatna, Nowy Jork

Estymacja
95 000 – 110 000 PLN a

 Obraz „Clockwork” powstał w 1965 roku i pochodzi z okresu, w którym 
Ed Mieczkowski współtworzył awangardową, korzystającą z doświadczeń 
op-artu grupę Anonima. Płaszczyzna prezentowanej pracy została podzie-
lona na równomierne pola trapezów, trójkątów i półokręgów, które artysta 
pokrył różnymi odcieniami bieli, czerni i szarości. Monochromatyczna 
kompozycja stanowi jedną z najbardziej charakterystycznych realizacji 
malarza z danego okresu.

Grupa Anonima funkcjonowała w latach 1960–71, oprócz Mieczkowskiego 
należeli do niej Ernst Benkert oraz Francis Hewitt. Zajmowali się przede 
wszystkim precyzyjnym badaniem fenomenów naukowych i psychologii 
percepcji optycznej, przy jednoczesnej negacji negatywnych zjawisk świata 
sztuki: konsumeryzmu i dostosowywaniu się artystów do potrzeb rynku. 
W swoim manifeście wyraźnie zaznaczyli, że nie chcą pozostać anonimowi 
wewnątrz grupy – wręcz przeciwnie – pielęgnowali różnice, wynikające 
z ich temperamentów i zaplecza ideowego. Decydowali się na „uzgodnione 
ograniczenia”, polegające na jednoczesnym badaniu przez trzech członków 
grupy jednego aspektu doświadczenia wizualnego. Decydowali się rów-
nież na czteroletni cykl analizy wybranych wcześniej problemów w dwu-
wymiarowej przestrzeni obrazu. Uważali, że tak skonstruowany system 
pracy pozwoli im na uwolnienie się od struktury narzucanej artystom 
przez dotychczasowe kanony i pozwoli na zastąpienie ich własną inwencją. 
Efekty swojej pracy często prezentowali na wystawach zbiorowych, czego 
przykładem może być istotna ekspozycja realizacji grupy, która odbył się 
w 1966 roku w warszawskiej Galerii Foksal.

Mieczkowski urodził się w 1929 roku w Pittsburgu, w rodzinie o polskich 
korzeniach. W 1957 roku ukończył Cleveland Institute of Art, BFA oraz 
Carnegie Tech. MFA w 1959 roku. Od 1959 roku wykładał na Cleveland 
Institute of Art, a od 1963 roku na Western Reserve University. Po rozpa-
dzie grupy Anonima w 1971 roku twórca kontynuował badania w zakresie 
abstrakcji geometrycznej i op-artu. W 1996 roku otrzymał prestiżową 
nagrodę Cleveland Arts Prize for Visual Arts.

H
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20 ROMAN OWIDZKI  (1912–2009)
Bez tytułu
1975 / 6

olej, relief / płyta naklejona na płótno
100 × 70 cm
sygnowany i datowany p.d.: R. OWIDZKI 75/6
na odwrociu opisany: R. OWIDZKI 1975/6 | 100 × 70 cm,
nalepka Gallery Art Consulting

Wystawiany:
Roman Owidzki. Obrazy, reliefy, rysunki, Galeria Studio, 
Warszawa, 2005
Roman Owidzki, Art Consulting Gallery, Warszawa, 1999

Reprodukowany:
Roman Owidzki. Obrazy, reliefy, rysunki, kat. wystawy, Galeria 
Studio, Warszawa 2005, s. 22

Estymacja
65 000 – 75 000 PLN a

Roman Owidzki – malarz, grafik oraz pedagog akademicki, jeden z najważ-
niejszych polskich przedstawicieli sztuki abstrakcyjnej. Owidzki przed 
rozpoczęciem nauki malarstwa studiował na Wydziale Matematyczno-
Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego (1931–1934). Te wczesne 
zainteresowania nadały jego późniejszym działaniom artystycznym element 
uporządkowania właściwy naukom ścisłym, a także skłonność do posługi-
wania się formami wywiedzionymi ze świata organicznego.

Dobrze zapowiadającą się karierę artystyczną Owidzkiego przerwał wybuch 
II wojny światowej i udział w walce z okupantem, a w konsekwencji – uwię-
zienie w jenieckim obozie Murnau. Wówczas Owidzki zaczął odchodzić od 
malarstwa przedstawiającego na rzecz abstrakcji i, jak sam wielokrotnie 
twierdził, „narodził się” jako artysta *. Na lata 50. i 60. XX wieku przypada 
dojrzały okres twórczości artysty, w którym skupił się on na poszukiwaniu 
harmonii w abstrakcyjnych układach budzących skojarzenia przede wszyst-
kim z kubizmem, ale także ekspresyjnym malarstwem materii czy nawet 
totemicznymi figurami wywiedzionymi ze sztuki plemiennej.

Jednak najbardziej emblematyczne dla artystycznego œuvre Romana 
Owidzkiego pozostają jego monochromatyczne reliefy, które zaczął two-
rzyć od początku lat 60. Artysta nakładał na płótno elementy sklejki, metalu 
czy papier-mâché, formując w nich uporządkowane układy przypominające 
nieco biologiczne formy życia. Prace te utrzymane były na ogół w barwach 
ziemi: brązach, szarościach czy zgaszonych zieleniach.

* Por. J. Mioduszewski, Anatomia obrazu, „Aspiracje” (2007/2008), 
s. 44–53; Roman Owidzki 1912–2009. Wewnętrzna konieczność, w: Co 
po Cybisie?, kat. wystawy, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, red. 
M. Jachuła, M. Jurkiewicz, Warszawa 2018, s. 257–262.
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21 BOGUSŁAW SZWACZ  (1912–2009)
Kompozycja Ars Horme
lata 70. XX wieku

olej / płótno
33,5 × 24,5 cm

Estymacja
6 000 – 8 000 PLN

„Postawa twórcza ARS-HORME powstrzymuje spontaniczne 
odruchy wyobraźni i ukierunkowuje wyobraźnie na rzecz żmud-
nych realizacji artystycznych, by dziełu nadać doskonałość. ” *

Bogusław Szwacz – malarz, rysownik, rzeźbiarz i  pedagog akademicki. 
W latach 1931–1937 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
m.in. Teodora Axentowicza i Xawerego Dunikowskiego. Był współzałoży-
cielem kilku grup artystycznych: Grupy Młodych Plastyków w 1946 (która 
z  czasem połączyła się z  II Grupą Krakowską), w  1948 Le Surréalisme 
Révolutionnaire, a w 1957 – Sztuki Nowoczesnej. W roku 1947 jako sty-
pendysta 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 ducho-
wej i materialnej. Źródłem koncepcji był sprzeciw wobec zmian w sztuce 
zapoczątkowanych przez Duchampa, które, jak twierdził, zafałszowują 
proces twórczy poprzez zastąpienie go potrzebą wolności oraz negują 
specyfikę dzieła sztuki, zrównując je ze zjawiskami życia. Szwacz ogłosił 
manifest swojej teorii artystycznej w roku 1977 na plenerze w Osiekach.

Bogusław Szwacz w mistrzowski sposób łączył w swojej sztuce motywy 
zaczerpnięte z organicznego świata natury, jak i wytworów ludzkiej kultury. 
Jak pisał krytyk Zbigniew Taranienko, na obrazach Szwacza pojawiają się 
„punkty, przestrzenne drobiny, piktogramy, pasma arabeskowych zapisów, 
stanowcze linie sił, zmaterializowane znaki, tajemnicze symbole […]. 
Tworzą wyraźne skupiska, regularne układy, rozproszone konstelacje. 
Przywracają harmonię dzięki promieniowaniu światła, jednorodności tona-
cji barwnych i natężeniu walorów. W największych obrazach kształtują się 
muzyczne rytmy” *. Za pomocą tych środków Bogusław Szwacz stworzył 
swój własny unikalny (choć mówiący o  sprawach uniwersalnych) język 
malarski, który doskonale widać w prezentowanym dziele.

* Bogusław Szwacz, „Manifest sztuki Ars-Horme”, Osieki 1977 , 
w: Bogusław Szwacz. Malarstwo Ars-Horme, broszura towarzysząca 
wystawie w Galerii Studio, red. Z. Taranienko, Warszawa 1984, 
s. nlb.
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22 MIECZYSŁAW T.  JANIKOWSKI (1912–1968)
Kompozycja
lata 60. XX wieku

olej / płótno
41,5 × 41 cm
sygnowany na odwrociu: M.T. Janikowski

Estymacja
13 000 – 15 000 PLN a

„Po obrazach Mieczysława Janikowskiego, niczym po scenicz-
nych deskach w teatralnej wyciemnionej przestrzeni, krąży 
reflektor silnego barwnego światła, które toczy krąg czy elipsę, 
łamie się na granicach pól barwnych, sugeruje raz przestrzen-
ność, kiedy indziej zaś sankcjonuje dwuwymiarowość spokojnej, 
frontalnej kompozycji.” *

Mieczysław Tadeusz Janikowski urodził się w 1912 roku w Zaleszczykach 
na Kresach (obecnie Ukraina). Rozpoczął studia na wydziale prawa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, lecz już po roku przeniósł się na krakow-
ską Akademię Sztuk Pięknych. Studiował malarstwo pod kierunkiem prof. 
Jarockiego, Sichulskiego i Filipkiewicza, absolutorium uzyskując na kilka 
tygodni przed wybuchem II wojny światowej. Przez niemal cały okres jej 
trwania brał udział w walkach na terenie Europy jako żołnierz Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po zakończeniu wojny osiadł w Szkocji, gdzie 
ukończył prestiżowy College of Art w Edynburgu. Tworzył przez pewien 
czas w Londynie, jednak na stałe osiadł na paryskim Montparnasse, gdzie 
był jednym z uczniów Fernanda Légera. W latach 60. kilkukrotnie także 
odwiedzał Kraków, gdzie niespodziewanie zmarł w roku 1968.

Malarstwo Janikowskiego, choć obecne w zbiorach muzealnych w całej 
Polsce, pozostaje jednak wciąż słabo znane szerszemu gronu odbiorców. 
Po krótkim okresie twórczości figuralnej, artysta ten zwrócił się w kie-
runku abstrakcji w wydaniu zbliżonym do poszukiwań konstruktywistów, 
w szczególności Malewicza i Strzemińskiego. Interesowała go wzajemna 
relacja płaszczyzn i form, studia ruchu i barwy. W swoim malarstwie prze-
szedł ewolucję w kierunku coraz silniejszego uproszczenia kompozycji na 
rzecz oddziaływania geometrią i kolorem. Swojemu przyjacielowi Józefowi 
Czapskiemu miał ponoć powiedzieć: „linia prosta przeciwstawiona linii 
krzywej to już jest dramat, więc po co malować więcej?” **.

Prace Mieczysława Janikowskiego posiadają w swoich zbiorach Muzea 
Narodowe: w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Poznaniu, a także m.in. 
Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzea Okręgowe w Bydgoszczy, Bytomiu 
i Radomiu.

* Mieczysław Tadeusz Janikowski 1912–1968. Wystawa monograficzna, 
kat. wystawy, CBWA Warszawa i TPSP Kraków, Kraków 1986, s. 5.

** Tamże, s. 13.
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23 TADEUSZ  SZPUNAR (ur. 1929)
Kompozycja
lata 70. XX wieku

relief, akryl, drewno / sklejka
181,5 × 76,5 × 20 cm
sygnowany na odwrociu: TADEUSZ | SZPUNAR

Proweniencja:
Kolekcja prywatna, Polska (zakup od artysty)

Estymacja
40 000 – 50 000 PLN a

Tadeusz Szpunar – rzeźbiarz i twórca reliefów. W latach 1950–1956 stu-
diował na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP, dyplom uzyskał w pracowni 
prof. Xawerego Dunikowskiego. Na ostatnim roku studiów wraz z kole-
gami założył w Rzeszowie Grupę XIV, która za główny cel stawiała sobie 
propagowanie sztuki współczesnej na prowincji. Debiutował na wystawie 
„Xawery Dunikowski i jego uczniowie” (Warszawa 1955), zaś w późniejszych 
latach wziął udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za 
granicą. Szpunar tworzy rzeźby związane z architekturą, od 1960 roku 
głównie sakralną. Brał udział w licznych konkursach na projekty rzeźb 
pomnikowych, w których zdobył nagrody i wyróżnienia. Jego prace znaj-
dują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie i w Warszawie.

W latach 50. i 60. Tadeusz Szpunar uprawiał rzeźbę figuratywną, tworząc 
cykle syntetycznych „Głów” i „Torsów”. Używał przy tym klasycznych 
materiałów rzeźbiarskich, takich jak marmur, brąz czy drewno, które nada-
wały im ponadczasowego wydźwięku. W latach 70. natomiast, na fali sztuki 
konceptualnej i rosnącego zainteresowania artystów związkami z naukami 
ścisłymi, Szpunar zaczął tworzyć przestrzenne obiekty sytuujące się na gra-
nicy rzeźby i malarstwa. Utrzymane w barwach szarości i bieli reliefy z cyklu 
„Rozważań nad kołem i kwadratem” każdorazowo rozwiązują problemy 
z zakresu geometrii, choć w niektórych kompozycjach pojawiają się także 
wątki symboliczne. Prezentowana praca swoim układem proporcjonalnie 
zwiększających się drewnianych listew symetrycznie rozchodzących się 
od świetlistego punktu na płótnie przypominać może skrzydła czy scho-
dy – motywy od wieków obecne w malarskiej ikonologii i konotujące liczne 
wielowątkowe skojarzenia wykraczające poza czystą geometrię.
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24 HENRYK STAŻEWSKI (1894–1988)
Biały relief
1979

akryl, relief / płyta
34,5 × 34,5 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 1979 | H. Stażewski

Estymacja
28 000 – 38 000 PLN a

Henryk Stażewski – malarz, przedstawiciel awangardy geometrycznej, 
twórca reliefów i plakatów, projektant wnętrz, scenograf i teoretyk. Jeden 
z pionierów sztuki awangardowej w Polsce.

Stażewski w ciągu swojego długiego życia niemal nieustannie obecny był na 
rodzimej scenie artystycznej, zaznaczając swój udział w wiodących nurtach 
i licznych ugrupowaniach awangardowych. Współtworzył m.in. formację 
Ekspresjonistów Polskich (od 1919 roku Formistów), Blok, Praesens, a.r., 
zaś podczas pobytu w Paryżu obracał się w kręgach Cercle et Carré czy 
Abstraction-Création. Po wojnie należał 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 inspirowane kubizmem, 
a następnie – pod wpływem Strzemińskiego – konstruktywistyczne. Czerpał 
także z neoplastycznego dorobku 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 tworzeniem kompozycji relie-
fowych, które na trzy kolejne dekady zdominowały jego twórczość.

Poszukiwania Stażewskiego na polu malarstwa przestrzennego, wycho-
dzącego poza tradycyjną płaszczyznę płótna, przybierały różne formy. 
Tworzył swoje reliefy zarówno z elementów metalowych (w szczególności 
miedzi), jak i z desek pokrytych farbą – w latach 60. była to głównie biel 
w rozmaitych konfiguracjach, zaś w latach 70. zwrócił się w kierunku kon-
trastowych zestawień mocnych barw oddziałujących na odbiorcę w sposób 
zbliżony do op-artu.

G W 1924 roku wczesna, 
jeszcze kubistyczna 
praca Stażewskiego jest 
reprodukowana m.in. obok 
konstruktywistycznych prac 
Kazimierza Malewicza, „Blok: 
czasopismo awangardy 
artystycznej” 3–4 (1924), s. 2. 
Źródło: Jagiellońska Biblioteka 
Cyfrowa. Domena publiczna.
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25 EUGENIUSZ  MARKOWSKI (1912–2007)
Diavoletto
lata 80. XX wieku

olej / płótno
61 × 46,5 cm
sygnowany p.g.: E. Markowski
na odwrociu na blejtramie opisany: 61 × 46 | ol. | „DIAVOLETTO”

Estymacja
25 000 – 32 000 PLN a

Eugeniusz Markowski – malarz, uczeń Tadeusza Pruszkowskiego. Jego roz-
poczynającą się karierę scenografa przerwał wybuch II wojny światowej. We 
wrześniu 1939 roku Markowski wyjechał do Włoch. Przez wiele lat pracował 
jako dziennikarz i dyplomata. Wówczas malował rzadko, niemal całkowicie 
poświęcając się polityce. Do Polski wrócił w 1955 roku – dopiero wówczas 
powrócił do aktywnej działalności artystycznej. Zajmował się malarstwem, 
rysunkiem, grafiką oraz scenografią. Od 1969 wykładał na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. 

Markowskiego interesował przede wszystkim człowiek targany przez róż-
norodne emocje. Jego dzieła są silnie ekspresyjne, „dzikie”, przez co okre-
ślany bywa przez krytyków prekursorem Nowej Figuracji. Postaci ludzkie, 
często upodobnione do zwierząt lub mocno zdeformowane, są traktowane 
przez artystę z ironią i nieraz brutalnie ośmieszane. Groteskowi i znie-
kształceni stają się emanacją ciemnej stronty ludzkiej egzystencji. Owa 
krytyczno-prześmiewcza postawa autora zdeterminowała niemal całą jego 
twórczość. Eugeniusz Markowski stawia ostrą diagnozę rzeczywistości, 
w myśl tego, że – jak sam mówił – zawsze najbardziej interesował go czło-
wiek ze swoimi odwiecznymi słabościami.
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26 EUGENIUSZ  MARKOWSKI (1912–2007)
Portret Jowity
lata 70. XX wieku

olej / płótno
81,5 × 65,7 cm
sygnowany p.d.: m
na odwrociu, na blejtramie cztery papierowe nalepki eksportowe 
z błędnym tytułem „portret Elżbiety”

Estymacja
20 000 – 30 000 PLN a

Prezentowana praca stanowi niezwykły, formalny wyjątek w neoekspresyj-
nej działalności artystycznej Eugeniusza Markowskiego. „Portret Jowity”, 
utrzymany w stonowanej, wręcz monochromatycznej kolorystyce przed-
stawia młodą, uśmiechniętą kobietę, siedzącą na krześle. Jej twarz jest 
malowana realistycznie, nawiązuje nieco do postimpresjonistycznej styli-
zacji. Znacząco odcina się od jasnej, monochromatycznej sylwetki posta-
ci, oddanej już w sposób zdecydowanie bardziej charakterystyczny dla 
Markowskiego.
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27 JAN DOBKOWSKI (ur. 1942)
Niepokój
1977

olej / płyta
150 × 180 cm
na odwrociu sygnowany, datowany i opisany: Jan Dobkowski | 
„NIEPOKÓJ” 1977 | ACRYL 150  × 180 cm

Estymacja
40 000 – 60 000 PLN a

Jan Dobkowski (znany także pod pseudonimem „Dobson”) – malarz, rysow-
nik, autor akcji i instalacji przestrzennych. Dobkowski obronił dyplom 
w Pracowni Malarstwa wybitnego kolorysty Jana Cybisa, jednak już na 
studiach wyraźnie sprzeciwiał się dominującemu wówczas sposobowi malo-
wania skupionemu na niuansach kolorystycznych i silnym fakturowaniu. 
Angażował się w życie kontrkultury, m.in. ruch hipisowski, zaś w 1967 roku 
wraz z Jerzym „Jurrym” Zielińskim założył grupę Neo-Neo-Neo – nazwa 
miała sugerować, że we współczesnej sztuce nic już nie jest naprawdę nowe. 
Dobkowski od późnych lat 60. tworzył płaszczyznowe obrazy o kontrasto-
wych zestawieniach barwnych, nawiązujące do estetyki popartu. Tematyką 
jego prac były przede wszystkim na poły abstrakcyjne kobiece (rzadziej 
męskie) akty o zdeformowanych ciałach i wyolbrzymionych cechach płcio-
wych. Z czasem artysta w coraz większym stopniu skłaniał się ku malarstwu 
nieprzedstawiającemu, nasyconemu tajemniczą symboliką, oddziałujące-
mu gęstą siecią drobnych linii o zniuansowanej kolorystyce. W twórczo-
ści Dobkowskiego od samego początku znaczącą rolę odgrywa niezwykle 
charakterystyczna, precyzyjna kreska, która dominuje w jego malarskich 
i rysunkowych kompozycjach.

Choć Jan Dobkowski znany jest przede wszystkim z malarstwa pulsują-
cego feerią barw, stanowiącego hołd dla witalnej energii natury i ludzkiej 
zmysłowości, w jego dorobku pojawiały się także prace mroczne i niepo-
kojące. Biorąc pod uwagę zaangażowanie artysty w opozycyjną działalność 
w okresie PRL-u, obrazy te często stanowiły komentarz do sytuacji poli-
tycznej – nasiliły się zwłaszcza po wprowadzeniu w kraju stanu wojennego 
i śmierci księdza Jana Popiełuszki. „Niepokój” z 1977 być może także można 
odczytywać w kontekście gęstniejącej atmosfery społeczno-politycznej 
w Polsce Ludowej. Dobkowski tytułowe uczucie zobrazował za pomocą 
skłębionych, wijących się linii na jednostajnym czarnym tle. „Niepokój” 
zdaje się niekontrolowanie rozrastać i pochłaniać wszystko, co napotka 
na swej drodze.

W roku 1994 artysta został uhonorowany nagrodą im. Jana Cybisa za 
całokształt twórczości. Prace Dobkowskiego znajdują się w zbiorach m.in. 
Muzeów Narodowych w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, Muzeum Sztuki 
w Łodzi, Guggenheim Museum w Nowym Jorku oraz kolekcjach prywat-
nych w Polsce, Szwecji, Danii, USA, Szwajcarii, Francji.
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„Jan Dobkowski traktuje sztukę jak wiedzę tajemną. (…) Dla 
Dobkowskiego sztuka i magia w równej mierze wpływają na 
umysł ludzki, otwierają nieograniczone możliwości przeobra-
żania form, są ściśle związane z naturalnymi instynktami, dąże-
niami. Artysta zmierza do zgłębienia tajemnicy życia, wiedzy 
o człowieku, jego pragnieniach i emocjach” 

 J. Zagrodzki, w: Jan Dobkowski. Take a Swing on the Thread of Life. 
Pohuśtaj się na nitce życia, red. M. Dobkowska, Warszawa 2014, 
s. II-VIII.
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28 JÓZEF HAŁAS (1927–2015)
Góra P-R
1986

technika własna, olej / płótno
115 × 130 cm
opisany na odwrociu: GÓRA P-R
[reszta sygnatury ukryta pod oprawą]

Proweniencja:
• Kolekcja prywatna, Polska
• Aukcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (dar od artysty)

Estymacja
50 000 – 70 000 PLN a

Józef Hałas – malarz i rysownik związany ze środowiskiem wrocławskim. 
Malarstwo studiował we PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu pod kie-
runkiem wybitnego kolorysty, prof. Eugeniusza Gepperta – dyplom uzy-
skał w roku 1954. Po studiach pracował jako pedagog na macierzystej 
uczelni oraz współtworzył lokalne formacje artystyczne, takie jak Grupa 
X czy Szkoła Wrocławska (od 1967 roku znana jako Grupa Wrocławska). 
W początkowym okresie twórczości inspirował się malarstwem surrea-
listycznym, w szczególności tym w redakcji Paula Klee. Fascynowała go 
także twórczość dzieci i samouków – był wielbicielem Nikifora Krynickiego. 
Sam z czasem zwrócił się w kierunku malarstwa na pierwszy rzut oka abs-
trakcyjnego, jednak zawsze osadzonego w studium natury, której zjawiska 
sprowadzał do uproszczonego znaku na płótnie. Jak pisał historyk sztuki 
i kurator jednej z wystaw Hałasa, „chęć porządkowania, syntetyzowania, 
były naczelnym motorem jego sztuki. Można przecież jeden motyw drą-
żyć przez całe życie, malować i nawet nie zdawać sobie sprawy z tego. 
Można do motywu wracać przez całe życie, realizować go na nowo, z nową 
inwencją i siłą” *.

Do serii, które artysta tworzył przez znakomitą większość życia, eksplo-
rując na nowo ten sam wątek, należy prezentowana „Góra PR”. Hałas 
przyszedł na świat w Nowym Sączu i pejzaż górski był mu szczególnie 
bliski. W swoich pracach sprowadzał motyw góry do geometrycznej figury 
trójkąta, zaś otaczający pejzaż – do rytmicznego układu pasów czy drobnych 
kresek. W tym przypadku kompozycja przybrała barwy ziemi, od beżów po 
głębokie brązy, przełamane kontrastem czerwieni w dolnych narożnikach. 
Obrazy Hałasa w swoim misternym układzie często przypominają tkaniny. 
Zdaniem artysty zabieg sprowadzenia zjawisk znanych z rzeczywistości 
do formy symbolu skłania do wyciszenia i kontemplacji zawartego w nich 
pierwiastka duchowego.

* B. Deptuła, Błogosławiona niepewność. O malarstwie Józefa Hałasa, 
w: Józef Hałas. Poszukiwania/In Pursuit, kat. wystawy, Muzeum 
Architektury we Wrocławiu, red. zbior., Wrocław 2017, s. 13.
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„Najważniejsze dla Józefa Hałasa były spotkania z naturą, a nie 
czyjąkolwiek sztuką. […] Góry fascynowały, były niemalże zna-
kiem firmowym artysty i jako ikoniczny znak pojedyncza góra 
pojawia się najczęściej na obrazach Józefa Hałasa. ” *
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29 RAJMUND ZIEMSKI  (1930 –2005)
Pejzaż 12 / 67
1967

olej / płótno
150 × 70 cm
sygnowany i datowany l.d.: RAJMUND ZIEMSKI | 67
na odwrociu opisany: RAJMUND ZIEMSKI | PEJZAŻ 12/67 | 150 × 70

Estymacja
58 000 – 68 000 PLN

Sztuka Rajmunda Ziemskiego wywodzi się z tradycji malarstwa materii oraz 
koloryzmu. Przez całe życie związany był z warszawską Akademią Sztuk 
Pięknych. Od początku studiów w 1949 roku w pracowni Artura Nachta-
Samborskiego, poprzez asystenturę u Jana Cybisa, po okres, w którym 
prowadził Pracownię Malarstwa na Wydziale Architektury Wnętrz współ-
tworzył uczelnię oraz miał wpływ na proces dydaktyczny.

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 sztuce. W latach 60. XX 
wieku awangarda malarska wzięła głęboki oddech po okresie wymuszonej 
figuracji narzuconej przez doktrynę socrealizmu. Ziemski był jednym 
z tych artystów, którzy z pełnym oddaniem poświęcili się badaniu możli-
wości malarskiej materii. Poszukiwania doprowadziły 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 infor-
mel. 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 zróżnicowanej struk-
turze, skupiając się przede wszystkim na jej możliwościach ekspresyjnych.

Płótna Ziemskiego, tak samo w każdym okresie jego twórczości, stawały się 
krajobrazami wewnętrznymi, odbiciem marzeń, snów, emocji czy indywi-
dualnych niepokojów artysty często przybierając silnie dramatyczną formę. 

W 1979 roku malarz został laureatem Nagrody im. Jana Cybisa. Ziemski 
miał wiele wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą (m.in. Waszyngton, 
Bruksela, Wiedeń, Garrel). 
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30 TADEUSZ  DOMINIK (1928–2014)
Ogród
lata 70. XX wieku

olej / płótno
95 ×  80 cm
sygnowany l.d.: DOMINIK

Estymacja
36 000 – 42 000 PLN a

Tadeusz Dominik – malarz, grafik, zajmował się tkaniną artystyczną, cera-
miką 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 malarstwa przez 
Dominika – artysta przejął zasadę, że obraz nie może kopiować natury, musi 
być rodzajem kolorystycznej i fakturowej interpretacji. W 1951 roku rozpo-
czął pracę 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 ukończeniu Akademii 
Tadeusz Dominik oprócz malarstwa tworzył także grafiki, które szybko 
znalazły uznanie w oczach krytyków. Jego czarno-białe, realistyczne drze-
woryty operowały światłocieniem nadającym pracom malarskość. Dominik 
wcześniej wypracował własny, niepowtarzalny styl w malarstwie, któremu 
pozostał wierny przez lata, konsekwentnie doskonaląc 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 uderze-
niu pędzlem. Powierzchnia płócien Dominika jest rozedrgana, wirująca, 
wybijają się z niej pojedyncze, 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 pry-
watnych 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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31 JUDYTA SOBEL (1924–2012)
Martwa natura z biedronką
lata 90. XX wieku

olej / płótno
60,5 × 50 cm
sygnowany l.d.: J. SOBEL

Estymacja
4 000 – 6 000 PLN a

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

Judyta Sobel – polska malarka urodzona we Lwowie. Już jako dziecko 
przejawiała plastyczny talent , jednak jej wczesna edukacja została gwał-
townie przerwana przez wybuch II wojny światowej. Okres ten, ze względu 
na jej żydowskie pochodzenie, był dla młodej Sobel szczególnie ciężkim 
doświadczeniem. Już po zakończeniu wojny studiowała w  Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (1947–1950). Jej nauczycie-
lem i  mistrzem był Władysław Strzemiński. W  1948 roku uczestniczy-
ła w  I  Wystawie Sztuki Nowoczesnej, zorganizowanej w  Pałacu Sztuki 
w  Krakowie, gdzie wystawiała swoje prace m.in. obok Stażewskiego, 
Wróblewskiego i  Jaremy. Polityczny klimat, przekładający się w oczywi-
sty 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.

* I Wystawa Sztuki Nowoczesnej: pięćdziesiąt lat później, 
red. J. Chrobak, M. Świca, Kraków 1998, s. 258.
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79 F FH DETAL KOROLKIEWICZ

„Maluję w taki sposób, że być może właśnie więcej mam wspólne-
go z malarzami przełomu XIX i XX wieku niż ze współczesnymi, 
na przykład fotorealistami. Przez to często nie uchodzę w ogóle 
za tak zwanego malarza nowoczesnego. Taki malarz z reguły 
posługuje się dosyć płaskimi formami, bardzo uproszczonymi. 
To są obrazy trochę planszowe. Ja nie bardzo je lubię, ponieważ 
one przedstawiają na powierzchni tylko to, co przedstawiają. 
Nie ma w nich, przynajmniej dla mnie, jakiejś drugiej czy trzeciej 
warstwy, którą się zauważa dopiero po dłuższej kontemplacji. 
W moich obrazach takie rzeczy są. Staram się jeszcze w taki 
«staroczesny» sposób patrzeć na świat i moja materia malarska 
na obrazie jest właściwie bardzo tradycyjna” *.

 F
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32 ŁUK ASZ  KOROLKIEWICZ  (ur. 1948)
Time Killers
1978

olej / płótno
136 × 190 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ŁUKASZ | 
KOROLKIEWICZ | TIMEKILLERS | IV 1978

Wystawiany:
• Inspiracje fotograficzne, Galeria MDM, Warszawa, 1978
• Porównania. Wystawa prac młodzieńczych i dojrzałych 

[m.in. T. Brzozowski, T. Dominik, Ł. Korolkiewicz, Nikifor, 
F. Starowieyski], Stara Prochownia, Warszawa, 1978

• VII Festiwal Sztuk Pięknych, CBWA Zachęta, Warszawa, 1978

Estymacja
60 000 – 80 000 PLN

Łukasz Korolkiewicz to najwybitniejszy polski hiperrealista – jego obra-
zy doskonale obrazują złożoną codzienność środowiska artystycznego 
Polski Ludowej. W swoich wielkoformatowych kompozycjach dokładnie 
odwzorowuje liryczną, gęstą atmosferę długich rozmów, wieczornych 
spotkań, leniwych, letnich dni. Stosuje dokładność fotograficznych form 
zapisu, zachowując migawkowe ujęcia i szkicowość kompozycji. Często 
portretował postaci ze swojego najbliższego otoczenia, dzięki czemu jego 
obrazy stanowią malarski zapis codziennego życia polskiego środowi-
ska artystycznego i intelektualnego lat 70. i 80. W wielu kompozycjach 
pozornie nieatrakcyjne wizualnie czynności – jedzenie śniadania, nocna 
rozmowa przy wódce, odpoczynek na kanapie – stają się złożonymi sce-
nami rodzajowymi, mającymi skomplikowaną symbolikę i niepodważalną 
wartość dokumentacyjną.

W jego pracach widać inspirację twórczością Aleksandra Gierymskiego, 
Józefa Mehoffera czy Edwarda Okunia. Przez krytyków określany jest 
mianem malarza „neomodernistycznego”, ze względu na zręczne łącze-
nie w obrazach elementów charakterystycznych dla nowej figuracji 
i fotorealizmu.

Korolkiewicz studiował na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 
1965–71, dyplom uzyskał w pracowni Stefana Gierowskiego. W roku 
1980 rozpoczął pracę w macierzystej uczelni, a od 1996 roku, jako pro-
fesor, prowadzi własną pracownię malarstwa na Wydziale Wzornictwa 
Przemysłowego. W latach 70., wraz z Andrzejem Bielawskim i Ewą Kuryluk 
współtworzył grupę Śmietanka, związany był także z ruchem „O poprawę”.

* Łukasz Korolkiewicz w Rozmowach po zmroku, Polskie Radio 
Dwójka, data emisji 15.05.2018, godz. 21.30.

H
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33 JAROSŁAW MODZELEWSKI (ur. 1955)
Światło na szopie
2003

tempera / płótno
60 × 60 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: Jarosław | 
Modzelewski | 2003 | „Światło na | szopie” | temp. ż. | 60 × 60

Wystawiany:
Obrazy różne, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn, 2004

Reprodukowany:
Jarosław Modzelewski. Obrazy 1977–2006, red. J. Michalski, 
Galeria Zderzak, Kraków 2006, s. 219 (il. 404)

Estymacja
22 000 – 26 000 PLN a

Jarosław Modzelewski nazywany jest „malarzem ikon codzienności”. 
Interesuje go polityka, wątki literackie i historyczne, a także egzystencjalne. 
Najwięcej uwagi poświęca człowiekowi. Cechą charakterystyczną jego prac 
jest prosta forma i narracyjność. Maluje w sposób uproszczony, umowny, 
ale nigdy nie przekraczając granicy realizmu. Jest malarzem, rysownikiem 
i pedagogiem. 

W latach 1975–1980 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, gdzie od 1982 pracuje jako wykładowca. W tym 
samym roku został jednym z założycieli Gruppy – kultowej formacji arty-
stycznej komentującej trudną polską rzeczywistość lat 80., którą współ-
tworzył z pięcioma innymi artystami: Pawlakiem, Sobczykiem, Grzybem, 
Kowalewskim i Woźniakiem.

Jego prace znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Krakowie i Poznaniu, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Muzeum Sztuki 
w Łodzi oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.
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34 WŁODZIMIERZ  PAWLAK (ur. 1957)
Partytura do baletu Sokrates XXXIX (Kompozycja)
2004

olej, ołówek / płótno
73  × 100 cm
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu: WŁODZIMIERZ 
PAWLAK | PARTYTURA DO BALETU XXXIX | SOKRATES A | 
73  × 100 | 2004

Reprodukowany:
A. Michalak, Przyczynek do dyskusji – jak stworzyć regionalną 
kolekcję „Znaki czasu”?, Toruń 2006, s. 25

Estymacja
12 000 – 18 000 PLN a

Włodzimierz Pawlak studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w latach 1980–1985, dyplom uzyskał w pracowni Rajmunda Ziemskiego. 
Z poznaną tam piątką artystów – Markiem Sobczykiem, Ryszardem 
Grzybem, Jarosławem Modzelewskim, Pawłem Kowalewskim i Ryszardem 
Woźniakiem – utworzył w 1982 roku formację Gruppa, uprawiającą zaanga-
żowaną politycznie, ekspresyjną sztukę spod znaku tzw. Nowych Dzikich. 
Od 1984 roku wydawali wspólnie pismo „Oj dobrze już”. Dwa lata później 
Pawlak zaczął pracować na macierzystej uczelni. Prace z początku lat 80. 
charakteryzują się silnymi odwołaniami do sytuacji społeczno-politycznej 
w Polsce. W późniejszym okresie Pawlak rozpoczął badania formalne oraz 
refleksję teoretyczną nad tradycją awangardową. W swoich realizacjach 
budował dialog z Władysławem Strzemińskim, Kazimierzem Malewiczem 
i Romanem Opałką.

W prezentowanej pracy Włodzimierza Pawlaka doskonale widać inspira-
cje action-paintingiem, informelem i dynamicznym malarstwem gestu. 
W cyklu, z którego pochodzi „Partytura” artysta tworzy wizualne notatki, 
będące odbiciem jego emocjonalnych przeżyć, powstałych pod wpływem 
słuchania muzyki. Wspólnym elementem dla wszystkich kompozycji ze 
wspomnianej serii jest delikatnie zaznaczony na płótnie zapis pięciolinii, 
na kanwie którego pojawiają się nieregularne, fakturowo zaznaczone 
plamy koloru. Cykl powstawał w latach 2002–2008 – charakteryzuje się 
formalną spójnością i powtarzalnością motywów. Najczęściej odczytywany 
jest jako synestezyjna próba transkrypcji muzyki na język form wizualnych 
lub realizowany w określony czasie proces zapisu afektu, wzbudzonego 
przez muzykę.
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35 ZDZISŁAW SALABURSKI  (1922–2006)
Bez tytułu
1970

olej / płótno
64,3 × 92 cm
sygnowany i datowany l.d.: Z. Salaburski 70
na odwrociu opisany: Z. Salaburski | 1970 | Warszawa

Estymacja
12 000 – 16 000 PLN a
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36 WŁODZIMIERZ  PAWLAK (ur. 1957)
Dziennik
1988 –1992

asamblaż, tektura / plexi
23,3 × 33,2 × 6 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 34 | WŁODZIMIERZ 
PAWLAK | DZIENNIK [nieczytelne] | 1927–[nieczytelne]95 | 
1988–1992 | 230 × 320

Estymacja
12 000 – 16 000 PLN
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37 WŁODZIMIERZ  PAWLAK (ur. 1957)
Linia kredką XV
2008

olej, kredka / płótno
46 × 50 cm (trapez)
sygnowany i opisany na odwrociu: WŁODZIMIERZ PAWLAK | LINIA 
KREDKĄ XV | 46 × 46 × 50

Estymacja
8 000 – 14 000 PLN
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38 DOROTA GRYNCZEL (1950 –2018)
Kompozycja 6 / 12
2012

olej / płótno
116 × 81 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: Dorota Grynczel 

„Kompozycja 6 / 12” 2012 r. Olej, płótno 116 ×  81 cm

Estymacja
10 000 – 12 000 PLN

Twórczość Doroty Grynczel opiera się na obserwacji bogactwa formal-
nego przyrody – światła i przestrzeni, inspirującej jej decyzje twórcze. 
Prace oscylują między czystym malarstwem a trójwymiarowymi obiektami. 
W malarstwie pojawia się temat koloru niebieskiego w oparciu o doświad-
czenia wizualne i psychologiczne. Z czasem do głosu dochodzi świat-
ło i ruch przestrzeni budujących współzależne formy. Dorota Grynczel 
podejmuje w nowy sposób możliwości tkaniny, zaprzecza jej tradycyjnej 
materialności. Początkowo tkanina była bardziej przedmiotowa, a obrazy 
abstrakcyjne, strukturalne. Gdy malarstwo zaczyna nabierać coraz większej 
konkretności formy, koloru i światła, tkanina wręcz przeciwnie – zaczyna 
być „rysowaniem powietrza”, odniesieniem do fizycznego zjawiska przej-
rzystości. Ostatnie prace Grynczel oparte są na geometrycznych modułach, 
zbudowane na zasadzie z kontrastu czerni i bieli – są to zarówno tkaniny, 
jak i monochromatyczne obrazy.

Dorota Grynczel potwierdzenia i sensu swojej sztuki szukała w bliskim 
kreatywnym kontakcie z przyrodą. Bogaty element refleksji i kontem-
placji pozwala na poszukiwanie w najprostszych formach skompliko-
wanych mechanizmów egzystencji. kończyła Akademię Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w 1977 roku w Pracowni 
prof. Jana Tarasina oraz Pracowni prof. Wojciecha Sadleya. Grynczel jako 
pierwsza osoba w historii Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP ukoń-
czyła studia ze specjalizacją w dyscyplinie tkanina, a także była pierwszą 
kobietą-dziekanem Wydziału Malarstwa na tej uczelni.
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39 ANDRZEJ NOWACKI (ur. 1953)
22.08.07
2007

akryl, relief, technika własna / płyta
100  × 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 22.08.07 | 
A. NOWACKI | 2007

Estymacja
38 000 – 48 000 PLN a

Andrzej Nowacki w 1977 roku wyjechał z Polski, aby studiować języki 
skandynawskie 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 wystawa indywidualna odbyła się w Berlinie 
Zachodnim w Galerii Pommersfelde w 1987 roku. W 1988 roku Nowacki 
zaczął tworzyć pierwsze geometryczne reliefy. W połowie lat 90. artysta 
nawiązał współpracę z berlińską galerią Heinza Teufla – czołowej w Europie 
galerii sztuki konkretnej. W latach 1997, 1998, 2000 i 2001 uczestniczył 
w międzynarodowych plenerach „spod znaku geometrii” w Okunince 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 stypendium 
Fundacji Pollock-Krasner w Nowym Jorku. Od roku 2000, zainspirowany 
twórczością Antonina Calderary i Bridget Rileva, skupił się na świetle 
i poetyce barw tworząc reliefy liniowe.

H DETAL
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40 ALEKSANDRA JACHTOMA (ur. 1932)
Kolaż
1978

gwasz / papier naklejony na karton
26 × 24 cm

Estymacja
2 000 – 4 000 PLN a
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41 ARIK A MADEYSK A (1928–2004)
Bez tytułu

olej / płótno
100  × 100 cm
sygnowany p.g.: MADEJSKA
na odwrociu na blejtramie opisany: ARIKA MADEJSKA 33.BD.
GARIBALDI PARIS 750/5 | 130/100  × 100, nalepka Centralnego Biura 
Wystaw Artystycznych Zachęta

Estymacja
12 000 – 16 000 PLN a
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42 APOLONIUSZ  WĘGŁOWSKI (ur. 1951)
Kompozycja 91
1989

olej / płótno
150 × 85 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: APOLONIUSZ | 
WĘGŁOWSKI | 1989 | KOMPOZYCJA 91

Estymacja
12 000 – 14 000 PLN

H DETAL
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43 MAŁGORZATA JASTRZĘBSK A (ur. 1975)
Nr 212
2008

olej / płótno
50 × 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: MAŁGORZATA | 
JASTRZĘBSKA | 29.IX.2008 | 212

Estymacja
2 000 – 4 000 PLN a

H DETAL
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44 ANDRZEJ URBANOWICZ  (1938–2011)
Listy do Eris 0703

technika własna, akryl / płyta
101 × 101 cm
sygnowany i opisany na odwrociu: ANDRZEJ URBANOWICZ | 
LISTY DO ERIS. 0703, monogram wiązany AU

Estymacja
18 000 – 22 000 PLN a

„W tym co robię jest wiele różnorodności, która czasem dziwi 
mnie samego. Niepomny przestróg ducha czasu, uparcie łapię 
kilka srok za ogon. Ta wewnętrzna i zewnętrzna kalejdoskopo-
wość wynika z chęci badania różnych i kontrowersyjnych obsza-
rów percepcji, a również z rozmaitych możliwości przekazu tak 
prowokowanych. W tym polimorfizmie odnajduję i stwierdzam 
wspólność, niekiedy tożsamość. Lubię też czuć się jak ogrodnik, 
który raduje się gdy prócz brukwi i pietruszki, konopi i powojów, 
ukradkiem i nieoczekiwanie wyrosła mu mandragora.”

 A. Urbanowicz, Splendor Solis 1999/2000, Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA, Katowice 1999, s. 24.
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„Prace z cyklu «kąty energetyczne» są wyrazem fascynacji prob-
lemem istnienia KĄTA jako swego rodzaju geometrii intuicyjnej. 
Ten wyimaginowany przez umysł człowieka model stał się od 
wielu lat głównym motywem mojej aktywności artystycznej. 
Zastanawiam się na ile «geometria» jako czysto abstrakcyjny 
wymysł ludzkiego praktycyzmu może funkcjonować w sztuce? 
Aby ten problem postawić jako istotny postanowiłem posłużyć 
się mistyfikacją, która w procesie dochodzenia do «prawdy» 
może być jedynym moim argumentem. Zabieg sprowadzenia 
idei kąta do FETYSZU pozwolił narzucić geometrię na rze-
czywistość; a nawet na moją motoryczność biologiczną – czyli 
w konsekwencji spowodował jakoby napięcie energii metafi-
zycznej. To NAPIĘCIE ma być celem tej absurdalnej pracy, czyli 
sposobem nadania własnej artykulacji niezależnie istniejącej 
już ode mnie materii”.

 J. Robakowski, Energetische Ecken, Łódź 1987, s. nlb.



45 JÓZEF ROBAKOWSKI (ur. 1939)
Kąty energetyczne – metal
1984–88

technika własna, akryl / karton
50 × 50 cm
sygnowany i dedykowany na odwrociu: für Ania – | J. Robakowski | 
Energetische ecken – metal | 1984–88

Estymacja
8 000 – 12 000 PLN a
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„Fotografia mimo pozornej «zwierciadlaności» nie ma cech 
mimetycznego naśladowania natury. W związku z powyższym 
można twierdzić, że fotografia stanowi pewien szczególny 
sposób poznania. Wprawdzie do jej powstania niezbędny jest 
proceder fotograficzno-optyczny to jej fenomen zasadza się na 
samoistności i samodefinicji fotografii. Stwarza ona – poprzez 
multiplikacje i ciągłe powstawanie – nowy ikonosferyczny świat, 
który ze światem realnym niewiele ma wspólnego. Co więcej, 
istnieją sformułowania teoretyczne dowodzące, że rzeczywi-
stość fotograficzna przypomina rzeczywistość budowaną przez 
język. Fotografia nie jest więc zapisem rzeczywistości, a «realną» 
metarzeczywistością, w której mogą istnieć takie zapisy, które 
jako realne byty w realnej rzeczywistości istnieć nie mogą. Są 
natomiast możliwe do zobaczenia – bo przecież ich autentyczny 
wygląd fotografia przedstawia, a zatem możliwe do pomyślenia, 
jako że musimy uznać za izomorficzne znakowanie wizualne 
i mentalne” *

* Natalia LL. Texty. Teksty Natalii LL. O twórczości Natalii LL, 
red. Natalia LL, Wrocław 2004.
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46 NATALIA LL (ur. 1937)
Sztuczna fotografia
1976

fotografia barwna / papier fotograficzny, vintage print
50 × 59,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: NATALIA LL 1976
na odwrociu opisany: NATALIA LL | „ARTIFICIAL PHOTOGRAPHY” 
| 1976

Estymacja
44 000 – 52 000 PLN a

Natalia Lach-Lachowicz znana pod pseudonimem Natalia LL, uznawa-
na jest za jedną z najważniejszych polskich artystek wizualnych drugiej 
połowy XX wieku. W 1970 roku razem z mężem Andrzejem Lachowiczem, 
Zbigniewem Dłubakiem oraz krytykiem Antonim Dzieduszyckim założyła 
grupę i Galerię PERMAFO, funkcjonującą we Wrocławiu do roku 1981. 
Wspólnie artyści realizowali program popularyzacji sztuki konceptualnej 
i nowych mediów oraz autorskiej tzw. sztuki permanentnej, w galerii zaś 
wystawiane były prace najwybitniejszych postaci ówczesnej sceny arty-
stycznej, m.in. Beuysa, Kosutha czy małżeństwa Becherów.

Szczególne miejsce w dorobku Natalii LL zajmuje seria „Sztuczna foto-
grafia” powstająca od roku 1975, w której zbiega się jej zainteresowanie 
przedstawieniami erotycznymi z – dominującym w późniejszym okresie – 
dążeniem do skonstruowania „obrazów niemożliwych” czy rzeczywistości 
zbliżonej do marzeń sennych.

Ważny dla artystki stał się proces badania nie tylko własnej cielesności 
w duchu body artu, ale również wnikliwe rozważania nad istotą medium 
fotografii. Korzystając z takich zabiegów, jak podwójne naświetlenie, artyst-
ka tworzyła z jednej strony dokumentalny zapis faktycznych zdarzeń, z dru-
giej jednak w efekcie uzyskiwany był obraz niemożliwy do uchwycenia 
w rzeczywistości przez ludzkie zmysły. W tym cyklu bodaj najpełniej ujaw-
nia się zdolność Natalii LL do balansowania na granicy twórczości stricte 
intelektualnej spod znaku konceptualizmu ze sztuką zmysłową, angażującą 
wyobraźnię czy wręcz oniryczne wizje.

E DETAL
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47 NATALIA LL (ur. 1937)
Stany skupienia
1980

fotografia czarno-biała / papier fotograficzny, vintage print
9,5 × 10,5 cm (× 2)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: NATALIA LL | STANY 
SKUPIENIA | 1980

Estymacja
14 000 – 18 000 PLN a
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48 NATALIA LL (ur. 1937)
Morfem A
1974

kredka / papier
70 × 49 cm
sygnowany p.d.: NATALIA LL
opisany i datowany l.d.: MORFEM A / 1974

Estymacja
9 000 – 14 000 PLN a
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49 TADEUSZ  PIOTR POTWOROWSKI (1898 –1962)
Akt szary
1956

akwarela / papier
21 × 26 cm (w świetle passe-partout)
na odwrociu nalepka z potwierdzeniem autentyczności 
podpisanym przez syna artysty

Proweniencja:
Praca pochodzi ze zbiorów rodziny artysty

Estymacja
5000 – 8000 PLN a

E Fot. Autor nieznany, 
Grupa KP na tle dekoracji 
przygotowanych w Paryżu 
(1925) na bal w sali Teatru 
Starego w Krakowie. I rząd: 
Jan Cybis, Hanna Rudzka-
Cybisowa, Tytus Czyżewski, 
II rząd: Zygmunt Waliszewski, 
Józef Czapski, Artur Nacht-
Samborski, u góry: Józef 
Jarema, Seweryn Boraczok, 
Tadeusz Piotr Potworowski 
(tyłem), Jacek Puget, 1925. 
Źródło: polona.pl. Domena 
publiczna.
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50 JÓZEF GIELNIAK (1932–1972)
Improwizacja dla Grażynki
1963–64

llinoryt / bibułka
20 × 27 cm
sygnowany, datowany i opisany wzdłuż dolnej krawędzi: 
Improwizacja dla Grażynki lino. 1963 / 64 (odbitka próbna) Józef 
Gielniak

Estymacja
5 000 – 7 000 PLN a

Józef Gielniak – grafik, jeden z najbardziej oryginalnych polskich artystów 
tworzących w tym medium. Przyszedł na świat we francuskim Denain, 
w rodzinie polskich emigrantów. W latach 1945–1948 uczył się w École des 
Beaux-Arts w Valenciennes, w 1950 powrócił z rodziną do Polski. W mło-
dym wieku zachorował na gruźlicę, co uniemożliwiło mu podjęcie studiów. 
Większość życia spędził w sanatoriach; od 1953 roku przebywał w ośrodku 
„Bukowiec” w Kowarach, któremu poświęcił wiele swoich surrealizujących 
prac. Kształcił się w trybie indywidualnym pod kierunkiem prof. Stanisława 
Dawskiego z wrocławskiej Szkoły Sztuk Pięknych. W 1959 roku Gielniak 
otrzymał I Nagrodę na Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki Artystycznej 
i Rysunku w Warszawie, zaś w 1961 roku jego grafiki były pokazywane na 
prestiżowym 6. Biennale w São Paulo.

Józef Gielniak tworzył przede wszystkim linoryty, nieco rzadziej mezzo-
tinty. Posługiwał się misternymi, bardzo delikatnymi liniami. Inspirowała 
go sztuka dawnych mistrzów: Dürera, El Greca, Goi. Jego prace dotyczyły 
najczęściej tematów choroby i życia w sanatorium, widzianych przez 
pryzmat własnych przeżyć i wyobraźni. Sięgał również po tematy zwią-
zane z kosmogonią, mitologią, operował także bogatą symboliką i ale-
gorią, nawiązując tym samym do grafiki renesansowej. Przez niecałe 20 
lat twórczości wykonał jedynie 68 grafik, w tym 15 exlibrisów. W latach 
1965–1971 stworzył na poły abstrakcyjny cykl „Improwizacji dla Grażynki” 
(dedykowanych żonie artysty), do którego należy prezentowana praca.
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51 ZDZISŁAW BEKSIŃSKI  (1929–2005)
Kompozycja
1963

tusz / papier
29,5 × 20 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: BEKSIŃSKI 63

Estymacja
9 000 – 13 000 PLN a
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52 ROMAN OPAŁK A (1931–2011)
Bez tytułu

tusz, gwasz / papier naklejony na karton
42 × 30 cm ( × 2)
50 × 70 cm (karton)
sygnowany × 2 p.d.: R.OPAŁKA

Estymacja
16 000 – 18 000 PLN a

H DETAL
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53 TERESA PĄGOWSK A (1926–2007)
Szkice do obrazów (dyptyk)
lata 80. XX wieku

ołówek / papier
42 × 29,5 cm (× 2)
sygnowane, opisane i datowane na odwrociu: TERESA 
PĄGOWSKA, SZKICE DO OBRAZÓW, LATA 80-TE, Z KOLEKCJI 
FILIPA PĄGOWSKIEGO.

Estymacja
6 000 – 8 000 PLN a

Teresa Pągowska – malarka, wykładowczyni akademicka, wybitna indywi-
dualność polskiej powojennej awangardy. W 1951 roku uzyskała dyplom 
w poznańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych pod kie-
runkiem prof. Wacława Taranczewskiego. Jako pedagog związana była 
z Akademiami Sztuk Pięknych kolejno w Gdańsku, Łodzi i Warszawie. 
W latach 50. brała udział w prestiżowych Ogólnopolskich Wystawach 
Plastyki oraz przełomowej wystawie „Przeciw wojnie – przeciw faszy-
zmowi” w warszawskim Arsenale (1955). Angażowała się w prace przy 
Pągowska należała do kręgu tzw. szkoły sopockiej oraz ugrupowań Réalités 
Nouvelles i Nouvelle Ecole de Paris. W roku 2001 została laureatką nagrody 
im. Jana Cybisa.

Teresa Pągowska w swojej twórczości, niejako na przekór nowym awan-
gardowym nurtom, deklarowała przywiązanie do tradycyjnych gatunków 
artystycznych: przede wszystkim malarstwa sztalugowego (olej, tempera, 
akryl), ponadto tworzyła prace na papierze (akwarela, gwasz), grafiki (seri-
grafia) oraz kolaże. Formalnie jej twórczość, kształtowana pod wpływem 
Taranczewskiego i Potworowskiego, wyrastała z polskiego koloryzmu. Po 
krótkim okresie tworzenia w odgórnie narzuconej estetyce socrealizmu, 
około roku 1962 malarstwo Pągowskiej zaczęło zmierzać w kierunku 
ekspresyjnej figuracji spod znaku Antonia Saury czy Francisa Bacona. 
Wówczas w pracach artystki główną rolę zaczęła odgrywać figura ludzka. 
Mimo to niektóre cechy nurtu kolorystycznego, takie jak kształtowanie 
przestrzeni i nastroju dzieła barwą, pozostały obecne w jej pracach do 
końca. Czerpiąc z tych dwóch tradycji, Pągowska stworzyła swój własny 
unikalny język malarski.
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54 EDWARD DWURNIK (1943–2018)
Kraków
2012

akwarela, tempera / papier
55 × 46 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany l.d.: KRAKÓW, p.d.: E.DWURNIK
opisany na odwrociu: „Kraków” | 3–9.09.2012 | 55 × 46
pieczęć: AKWARELA | E.DWURNIK oraz odręczny napis: + tempera, 
spis NR: 2696 | 2012

Estymacja
14 000 – 18 000 PLN a
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55 JAN DOBKOWSKI (ur. 1942)
Serce
1993

pastel / papier
28 × 38,3 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany l.d.: Jan Dobkowski
datowany p.d.: 1993 ROK

Estymacja
4 000 – 8 000 PLN a
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56 WALDEMAR ŚWIERZY  (1931–2013)
Ray Charles – projekt plakatu

gwasz / karton
39 × 27,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany wzdłuż lewej krawędzi: ŚWIERZY

Estymacja
8 000 – 10 000 PLN a



57 WALDEMAR ŚWIERZY  (1931–2013)
Mick Jagger – projekt plakatu

gwasz / kolaż, karton
39,5 × 27 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany wzdłuż lewej krawędzi: ŚWIERZY

Estymacja
8 000 – 10 000 PLN a
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58 ANDRZEJ A.  SADOWSKI (1946 –2016)
Wnętrze I
1977

ołówek / papier
23,2 × 34,4 cm
sygnowany, datowany i opisany wzdłuż dolnej krawędzi: „Wnętrze I” 
| rys. ołówkiem | A. Sadowski 1977
na odwrociu opisany: ANDRZEJ A. SADOWSKI, ŁÓDŹ | 
„WNĘTRZE I” | OŁÓWEK/PAPIER, WYM: 23,2 × 34,4 cm, 1977

Estymacja
8 000 – 10 000 PLN

Andrzej A. Sadowski – malarz i rysownik, jeden z pierwszych i najważniej-
szych przedstawicieli fotorealizmu w Polsce. Odbył studia w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, gdzie w 1970 roku uzyskał 
dyplom w pracowni malarstwa i rysunku prof. Mariana Jaeschke. Z macie-
rzystą uczelnią związany był do końca życia jako wykładowca.

Pomimo studiów na uczelni w dużej mierze ukształtowanej przez teorię 
Strzemińskiego, Sadowski jeszcze w latach 60. zaczął interesować się 
nowymi figuratywnymi prądami w sztuce zachodniej, głównie malarstwem 
Francisa Bacona i pop-artem. Poszukiwania własnego języka wypowiedzi 
artystycznej oraz doskonalenie warsztatu doprowadziło go – do pewnego 
stopnia niezależnie od tego, co działo się na gruncie amerykańskim – do 
rozwinięcia formuły realizmu fotograficznego. O ile bowiem w świecie 
zachodnim te artystyczne tendencje były przejawem krytycznego sto-
sunku do kultury masowej i konsumpcjonizmu, o tyle prace tworzącego 
w Polsce Ludowej Sadowskiego były raczej wyrazem fascynacji popkulturą, 
dobrobytem i intensywnym miejskim życiem utożsamianym wówczas 
przez wielu Polaków z nieosiągalną wolnością. Podróże po Europie były 
dla niego źródłem fotograficznych pamiątek, które następnie przenosił na 
płótno. Szczególnie upodobał sobie widoki odbite w sklepowych witrynach 
czy lśniących karoseriach samochodów, bilbordy, sklepowe szyldy i neony – 
wszystko, co składa się na szeroko rozumiany pejzaż nowoczesnego mia-
sta. Sadowski, nawet pomimo polityczno-ekonomicznych przeobrażeń 
w Polsce, nie utracił tej fascynacji i podróżniczego zacięcia, które przeło-
żyło się na jego skrupulatne, pełne detali i niezwykłego światła malarstwo.
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59 BARBARA FALENDER (ur. 1947)
Stojąc pomiędzy
2011

brąz
60 × 41 × 10,5 cm
sygnowany z tyłu podstawy: FALENDER

Wystawiany:
Barbara Falender. Rzeźba, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 
2007-2008

Reprodukowany:
Barbara Falender. Rzeźba, kat. wystawy, Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku, red. M. Jurkiewicz, Orońsko 2007, s. nlb. (il. oryginał 
gipsowy)

Estymacja
70 000 – 90 000 PLN

Barbara Falender – rzeźbiarka, a także rysowniczka i fotografka. W latach 
1966-1972 studiowała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, w pracowni prof. Jerzego Jarnuszkiewicza. Jej pracą dyplo-
mową była rzeźba „Ludzie z Krakowskiego Przedmieścia” – zespół gipso-
wych figur w modnych współczesnych strojach stojących na drewnianym 
podeście, pod którym znajdują się kolejne postacie, tym razem martwe. Był 
to niezwykle odważny na ówczesnej Akademii polityczny komentarz doty-
czący marca 68 i szybkiego zatarcia pamięci o tych wydarzeniach wśród mło-
dych ludzi. Wśród swoich rzeźbiarskich mistrzów, oprócz Jarnuszkiewicza, 
Falender wymieniała przede wszystkim Alinę Szapocznikow, a także francu-
skiego artystę Jeana-Roberta Ipoustéguy’ego. Natomiast klasyczną rzeźbę 
grecką uważała za niewyczerpane źródło inspiracji i wątków, które twórczo 
rozwijała, transponując je na język współczesności. 

Artystka jako jedna z pierwszych (i nadal zaskakująco nielicznych) podej-
mowała się przedstawienia wizerunku nagiego mężczyzny, nierzadko 
z podkreśleniem jego erotyzmu i urody. W pracy „Stojąc pomiędzy” jednak 
nagość mówi nie o seksualności, a raczej bezbronności człowieka wobec 
traumatycznych wydarzeń i przemijania. Rzeźba powstała w roku 2001, jako 
emocjonalna reakcja artystki na zamach i zburzenie dwóch nowojorskich 
wieżowców World Trade Center. Do figury „Stojącego pomiędzy” pozował 
syn rzeźbiarki, co tym dobitniej podkreśla ogrom tragedii, jaka dotknęła 
ofiary zamachu, a także ich najbliższych. 

Prace Barbary Falender znajdują się w zbiorach m.in. Muzeów Narodowych 
w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum 
Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz w licznych kolekcjach prywatnych 
w kraju i za granicą.
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60 IGOR MITORAJ (1944–2014)
Pancerz (Cuirasse)
1978

odlew, brąz / granit
14 × 8,8 × 5,8 cm
sygnowany p.d.: MITORAJ

Estymacja
5 000 – 7 000 PLN a
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61 ANTONI BIESZCZAD (1915–1980)
Macierzyństwo
1959

brąz
44 × 20,4 × 14,7 cm
ed. 1/ 3 (nienumerowana)
sygnowany monogramem wiązanym
i datowany z tyłu podstawy: AB 1959

Estymacja
8 000 – 12 000 PLN a
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62 RAFAŁ BUJNOWSKI (ur. 1974)
z cyklu Satellite
2005

olej / płótno
30 ×  40 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: BUJNOWSKI / 05

Estymacja
24 000 – 34 000 PLN a

Rafał Bujnowski – malarz i grafik, a także twórca wideo, instalacji i akcji 
artystycznych. Związany z Krakowem, gdzie studiował, a do dziś miesz-
ka i pracuje. Naukę rozpoczął w 1993 roku na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej, jednak po dwóch latach przeniósł się na Wydział 
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1995–2001 wspól-
nie z m.in. Wilhelmem Sasnalem i Marcinem Maciejowskim współtworzył 
Grupę Ładnie oraz założył i redagował związane z nią wydawnictwo, artzin 
„Słynne Pismo we Wtorek”. Od 1998 roku Bujnowski prowadził w Galerię 
Otwartą, której przestrzenią ekspozycyjną były krakowskie bilbordy. Była 
to pierwsza tego typu inicjatywa, zawłaszczająca pod działania artystycz-
ne miejską infrastrukturę reklamową. Ponadto, także w okresie studiów, 
zajmował się produkcją T-shirtów z konceptualnymi napisami własnego 
projektu, z których bodaj najpopularniejszym było hasło „Nie interesuję 
się sztuką”. 

Podobnie jak pozostali członkowie Grupy Ładnie, którzy dla swoich działań 
ukuli pojęcie „sztuki sprzedajnej”, Rafał Bujnowski balansuje w swoich 
pracach na granicy kiczu i komercji, które u progu nowego tysiąclecia 
stanowić miały formę artystycznej reakcji na coraz bardziej zadomowiony 
w Polsce kapitalizm. Interesują go takie zagadnienia, jak seryjność, moż-
liwość powielania czy związki sztuki z przemysłową produkcją. W swoim 
malarstwie często mierzył się z tradycyjnym dla historii sztuki pojęciem 
mimesis, naśladownictwo natury traktując z właściwą sobie ironią – jego 
zamalowane ze wszystkich stron płótna imitować miały codzienne przed-
mioty, np. kasety wideo czy cegły.

W późniejszym czasie Bujnowski, nadal w minimalistycznej estetyce, zwró-
cił się w kierunku sztuki z pogranicza abstrakcji, a paleta używanych przez 
niego barw ograniczyła się niemal wyłącznie do monochromatycznych 
odcieni szarości z wyraźnymi akcentami czerni. W 2018 Rafał Bujnowski 
został laureatem prestiżowej Nagrody im. Jana Cybisa.
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63 STANISŁAW BAJ (ur. 1953)
Rzeka Bug
2017

olej / płótno
100  × 120 cm
sygnowany p.d.: S. Baj
opisany na odwrociu p.g.: Stanisław Baj | Rzeka Bug | 2017

Wystawiany:
• Czarna Rzeka, Galeria Bardzo Biała, Warszawa, 2017
• Czarna Rzeka, Państwowa Galeria Sztuki, Częstochowa, 2017
• Stanisław Baj – malarstwo i rysunek, Starogardzkie Centrum 

Kultury, Galeria „A” im. Michała Faryseja, Starogard Gdański, 
2017

• Stanisław Baj – Czarna Rzeka, BWA Galeria Sztuki, Olsztyn, 2018
• Obojętnie gdzie to jest na świecie, Muzeum Etnograficzne 

w Krakowie, 2018 (katalog w przygotowaniu)
• Stanisław Baj – portrety wody, Galeria 72, Muzeum Ziemi 

Chełmskiej w Chełmie, 2019

Reprodukowany:
• Czarna Rzeka, Galeria Bardzo Biała, Warszawa, 2017
• Czarna Rzeka, Państwowa Galeria Sztuki, Częstochowa, 2017
• Stanisław Baj – Czarna Rzeka, BWA Galeria Sztuki, Olsztyn, 2018
• Stanisław Baj – portrety wody, Galeria 72, Muzeum Ziemi 

Chełmskiej w Chełmie, 2019

Estymacja
12 000 – 15 000 PLN a

„Bug – zjawisko przyrodnicze, żywioł wody płynącej, natural-
na granica podziału Ziemi w aspekcie fizycznym, etnicznym, 
kulturowym, politycznym, narodowym. Ruch wody rzecznej 
jest symbolem zmian, przemijania czasu, ludzkiej egzystencji, 
nieustannego odnawiania. To od wieków ważna arteria komuni-
kacyjna, szczególnie wobec trudnych warunków lądowych. Stąd 
jej brzegi, bogate w różnego rodzaju ślady obecności człowieka, 
który osiedlał się, budował osady, tworzył tymczasowe obozo-
wiska podczas wędrówek po rzece. Na brzegach można znaleźć 
obiekty archeologiczne z najbardziej odległych w czasie kultur. 
Rzeka Bug jest miejscem przenikania Wschodu i Zachodu, róż-
nych wyznań religijnych, a na obszarze przez który przepływa, 
tworzy się odrębny charakter styku kulturowego. Ten potężny 
żywioł wody, nieokiełzany, dramatyczny i spokojny zarazem, 
może być przedstawiany w sztuce w sposób romantyczny, lirycz-
ny, symboliczny, metafizyczny...” *

* S. Baj, Maluję rzekę Bug, „Załącznik Kulturoznawczy” 4 (2017), 
s. 333.
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64 WILHELM SASNAL (ur. 1972)
Gra
2000

technika własna, sitodruk / karton, cztery pionki, kostka
26 × 36 cm (opakowanie)
69,5 × 49,5 cm (plansza)
na spodzie pudełka pieczęć oraz sygnatura: E/A Sasnal 2000

Estymacja
2 000 – 3 000 PLN a

E DETAL



133



134

65 JAKUB JULIAN ZIÓŁKOWSKI (ur. 1980)
Bez tytułu
2007

gwasz / papier
46 × 35 cm

Praca posiada certyfikat autentyczności podpisany przez artystę

Estymacja
18 000 – 22 000 PLN a
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66 PAULINA OŁOWSK A (ur. 1976)
Amoreska
2009

gwasz, węgiel / papier
47 × 35 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: Ołowska | 2009

Estymacja
18 000 – 22 000 PLN a
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67 ALEKSANDRA WALISZEWSK A (ur. 1976)
Bez tytułu
2012

technika własna / papier
35 × 25 cm

Estymacja
9 000 – 11 000 PLN a
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68 TOMASZ  SĘTOWSKI (ur. 1961)
Incitatus
2018

olej, akryl / płótno
120  × 120 cm
sygnowany l.d.: TSętowski, opisany p.d.: INCITATUS
na odwrociu opisany: „INCITATUS” | Akryl, olej, płótno 
120 cm × 120 cm | Tomek Sętowski

Estymacja
37 000 – 47 000 PLN a

Tomasz Sętowski – malarz, grafik i rzeźbiarz, reprezentant współczesnego 
nurtu surrealistycznego. Studiował na kierunku artystycznym Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, jednak sam twierdzi, że studia dały 
mu tylko teoretyczne przygotowanie i jest malarskim samoukiem. W 1991 
został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Zadebiutował 
w roku 1994 wystawą w częstochowskim BWA. W kolejnych latach jego 
prace zostały włączone do wystawy objazdowej „Surrealiści polscy” (1995–
1997). Brał udział w licznych wystawach w kraju i za granicą. W roku 2000 
otworzył w Częstochowie autorską galerię „Muzeum Wyobraźni”.
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69 ANDRZEJ CZARNACKI  (ur. 1968)
Wiązania tensoryczne
2004 –2010

olej / płótno
60 ×  85 cm
na odwrociu opisany na nalepce: wiązania tensoryczne | olej na
płótnie, 2004–2010, 85 × 60 cm

Wystawiany:
Andrzej Czarnacki: Skłonność uparta, Muzeum Sztuki
w Łodzi, 2015

Estymacja
24 000 – 28 000 PLN

Andrzej Czarnacki studiował na Akademiach Sztuk Pięknych w Gdańsku 
i Krakowie (dyplom w pracowni Jerzego Nowosielskiego). Do 2001 wykładał 
na krakowskiej ASP. Czarnacki skupia się na łączeniu zagadnień wizualnych 
z rozważaniami natury filozoficznej oraz fizjologią postrzegania. Posługuje 
się różnymi mediami – od rysunku i malarstwa na płótnie po instalację, 
performance i tekst. Swoje prace określa mianem „dzieł tensorycznych”, 
czyli opowiadających o naporze dynamicznej rzeczywistości na podmio-
towość każdego z nas.
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70 LESZEK MAESTRO ŻEGALSKI  (ur. 1959)
Bez tytułu

olej / płótno
61 ×  50 cm
sygnowany wzdłuż lewej krawędzi: ŻEGALSKI

Estymacja
12 000 – 16 000 PLN a
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71 WOJCIECH LEDER (ur. 1960)
Małe kuszenie św. Antoniego III
2014

lakier samochodowy, pigment, mika / płyta
39 × 60,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: Małe kuszenie św. 
Antoniego III | Wo. Leder | 2014

Estymacja
5 000 – 7000 PLN a



142

72 ROMAN BANASZEWSKI (ur. 1932)
Zabawy I
2000

akryl / płyta
46 × 55 cm
sygnowany i datowany p.d.: R. Banaszewski 2000

Estymacja
4 000 – 7 000 PLN a



73 ROBERT LISTWAN (ur. 1974)
Strach (Autoportret z papierosem)
2012

akryl / płótno
60,3 × 45,2 cm
sygnowany l.d.: LISTWAN
na odwrociu opisany: Robert | Listwan | 2012. | „STRACH” | 
AKRYL / PŁÓTNO

Wystawiany:
Robert Listwan. Unplugged, BWA, Olsztyn, 2012

Estymacja
1 300 – 2 500 PLN a
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Regulamin aukcji

9. Poprzez podpisanie formularza rejestracyjnego, klient akceptuje Regulamin.

§ 5. PRZEBIEG AUKCJI
1. Licytacja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa polskiego, przez Aukcjonera, który 

działa w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego.
2. Aukcjoner ma prawo dowolnie łączyć, rozdzielać Obiekty, zmieniać kolejność licytacji, 

wyłączyć Obiekty z licytacji lub wprowadzić nowe bez podawania przyczyny. Aukcjoner 
każdorazowo ogłasza podjęcie decyzji, o których mowa powyżej.

3. Obiekty licytowane są od Ceny wywoławczej w górę. Dom Aukcyjny zastrzega sobie 
możliwość zmiany Ceny wywoławczej przed licytacją.

4. Postąpienie w licytacji wynosi ok. 10 % poprzedniej oferty. Wysokość postąpienia, wyrażoną 
w Zł, określa Aukcjoner, informując w trakcie licytacji o każdej zmianie wysokości postąpienia.

5. Zakończenie licytacji danego Obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez 
Aukcjonera. Uderzenie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy 
Domem Aukcyjnym a Nabywcą. Po zakończeniu aukcji Nabywca uprawniony jest do odbioru 
potwierdzenia zawartych transakcji, a po dokonaniu zapłaty – do odbioru Obiektu.

6. Aukcja prowadzona jest w języku polskim. Na życzenie Uczestnika aukcji niektóre spośród 
licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny zostać 
zgłoszone Domowi Aukcyjnemu najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed aukcją wraz z informacją, 
których Obiektów dotyczą. Ostateczna decyzja należy do Domu Aukcyjnego.

7. W przypadku zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub 
przeprowadza ponowną licytację Obiektu.

8. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu aukcji przy pomocy 
urządzeń technicznych rejestrujących obraz i dźwięk oraz archiwizowania nagrań, w celach 
związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem Domu Aukcyjnego oraz z rozstrzyganiem 
sporów.

§ 6. UCZESTNICTWO OSOBISTE W AUKCJI
1. Osobiście w aukcji mogą uczestniczyć osoby, które:

a. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
b. wypełniły formularz uczestnictwa w aukcji.

2. Przed rozpoczęciem aukcji Dom Aukcyjny wydaje Uczestnikowi aukcji tabliczkę z numerem 
aukcyjnym. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji Uczestnik aukcji zobowiązany jest zwrócić 
tabliczkę z numerem aukcyjnym.

3. Dom Aukcyjny ma prawo uniemożliwić uczestnictwo w aukcji lub wykluczyć z konkretnej 
aukcji Uczestnika aukcji, który naruszył postanowienia Regulaminu lub nie zastosował się do 
decyzji Aukcjonera.

§ 7. LICYTACJA TELEFONICZNA
1. W licytacji przy użyciu telefonu mogą uczestniczyć osoby, które:

a. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
b. wypełniły formularz zlecenia licytacji.

2. W formularzu zlecenia licytacji, Uczestnik Aukcji wskazuje Obiekt, który chce licytować oraz 
numer telefonu, pod który pracownik Domu Aukcyjnego zadzwoni przed rozpoczęciem 
licytacji. Formularz zlecenia licytacji dostępny jest w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz na 
stronie internetowej Domu Aukcyjnego, a także zamieszczony jest w katalogu aukcyjnym.

3. Formularz należy dostarczyć do Domu Aukcyjnego osobiście lub przesłać jego podpisany 
skan mailem wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość, najpóźniej 1 Dzień 
roboczy przed aukcją. Dom Aukcyjny może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny 
sposób.

4. Dom Aukcyjny może odmówić udziału w licytacji przez telefon w przypadku, kiedy liczba 
zgłoszeń przekroczy przewidziane możliwości techniczne. W takim wypadku o możliwości 
udziału w licytacji przez telefon decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Pracownik Domu Aukcyjnego połączy się z Uczestnikiem aukcji przed rozpoczęciem licytacji 
wybranych Obiektów. Po uzyskaniu połączenia, Uczestnik aukcji zostanie poproszony przez 
pracownika Domu Aukcyjnego o podanie imienia i nazwiska oraz wskazanego w formularzu 
hasła.

6. Dom Aukcyjny może odmówić udziału w licytacji przez telefon, jeżeli istnieją jakiekolwiek 
wątpliwości dotyczące tożsamości osoby składającej zlecenie.

7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji, 
będący konsekwencją niezawinionych przez Dom Aukcyjny problemów z uzyskaniem lub 
z jakością połączenia. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wzięcia udziału 
w licytacji z przyczyn wskazanych w pkt. 4.

8. Na życzenie Uczestnika aukcji licytacja telefoniczna może być prowadzona w języku 
angielskim lub w innym języku, po wcześniejszym uzgodnieniu z Domem Aukcyjnym. Prośby 
takie powinny zostać zgłoszone Domowi Aukcyjnemu najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed 
aukcją. Ostateczna decyzja należy do Domu Aukcyjnego.

9. Dom Aukcyjny nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu licytacji telefonicznej.
10. Dom Aukcyjny rejestruje i archiwizuje rozmowy telefoniczne z Uczestnikami aukcji, o których 

mowa powyżej.

§ 8. ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM
1. Złożyć zlecenie licytowania z limitem przez Dom Aukcyjny w imieniu klienta mogą osoby, 

które:
a. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
b. wypełniły formularz zlecenia licytacji.

2. Formularz zlecenia licytacji dostępny jest w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz na stronie 
internetowej Domu Aukcyjnego, a także jest zamieszczony w katalogu aukcyjnym.

3. W formularzu zlecenia licytacji Uczestnik aukcji wskazuje Obiekty, które chce licytować oraz 
maksymalne oferowane kwoty.

4. Formularz należy dostarczyć do Domu Aukcyjnego osobiście lub przesłać jego podpisany 
skan mailem wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość, najpóźniej 1 Dzień 
roboczy przed aukcją. Dom Aukcyjny może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny 
sposób.

5. Dom Aukcyjny będzie licytował do wskazanego limitu, oznaczonego w formularzu zlecenia. 
Kwota maksymalna stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Dom Aukcyjny dołoży wszelkich 
starań, aby zakupić Obiekt po możliwie najniższej cenie, poniżej limitu podanego przez klienta.

6. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń licytacji bez limitu.

§ 9. LICYTACJA INTERNETOWA
1. Dom Aukcyjny może umożliwić udział w licytacji przez Internet w czasie rzeczywistym (aukcja 

§ 1. DEFINICJE
Dom Aukcyjny – Libra Dom Aukcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Złotej 48/54; 00–120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000642622, posiadająca numer NIP 7010624059 i numer REGON 365672461, kapitał 
zakładowy w wysokości 338.000,00 zł,
Regulamin – niniejszy regulamin aukcji Domu Aukcyjnego,
Aukcjoner – osoba upoważniona do prowadzenia aukcji,
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem sprzedaży,
Cena minimalna – cena, za którą właściciel Obiektu zgodził się go sprzedać, znana jedynie 
Domowi Aukcyjnemu/Aukcjonerowi,
Cena wywoławcza – cena, od której Aukcjoner rozpoczyna licytację Obiektu; cena 
wywoławcza może być niższa niż Cena minimalna,
Sprzedający – osoba oddająca Obiekt do sprzedaży,
Uczestnik aukcji – osoba biorąca udział w aukcji,
Umowa – umowa sprzedaży zawarta w momencie uderzenia młotkiem (z chwilą udzielenia 
przybicia w rozumieniu art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego) lub umowa sprzedaży zawarta 
w ramach sprzedaży pozaaukcyjnej,
Nabywca – osoba, która zawarła Umowę z Domem Aukcyjnym,
Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00–20.00 czasu obowiązującego 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
Usługodawca – podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Domem Aukcyjnym 
umożliwia udział w licytacji internetowej.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny. Dom Aukcyjny każdorazowo określa termin i miejsce 

odbycia aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji, bez podania 
przyczyny.

2. Przedmiotem aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez Sprzedających albo 
stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

3. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego, oddany do sprzedaży komisowej Obiekt stanowi 
jego własność lub Sprzedający ma prawo do rozporządzania nim, a ponadto, nie jest on 
objęty jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub administracyjnym oraz nie jest obciążony 
prawami ani roszczeniami osób trzecich.

4. Wystawiony na aukcji Obiekt posiada Cenę wywoławczą, która może być podana w katalogu.
5. Ustalona przez Sprzedającego Cena minimalna znana jest tylko Domowi Aukcyjnemu/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Klient zarejestrowany przez Dom Aukcyjny otrzymuje numer klienta oraz hasło identyfikujące.
4. Do momentu powiadomienia Domu Aukcyjnego o fakcie ujawnienia przez klienta hasła 

identyfikującego osobom nieupoważnionym, Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za 
skutki tego ujawnienia.

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

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

7. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922), przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, 
gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub 
gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której 
dane dotyczą.

8. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz prawo do 
ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną 
sytuację.
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publiczna) poprzez wybrany przez Dom Aukcyjny portal licytacji internetowych lub na 
własnej platformie.

2. Warunkiem uczestnictwa w licytacji przez Internet jest zarejestrowanie się na stronie 
wskazanej przez Dom Aukcyjny co najmniej 2 Dni robocze przed rozpoczęciem aukcji oraz 
pozytywna weryfikacja przez Dom Aukcyjny. Dom Aukcyjny może odstąpić od zachowania 
wyżej wskazanego terminu.

3. W trakcie przeprowadzania weryfikacji, o której mowa w pkt. 2, Dom Aukcyjny może 
poprosić o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej 
(dowód osobisty, paszport). Dom Aukcyjny zastrzega sobie także prawo do weryfikacji 
numeru karty kredytowej, żądania podania wiarygodnych referencji lub żądania wpłacenia 
wadium, zwracanego w przypadku niedokonania zakupu. Jeżeli klient uniemożliwia Domowi 
Aukcyjnemu przeprowadzenie weryfikacji, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić klientowi 
wzięcia udziału w licytacji internetowej.

4. W trakcie aukcji obecny na sali pracownik Domu Aukcyjnego lub pracownik Usługodawcy 
przekazuje Uczestnikom aukcji licytującym przez Internet aktualne oferty zgłaszane z sali, 
informuje Aukcjonera o zgłoszonych ofertach przez Internet, otwiera i zamyka (zgodnie 
z działaniem Aukcjonera) kolejne licytacje.

5. W trakcie licytacji Aukcjoner uwzględnia, równorzędnie z ofertami z sali, oferty Uczestników 
aukcji licytujących przez Internet przekazywane przez pracownika Domu Aukcyjnego lub 
pracownika Usługodawcy.

6. Po zakończeniu licytacji Uczestnik aukcji, który wylicytował Obiekt otrzyma mailowe 
potwierdzenie zawartych transakcji.

7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za problemy z łączem internetowym, 
w szczególności za brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią 
techniczną oraz opóźnieniem sygnału po stronie Uczestnika aukcji lub operatora łącza 
internetowego.

8. Usługodawca może przewidywać szczegółowe warunki uczestnictwa w licytacji przez Internet.

§ 10. SPRZEDAŻ POZAAUKCJNA I TRANSAKCJE WARUNKOWE
1. W przypadku gdy kwota wylicytowana jest niższa niż Cena minimalna, Umowa zawierana jest 

warunkowo z Uczestnikiem aukcji, który zaoferował najwyższą kwotę za Obiekt. Aukcjoner 
informuje o tym Uczestnika aukcji.

2. Transakcja, o której mowa w pkt. 1 dochodzi do skutku pod warunkiem wyrażenia przez 
Sprzedającego zgody na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż Cena minimalna lub też 
podwyższenia oferty do poziomu Ceny minimalnej przez Uczestnika aukcji.

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

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

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

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

Cena wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT, o ile jest 
należny.

2. Nabywca jest uprawniony do wskazania podmiotu prowadzącego działalność charytatywną, 
na rzecz którego Dom Aukcyjny przekaże część otrzymanej opłaty aukcyjnej w wysokości 
3% ceny sprzedaży netto. Nabywca może wybrać podmiot z listy udostępnionej przez Dom 
Aukcyjny.

3. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [a], 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 (tj. 
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 (tj. 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 (tj. 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.
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WSPARCIE DLA FUNDACJI. Lista fundacji, na 
które mogą Państwo przekazać 3% ceny sprzedaży, 

zgodnie z zapisem regulaminu aukcji § XI. pkt 3.

Fundacja Gessel dla Muzeum Narodowego w Warszawie
www.fundacjagessel.pl

Wspiera działania Muzeum Narodowego w Warszawie w zakresie posze-
rzania, przechowywania, udostępniania i promocji zbiorów polskiej sztuki 
współczesnej. Fundacja realizuje swoją misję poprzez dokonywanie zaku-
pów dzieł polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej, które są przezna-
czone do kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie.

IVY Poland
www.ivypoland.pl

Fundacja Ivy Poland promuje i wspiera edukację Polaków na najlepszych 
amerykańskich i europejskich uniwersytetach m.in. poprzez programy 
stypendialne, oraz zrzesza polskich absolwentów najlepszych światowych 
uczelni i filantropów zainteresowanych wspieraniem Polaków w edukacji 
na najwyższym poziomie i świadczy doradztwo edukacyjne.

Synapsis
www.synapsis.org.pl

Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom 
i dorosłym osobom z autyzmem i  ich rodzinom oraz wypracowywanie 
systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

Fundacja Wiewiórki Julii
www.wiewiorkajulia.pl

Fundacja Wiewiórki Julii to pierwsza tego rodzaju organizacja której celem 
jest zapewnienie kompleksowej opieki stomatologicznej dzieciom oraz 
młodzieży z wadami rozwojowymi, z placówek socjalnych osobom starszym 
i niepełnosprawnym.

Kabbalah Center Poland
www.kabbalah.pl

Międzynarodowa organizacja upowszechniająca mądrość Kabbalah. Jej 
celem jest dawanie ludziom wiedzy oraz narzędzi, pozwalających ulepszyć 
życie i usunąć chaos panujący na świecie.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
www.blizniemuswemu.pl

Prowadzi schroniska, noclegownie, domy stałego pobytu, łaźnie, świetlice, 
kuchnie dla ubogich. Przeciwdziała i zapobiega bezdomności, promuje to 
co jest bliskie idei albertyńskiej.

Fundacja im. Grzegorza Góraka
www.fundacjagg.pl

Fundacja wspiera rozwój młodych osób w zakresie ich przedsiębiorczości 
oraz zachęca ich do stawiania pierwszych kroków w biznesie; promuje 
idee patriotyzmu gospodarczego i CSR. Krzewi takie wartości jak etyka, 
uczciwość i konsekwencja w dążeniu do celu.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Korabiewicach
www.schronisko.info.pl

Schronisko jest pod opieką Fundacji Viva! Od 2012 r. Fundacja Viva! Akcja 
Dla Zwierząt zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt.

Fundacja One Day
www.oneday.com.pl

Celem fundacji jest działalność społeczna w zakresie pomocy doraźnej, 
w edukacji i pomocy w usamodzielnianiu się dzieciom po wyjściu z domu 
dziecka i z innych placówek opiekuńczych.

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie – 
Narodowej Galerii Sztuki
www.tzsp.art.pl

Realizuje projekty z obszaru edukacji artystycznej oraz wspiera Zachętę – 
Narodową Galerię Sztuki w jej misji upowszechniania sztuki współczesnej.
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Data rejestracji Klienta:     Hasło:

DANE OSOBOWE:

Imiona, Nazwisko      i/lub Nazwa firmy

Dowód osobisty (seria i numer)     Paszport (w przypadku braku dowodu osobistego)

PESEL       NIP (w przypadku firmy)   

DANE KONTAKTOWE:

E-mail       Numer telefonu:

ADRES KORESPONDENCYJNY:

Ulica       Nr domu/mieszkania  

Kod pocztowy       Miejscowość

ADRES ZAMELDOWANIA/SIEDZIBY (jeśli inny niż powyżej):

Ulica       Nr domu/mieszkania  

Kod pocztowy       Miejscowość

Przed przyjęciem formularza rejestracji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o okazanie lub kopię 
dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą konieczne jest 
dołączenie kserokopii lub skanu dokumentu). Dane są udostępniane dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w licytacji.

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

Formularz rejestracji klienta

JA, NIŻEJ PODPISANY/A OŚWIADCZAM, ŻE:
Q zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu oraz Polityki 

Prywatności, które to dokumenty otrzymałem/am przy dokonaniu 
rejestracji / zostały mi udostępnione na stronie internetowej Domu 
Aukcyjnego www.artlibra.pl;

Q zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie 
z Regulaminem Aukcji;

Q  wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe.

DODATKOWE ZGODY:
Ja, niżej podpisany/a:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Dom Aukcyjny, w celu marketingu usług własnych, poprzez przesyłanie 
materiałów marketingowych na adres wskazany w formularzu jako 
korespondencyjny (proszę wybrać odpowiednie pole):

Q TAK Q NIE
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Dom Aukcyjny w postaci wizerunku utrwalonego w związku z rejestracją 
przebiegu Aukcji przy pomocy urządzeń technicznych oraz na 
wykorzystanie tego wizerunku w celach związanych z wewnętrznym 
funkcjonowaniem Domu Aukcyjnego (proszę wybrać odpowiednie pole):

Q TAK Q NIE
3. Wyrażam zgodę na używanie przez Dom Aukcyjny telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla 
celów marketingu bezpośredniego (proszę wybrać odpowiednie pole):

Q TAK Q NIE

4. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Dom Aukcyjny informacji 
handlowej skierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
w postaci (proszę wybrać odpowiednie pole):

wiadomości e-mail Q TAK Q NIE
wiadomości SMS Q TAK Q NIE

  Data     Podpis klienta

ZGŁOSZENIA:
zlecenia@artlibra.pl
+48 660 299 912
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Zlecenie licytacji z limitem oraz licytacja telefoniczna to sposoby wzięcia udziału w aukcji, nie wymagają od Uczestnika aukcji uiszczania dodatkowych kosztów.

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

Osoba zlecająca licytację:

IMIĘ I NAZWISKO     NUMER KLIENTA  seria i numer dowodu osobistego/PESEL

NUMER TELEFONU DO LICYTACJI    HASŁO

Nr 
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:
Q przelewem na rachunek bankowy Domu Aukcyjnego: 28 1140 1010 0000 3742 0700 1002 SWIFT: BREXPLPW
Q gotówką w siedzibie Domu Aukcyjnego, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa lub kartą płatniczą
(Dom Aukcyjny Libra zastrzega możliwość przyjmowania wpłat kartą płatniczą do kwoty 10 000 zł)

 Podpis pracownika Domu Aukcyjnego LIBRA     Podpis Uczestnika Aukcji

Formularz zlecenia licytacji z limitem/telefonicznej

Dom Aukcyjny LIBRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Złota 48/54; 00–120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzo-
nego 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.

Q faktura   Q paragon
Q poczta   
Q poczta elektroniczna 
Q odbiór osobisty

ZGŁOSZENIA:
zlecenia@artlibra.pl
+48 660 299 912



LIBRA Dom Aukcyjny
ul. Złota 48/54 00-120 Warszawa

www.artlibra.pl

Bogusz
Dominik
Kantor

Korolkiewicz
Lewandowska

Lebenstein
Natalia LL
Rosenstein

Sasnal
Sosnowski
Stażewski
Witkacy

Włodarski
Ziemski
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