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1  Adam MARCZYŃSKI (1908–1985) Pejzaż industrialny, II poł. lat 30. XX w.

olej, płótno; 56x45 cm
sygnowany p.g.: „Adam Marczyński”; na odwrocie pieczęć 
producenta opraw

Praca posiada ekspertyzę chemiczną potwierdzającą 
autentyczność
 
WystaWiany:
Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi  
w XX i XXi wieku, 30.08–17.11.2019, Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej, Warszawa

cena WyWołaWcza: 30 000 pLn 
estymacja 50 000 – 60 000 pLn *
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Marczyński uznawany jest za jednego z najbardziej 
oryginalnych twórców powojennego środowiska 
artystycznego Krakowa. Ukończył tamtejszą ASP 
i związał się z I Grupą Krakowską, a także brał udział 
w jej powojennej reaktywacji. Tym, co wyróżniało 
Marczyńskiego na tle współczesnych mu artystów, była 
otwartość na różnorodne, niekiedy bardzo od siebie odległe 
prądy w sztuce oraz nieustanne eksperymentowanie 
i poszukiwanie nowych rozwiązań dla własnej praktyki. 
Rozległe zainteresowania widać już w najwcześniejszych 
latach twórczości, gdy jednocześnie dawała o sobie znać 
jego fascynacja kubizmem, jak i wyjątkowo popularnym 
rodzi- mym postimpresjonistycznym nurtem koloryzmu 
spod znaku Komitetu Paryskiego. Połączenie obu tych 
poetyk znajdowało najczęściej wyraz w stonowanych 
martwych naturach i pejzażach. W okresie powojennym 
Marczyński – jak wielu artystów skupionych wokół 
Tadeusza Kantora – zwrócił się w kierunku surrealizmu; 
widoczne w jego pracach są zwłaszcza wpływy Paula 
Klee i Joana Miró*, a w najdalej posuniętych ku abstrakcji 
motywach odnaleźć można także nawiązania do „klasyka 
awangardy”, Kandinsky’ego. Pod koniec lat 50. zaczął 
zgłębiać fakturowe wartości obrazu zbliżając się do 
malarstwa materii, zaś u progu kolejnej dekady wiodącą 
for- mą w jego twórczości stały się mobilne reliefy – formy 
przestrzenne o ruchomych, zmiennych elementach, 
zachęcające odbiorcę do własnej inwencji czy wręcz 
swoistego współtworzenia dzieła. Dodatkowo przez całe 
swoje artystyczne życie Marczyński tworzył interesujące 
monotypie, wykonywał prace zarówno w niewielkiej 

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

* Adam Marczyński, red. Z. Szanajca–Kossakowska, 
Warszawa 1959, s. 6.
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2  Stanisław Ignacy WITKIEWICZ (1885 - 1939) Przerażenie wariata, 1931 

fotografia czarno-biała, odbitka żelatynowo-srebrowa  
/ papier chloro-bromowy / vintage print
27,4 × 20,4 cm

Literatura:
 ∙ Uśpiony kapitał 2. Witkacy i inni, red. B. Czubak, Warszawa 

2011
 ∙ Witkacy. Psychoholizm, red. M. A. Potocka, Kraków 2009, s. 

nlb
 ∙ Face au néant. Les portraits de Stanisław Ignacy Witkiewicz, 

Musée des Beaux–Arts, Nantes 2004, il. s. 185
 ∙ E. Franczak, S. Okołowicz, Przeciw nicości. Fotografie 

Stanisława Ignacego Witkiewicza, Kraków 1986, il. nr 296, 
poz. kat. nr 296, s. 68

WystaWy:
 ∙ [ta lub analogiczna odbitka] Galerie Berinson, Art Basel Miami, 

2011
 ∙ 15. Warszawskie Targi Sztuki

Praca eksponowana na Warszawskich Targach Sztuki w 2018 
(plakt reklamowy, espozycja prac Witkacego). Obecnie prace 
z tego cyklu pokazywane są na wystawie "Faces. The Power 
of the Human Visage (do 24 maja) w Albertinie w Wiedniu.

cena WyWołaWcza: 80 000 pLn 
estymacja 130 000 – 190 000 pLn *
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Fotografia stanowiła jedno z głównych zainteresowań 
Stanisława Ignacego Witkiewicza już od początku jego 
kontaktu ze sztuką w ogóle, podobnie jak pisanie – 
przede wszystkim dramatów. To drugie ściśle łączy się 
z kolejną jego namiętnością – teatrem, który wydaje się 
kluczowy w myśleniu o portretach artysty – uwidacznia 
się to w Przerażeniu wariata z 1931 roku. Niekiedy 
ucharakteryzowany, innym razem odbijający się w lustrze, 
z zawsze ekspresyjnym wyrazem twarzy, gdzie pierwsze 
skrzypce odgrywała mimika i gesty: teatralne pozy, 
przybierane na potrzeby błysku flesza maski. Autoportret 
to zawsze forma, w której artysta przede wszystkim 
bada, analizuje samego siebie. Jest to konfrontacja tego 
co zewnętrzne, z tym co wewnętrzne; próba dotarcia do 
sposobów, w jakich przejawia się jedno w drugim. Irena 
Jakimowicz pisze o Witkacym:

„Już w 1904 roku początkujący student krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych miał złożyć niecodzienne 
wyzwanie: Jestem – to znaczy komentuję siebie jako 
kreację, której nigdy nie zdołam zanalizować do końca. 
Pozostaje mi tylko eksperymentowanie z współautorem 
mego bytu: psychiką. Na nią czeka forma moich przemyśleń, 
a kiedyś piękna śmierć. Chciałbym przypatrzeć się sobie 
w czasie trwania śmierci, kie- dy dochodzi do pełnej 
swobody w interpretowaniu czystych przeżyć estetycznych, 
zlanych w jedno...! Wyobrażam sobie zanikanie proporcji 
mego ciała i pojawiające się spustoszenie w świadomości. 
To musi być bardzo pasjonujące. Może kiedyś będę w stanie, 
choć przez jedną minutę, naśladować dzieło śmierci...”*.

„Istnienie jest jedno i tożsame ze sobą. Pojęcie Istnienia 
implikuje wielość, bez której jedno istnienie byłoby 
Nicością Absolutną. Wielość Istnień Poszczególnych jest 
zasadniczym prawem istnienia. [...] To poczucie jedności 
naszego »ja«, bez- pośrednio dane, które nazwiemy jakością 
jedności i które mu- simy uznać za istniejące zawsze w »tle 
zmieszanym« innych jakości, leży u podstawy uczucia 
niepokoju metafizycznego, którego przejawami u wyższych 
Istnień Poszczególnych jest religia, filozofia i sztuka, mające 
wspólne źródło, ale zróżniczkowane w ciągu społecznego 
rozwoju”**.

Oferowana praca jest wedle wszelkiego 
prawdopodobieństwa 1 z 3 istniejących odbitek (każda 
funkcjonuje w innym formacie). Jedna z nich (11,6×8,3 cm) 
pojawiła się na aukcji A Show of Hands: Photographs from 
the Collection of Henry Buhl w Domu Aukcyjnym Sotheby's 
12.12.2012.

* I. Jakimowicz, Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885–1939, 
opr. I. Jakimowicz, Warszawa 1990, s. 11.

** S.I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie, cyt. za: 
Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885–1939, opr. I. Jakimowicz, 
Warszawa 1990, s. 9.

►
15. Warszawskie Targi Sztuki

   zdjecie pracy na espozycji wraz
   z plakatem reklamującym targi
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►
15. Warszawskie Targi Sztuki

   zdjecie pracy na espozycji wraz
   z plakatem reklamującym targi

▲  Galerie Berinson, Art Basel Miami, 2011
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3 Karol HILLER (1891-1939) Spichrz nad stawem, 1925

olej, płótno; 46 × 58 cm
sygnowany p .d.: „K.HILLER 25"

Praca obecnie w depozycie muzealnym Muzeum Śląskiego  
w Katowicach.  

WystaWiany:
 ∙ Wystawa Malarzy Łódzkich, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, 

1927  

reprodukoWany:
 ∙ Karol Hiller 1891–1939. Nowe widzenie. Malarstwo, 

heliografika, rysunek, grafika, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2002, 
s. 204 il. 19 [Obraz oznaczony jako zaginiony].

cena WyWołaWcza: 140 000 pLn 
estymacja 160 000 – 210 000 pLn *
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Okres intensywnej pracy artystycznej Karola Hillera 
był krótki – trwał jedynie nieco ponad dwadzieścia 
lat. Zakończył się tragicznie, rozstrzelaniem przez 
Gestapo w 1939 roku w lasach lućmierskich
pod Łodzią. Mimo to Hiller zajmuje szczególne 
miejsce w skomplikowanym pejzażu awangardy 
polskiej lat 20. i 30. ze względu na silnie 
indywidualną i prekursorską twórczość. Jego dzieło 
wymykało się łatwym klasyfikacjom już w czasach 
współczesnych artyście. 

Hiller wszedł do historii sztuki także jako 
twórca eksperymentalnej technik artystycznej, 
łączącej w sobie elementy grafiki i fotografii 
z efektami możliwymi do osiągnięcia wyłącznie 
w malarstwie – heliografiki. W swojej metodzie 
Hiller tworzył kompozycje głównie gwaszem 
bądź temperą na szklanych kliszach lub błonach 
celuloidowych. Niektóre opracowywał poddając 
je rytowaniu, drapaniu czy ekspresyjnemu 
rozcieraniu farby. Następnie z tak przygotowanych 
podłoży wykonywał dobitki fotograficzne. Artysta 
płynnie zderzał formy geometryczne z miękkimi, 
bimorficznymi kształtami tworząc abstrakcyjne 
kompozycje często w nadrealnej poetyce.

W 1916 roku Hiller został powołany do wojska 
i znalazł się w Kijowie. Tam podjął studia 
na Akademii Sztuk Pięknych w pracowni 
charyzmatycznego bizantynisty Michała Bojczuka. 
Pod jego wpływem zaczął zgłębiać tajniki 
technologiczne pisania ikon. Z tamtego czasu 
zostało artyście przekonane o metafizycznym 
wymiarze kreacji – bliskie zarówno 
średniowiecznym ikonopisom jak i działającemu 
w tym czasie Kandinsky’emu. Owa dwoistość 
twórczości Hillera, który płyn- nie przechodził 
między sztuką bliską konstruktywizmowi 
i zgeometryzowanej abstrakcji do 
kosmogonicznych akcentów i organicznych form. 
Jednocześnie był żywo zainteresowany społeczną 
rolą sztuki. Uprawiał działalność pedagogiczną 
i krytyczną (tworząc m.in. pismo FORMA w latach 
1933–1936).

W dojrzałym malarstwie Hillera z połowy lat 20. 
dominuje jednocześnie tematyka nowoczesnego, 
industrialnego miasta oraz podmiejskich 
pejzaży. Pod wpływem estetyki kubizmu artysta 
geometryzował formy budując z płaszczyzn i brył 
zrównoważone, prawie ascetyczne kompozycje.
Spichrz nad stawem, praca z 1925 roku, w katalogu 
do retrospektyw- nej wystawy Hillera w Muzeum 
Sztuki w Łodzi z 2002 roku została uznana za 
zaginioną. Olej znajdował się wówczas w prywatnej 
kolekcji. Jest to jeden z ciekawszych pejzaży Hillera 

– kompozycja oparta jest na zainteresowaniu 

artysty kontrastem form oraz ich odbiciem w ta 
i wody. Malarz pokazuje podwójny obraz ujrzanych 
przez siebie rzeczy i zjawisk. Lekko zgeometryzowane 
kształty utrzymane są w zgaszonej, żółtawej tonacji 
barwnej.

Za swojego życia Hiller brał udział w wystawach 
zbiorowych w kraju i za granicą. W 1938, przed samą 
wojną doczekał się dużej wystawy indywidualnej 
w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie. Druga 
retrospektywa, zorganizowana przez Ryszarda 
Stanisławskiego w Muzeum Sztuki w Łodzi, odbyła się 
prawie 30 lat po śmierci artysty w 1967 roku. W 2002 
roku, łódzkie Muzeum Sztuki, zorganizowało obszerną 
ekspozycję, której towarzyszyła naukowa publikacja 
poświęcona twórczości Hillera.

▼ ► Zdjęcie pracy z ekspozycji stałej Muzeum Śląskiego  
    w Katowicach. 
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4 Marek WŁODARSKI (1898 - 1960) Pożegnanie żołnierza/ Spacer w parku, 1931-1932

olej / płótno
54 x 65,5 cm
67,8 x 78 cm (z oprawą)

Praca obecnie wystawiana na wystawie Henryk Streng/
Marek Włodarski. Modernizm żydowsko–polski. (05.02–
09.05.2021) w Muzeum Sztuki Nowoczesnej  
w Warszawie, a następnie będzie wystawiana  
w Muzeum Narodowym im. Andrzeja Szeptyckiego  
we Lwowie 28.05–15.09.2021. 

WystaWiany:
 ∙  Henryk Streng/Marek Włodarski. Modernizm żydowsko–

polski. (05.02–09.05.2021) w Muzeum Sztuki Nowoczesnej  
w Warszawie, a następnie będzie wystawiana  
w Muzeum Narodowym im. Andrzeja Szeptyckiego  
we Lwowie 28.05–15.09.2021. 

 ∙ Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między świadomym 
a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości 
tych, którzy przetrwali, kat. wystawy, Dom Aukcyjny Libra, 
Warszawa 2020

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

 ∙ Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903-1960. Muzeum 
Narodowe w Warszawie, 1981

reprodukoWany:
 ∙ Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng/Marek 

Włodarski a historia sztuki, Piotr Słodkowski, Warszawa 2019, 
s. 90 il. 3.

 ∙ Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między świadomym 
a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości 
tych, którzy przetrwali, kat. wystawy, Dom Aukcyjny Libra, 
Warszawa 2020 s.95 (praca okładkowa)

 ∙ Marek Włodarski | Henryk Streng 1898–1960. Między 
centrum a peryferiami, kat. wystawy, Państwowa Galeria 
Sztuki w Sopocie, Sopot 2013, kat. 36, s. nlb. (il.)

 ∙ Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk 
Streng, red. J. Chrobak, J. Michalik, - M. Wilk, Poznań 2009, il. 
s. nlb, kat. 61

 ∙ Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903-1960. Katalog 
wystawy monograficznej w Muzeum Narodowym 
w Warszawie, Warszawa 1981, s. 62, kat. 18

 ∙ Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między świadomym 
a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości 
tych, którzy przetrwali, kat. wystawy, Dom Aukcyjny Libra, 
Warszawa 2020, il. s. 76

cena WyWołaWcza: 400 000 pLn 
estymacja 750 000 – 1 100 000 pLn *

„Zasadniczo praca twórcza ma za cel budowanie nowych możliwości i nowych 
sposobów wypowiadania się i tylko przez stwarzanie tych nowych widocznych 
wartości idę naprzód w bezkresnym celu, jakim jest sztuka”. (Marek Włodarski)
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„Zasadniczo praca twórcza ma za cel budowanie nowych możliwości i nowych 
sposobów wypowiadania się i tylko przez stwarzanie tych nowych widocznych 
wartości idę naprzód w bezkresnym celu, jakim jest sztuka”. (Marek Włodarski)
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„Pożegnanie żołnierza” to jedna z nielicznych 
zachowanych prac olejnych Marka Włodarskiego, 
pochodząca z początku lat 30. i jedyna 
surrealistyczna praca artysty w rękach prywatnych. 
O jej wyjątkowości świadczy również fakt, że 
przez lata pozostawała w prywatnych rękach – 
zdecydowana większość obrazów z tego okresu 
od lat znajduje się w kolekcjach muzealnych. 
Kompozycja ma niezwykle ciekawą, surrealistyczną 
formę: w dynamiczną, abstrakcyjną strukturę 
została wpisana stylizowana sylwetka ludzka. Temat 
obrazu został zaznaczony jedynie przez sugestywny 
tytuł.

Praca powstała zaledwie kilka lat po ukończeniu 
przez artystę studiów w pracowni Kazimierza 
Sichulskiego w Państwowej Szkole Przemysłowej 
i półrocznej rezydencji malarza w Paryżu, 
w pracowni Fernanda Légera. Włodarski miał już 
wówczas niezwykle bogate zaplecze teoretyczne: 
dzięki spotkaniom m.in. z André Bretonem i André 
Massonem znał teorię surrealizmu i skutecznie 
wprowadzał rodzimą wersję surrealizmu na polskim 
gruncie. Jego kompozycje z tego okresu cechuje 
analityczne, acz nieco umowne podejście do 
formy, poszukiwanie istoty przedmiotu i relacji 
kolorystycznych w obrazie.

W 1930 roku Włodarski współzałożył lwowskie 
Zrzeszenie Artystów Plastyków Artes. Należeli do 
niego m.in.: Jerzy Janisch, Mieczysław Wysocki, 
Aleksander Krzywobłocki, Ludwik Lille, Otto Hahn, 
Tadeusz Wojciechowski oraz Aleksander Riemer. 
Artyści tworzyli lewicującą grupę zaangażowanych 
twórców, podejmujących ważne tematy społeczne 
i wystawiających wspólnie w wielu miastach 
międzywojennej Polski. Zajmowali się również 
poszukiwaniami formalnymi, a także pracą 
teoretyczną. W ulotce programowej „Artesu”, 
wydanej w 1930 roku, Włodarski pisał:

„Dlatego dziś dążę do wolności malarskiej, odrzucam 
balast przepisów, który mi pozwalał wyła- wiać 
tylko dany gatunek form. Chcę z wszystkich 
form korzystać, do których intuicja mnie porywa, 
odrywam wzrok skierowany dotychczas w niebo 
i patrzę na ziemię, na ulicę, widzę życie i wypadki 
bez tytułu, człowiek nie jest już dla mnie aniołem, 
a kamień romantycznym zdarzeniem – wytrzeźwiał 
odór perfumowanej poezji zwracam się do 
tematu do fabuły, daje mi ona ogrom bogactwa, 
malarskiego pojęcia i ogrom prostoty, maluję co 
chcę i jak chcę, nie wysuwam na plan pierwszy 
zdarzenia, widzę malarstwo poprzez zdarzenie, 
znoszę wszystkie ograniczenia.

Aktualnie trwa wystawa w MSN, której kurator tak 
mówi o pracy Strenga:

„Tutaj chciałem zwrócić uwagę na bardzo ciekawą 
pracę Strenga, to jest kilka z tego cyklu „Pożegnanie 

żołnierza” czy „Pożegnanie żołnierzy”, która pokazuje 
wątek z historii politycznej, czy wojskowej Lwowa, 
mianowicie wymarsz lwowskich żołnierzy na granicę 
serbską. I ten epizod z historii wojskowości zachował 
się w kulturze popularnej w słynnej piosence „Marsz 
lwowskich dzieci”. Ten motyw pożegnania tutaj jest 
zaadoptowany, ale jak widać połączony z taką bardzo 
ciekawą, surrealistyczną estetyką niesamowitości.”

O obrazie pisał także Piotr Słodkowski:
" Międzywojenna sztuka Strenga bardzo mocno 
osadza się w lokalnej (przedmiejskiej) kultury 
popularnej Lwowa – bez względu na to, jakie 
zachodnioeuropejskie impulsy malarz adaptował. 
Dla przykładu, Lejący wino przejmował typową dla 
Fernanda Légera figurację i manierę komponowania 
płótna, a zarazem płynnie łączył ją z estetyką szyldów 
miejskich i bogatej polsko-żydowskiej kultury wizualnej. 
Analogicznie, późny cykl Muzykanci, realizowany 
konsekwentnie począwszy od 1937 roku, ściśle wiąże 
się z figurą batiara – wesołego ulicznego grajka, który 
stanowił kwintesencję lwowskiego folkloru i był 
intensywnie eksploatowany w prasie satyrycznej 
(„Pocięgiel”), słuchowiskach radiowych (Wesoła 
Lwowska Fala) i filmach fabularnych (chociażby Będzie 
lepiej czy Włóczęgi). Nie inaczej jest w przypadku 
prac o zabarwieniu nadrealistycznym, co z największą 
ostrością widać w obrazach podejmujących temat 
Pożegnania żołnierza.

Płótno o tym tytule (ok. 1931–1932), które jest 
eksponowane na wystawie, to jedna z najlepszych 
surrealizujących realizacji Strenga z przełomu lat 20. 
i 30. Kompozycja opiera się klarownemu opisowi tego, 
co przedstawione, gdyż czysto malarskie i niemal 
abstrakcyjne fragmenty kompozycji korespondują 
w niej z językiem figuralnym. Współistnienie tych 
dwóch sposobów kreowania reprezentacji podbija 
dominujący nastrój niesamowitości i zagubienia 
w nieskończonej przestrzeni. W centrum obrazu 
można zidentyfikować syntetycznie namalowaną 
postać na koniu, umieszczoną na nieokreślonym 
zielonym tle. Tytułowego żołnierza otaczają grube 
pomarańczowe pasy. Te zdają się sugerować krętą 
drogę, którą trzeba będzie przebyć, a zarazem 
budują plastyczne obręcze górujące nad samotną 
sylwetką. Zwłaszcza po lewej stronie obrazu tworzy 
się dobrze wyczuwalne napięcie między intensywnym 
spojrzeniem żołnierza a tym, na co ten patrzy, czyli 
ramowaną przez pomarańczową obręcz tunelową 
przestrzenią, dodatkowo wypełnioną tajemniczymi ni 
to abstrakcyjnymi, ni figuralnymi formami. Doskonała 
równowaga między dwoma rejestrami reprezentacji 
wyróżnia obraz i świadczy o sile jego przekazu. 

W innych wariantach Pożegnanie żołnierza, tak 
jak w płótnie z kolekcji Muzeum Narodowego 
w Warszawie (1933), Streng utrzymał płaskie 
nieokreślone tło, ale przechylił szalę na rzecz większej 
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czytelności przedstawienia. Stąd widać na nim 
rozbudowane opracowanie sceny rozłąki: po prawej 
stronie dwóch mężczyzn w dekoracyjnych brązowo-
czerwonych mundurach, którzy siedzą na koniach 
i, gotowi do drogi, zwracają głowy ku postaci po 
lewej. Obok nich stoi bowiem kobieta w chuście 
o nieokreślonym wieku, równie dobrze matka lub 
ukochana jednego z mężczyzn.

Dlaczego Pożegnanie żołnierza, zwłaszcza zaś to 
w wersji z 1931–1932 roku, jest obrazem wartym 
szczególnej uwagi w świetle namysłu nad inwencyjną 
pracą artysty na surrealizmie? Płotno w rzadką 
precyzją pozwala bowiem uzmysłowić sobie, jak 
Streng nadbudowuje zewnętrzne impulsy artystyczne 
na fundamencie lwowskiej kultury popularnej, którą 
trzeba rozumieć szerzej aniżeli tylko lokalną kulturę 
wizualną. 

Jadwiga Głowa, pisząc o międzywojennej sztuce 
artysty, odnotowuje, że ten „zakupił pudełko 
pocztówek, jakie żołnierze austriaccy wysyłali 
z rozmaitych okazji do różnych adresatów. […] 
W latach 1931–1933 pochodzi cykl Pożegnanie 
żołnierzy, inspirowany scenami pożegnań, również 
stamtąd pochodzących”. Istotnie, kartki pocztowe 
z scenami z życia żołnierzy były we Lwowie dostępne 
i, jak można sądzić, cieszyły się popularnością. 
W swobodny sposób żonglowano w nich kilkoma 
odmiennymi, aczkolwiek na ogół konwencjonalnymi 
formuła estetycznymi. Dla przykładu, zachowały się 
niemal komiksowe ujęcia o wyrazistym konturze, 
które opowiadały losy miasta w czasie Wielkiej 
Wojny i które opatrywano krótkimi komentarzami, 
objaśniającymi dany epizod (m.in. „Rosjanie wracają 
z trofeami ze Lwowa”, dat. 22/VI 1915). Zupełnie inny 
charakter miały nastrojowe, bardziej werystyczne 
i starannie podkolorowane rysunki, upamiętniające 
rzewną rozłąkę z ukochaną. Z kolei małym kopiami 
obrazów historycznych zdawały się malarskie karty, 
przedstawiające mężczyzn w strojach galowych 
na smukłych koniach, często w reprezentacyjnym 
pejzażu miejskim. Wreszcie, przy innych okazach 
do pocztówek zaprzęgano także fotografię, która 
w zastygłych wystudiowanych kadrach portretowała 
mężczyzn o poważnych, zamyślonych twarzach . 
Wszystkie te kartki pocztowe, obejmujące zresztą 
bardzo różne momenty nowszej historii regionu, 
należy uznać za najbardziej prozaiczny element 
złożonej, wręcz mozaikowej kultury wizualnej, która 
była dla Strenga na wyciągnięcie ręki, tak samo jak 
szyldy sklepowe, afisze i reklamy miejskie. 

Zarazem jednak Pożegnanie żołnierzy jako cykl, który 
chętnie zapożycza tytułowy motyw, ale właściwie 
odcina się od tradycyjnych idiomów przedstawienia, 
bardzo poważnie trzeba skojarzyć także z innymi 
obszarami niskiej kultury miejskiej – tymi, które są 
powiązane z praktykami codziennego życia i formami 

najprostszych (pod)miejskich rozrywek. A jeśli tak, to 
na pierwszym planie wypada umieścić popularność 
piosenki wojskowej i ulicznej, gdyż – jak pokazują 
badania Jerzego Habeli i Zofii Kurzowej – temat 
pożegnania żołnierzy to trwały rys ówczesnej muzyki 
popularnej. 

Motyw ten ma konkretne odniesienie historyczne: 
w piosenkach utrwalono wymarsz tak zwanych 

„lwowskich dzieci”, czyli żołnierzy wchodzących w skład 
trzeciego batalionu 30. Pułku Piechoty Austriackiej, 
który w 1908 roku został wysłany na granicę 
serbsko-czarnogórską. „Piosenki wojskowe w tego 
okresu – piszą Habela i Kurzowa – opisują wymarsz 
żołnierzy z koszar i odjazd z lwowskiego dworca 
Czerniakowskiego. Żołnierzy odprowadzanych przez 
matki i żony żegna orkiestra wojskowa”. Dla lokalnego 
osadzenia obrazu Strenga cenna jest zwłaszcza 
dalsza charakterystyka tych utworów: „Na dworcu 
panuje atmosfera rozterki, niepewności, dezorientacji. 
Nie zdołają jej rozproszyć nawet dźwięki sztajera 
[…]. Żołnierze udają się w jakąś dziwną, nieznaną 
i niepożądaną wyprawę” . Najbardziej znaną piosenką 
oddającą ten nastrój jest dzieło anonimowych 
twórców pt. Marsz lwowskich dzieci. Śpiewana 
i pamiętana także po Wielkiej Wojnie, w jednej 
ze zwrotek szczególnie dobrze oddaje lęk przed 
nieznanym i dojmujące poczucie zagrożenia na obcej 
ziemi: „A moży mnie tam, kuchanku miła, / w obczyźni 
czeka smutna mugiła, / moży mni piaskim przysypiu 
skroni, / w udludnym miejscu, dzieś w Macydoni” .

Marsz lwowskich dzieci można traktować jako 
lokalny zasób kulturowy, który mógł zostać przez 
Strenga przetworzony dzięki adaptacji impulsów 
płynących z Paryża. Jak w soczewce widać tutaj, 
że fundament lwowskiej lokalności (wyrazista 
tożsamość miejsca) znajduje nowe wcielenie 
w relacji do nowoczesnych środków formalnych, 
inspirowanych surrealizmem. Surrealne zawieszenie 
pomiędzy czytelnymi i wyobrażonymi aspektami 
rzeczywistości (vide figura żołnierza, kręta droga, 
wstęga, obręcz, niesamowita tunelowa przestrzeń) 
doskonale wizualizują nastrój oddany w Marszu 
(lęk przed obczyzną), z całą pewnością dostarczając 
do tego nieporównywalnie lepszych narzędzi niż 
tradycyjne konwencje przedstawieniowe znane z kart 
pocztowych. I odwrotnie: motyw pożegnania żołnierza 
stanowi geohistoryczny konkret i par excellence 
lokalny wymiar kultury popularnej, który sprawia, że 
użycie surrealizmu nabiera cech oryginalnej adaptacji 
tej estetyki, której w żadnym razie nie można już 
sprowadzać do powielania tego, co podpatrzone 
w kontaktach z Bretonem. W istocie zatem dwa 
wymiary tego procesu są komplementarne, tak iż 
lokalność i impulsy płynące z zewnątrz działają niczym 
dopełniające się siły. 
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5 Erna ROSENSTEIN (1913 - 2004) Bez tytułu, 1954

tempera / płótno
47,5 x 64 cm (w świetle oprawy)
49 x 65,8 cm w oprawie
sygnowany i datowany p.d.: Rosenstein 1954
na odwrociu l.g.: fragment papierowej naklejki (?), l.d.: 
nieczytelna pieczęć z napisem: Art. Malarskie (?) oraz podpis

do oBrazu dołączono:
 ∙ ekspertyzę Barbary Piwowarskiej
 ∙ dokumentację analizy badawczo-konserwatorskiej obrazu 

olejnego na płótnie „Bez tytułu” autorstwa Erny Rosenstein 
prof. zw. dr. hab. Dariusza Markowskiego

pochodzenie:
 ∙ kolekcja Gizeli Szancer, Niemcy (dar od artystki)
 ∙ kolekcja prywatna, Niemcy (kolekcja przyjaciół Gizeli Szancer) 

 

Praca obecnie wystawiana na wystawie Henryk Streng/
Marek Włodarski. Modernizm żydowsko–polski.  
(05.02–09.05.2021) w Muzeum Sztuki Nowoczesnej  
w Warszawie

cena WyWołaWcza: 180 000 pLn 
estymacja 250 000 – 300 000 pLn *
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Prezentowana praca to obraz wyjątkowy, bez 
bezpośrednich analogii w całym dorobku 
artystycznym Erny Rosenstein. Można zaryzykować 
twierdzenie, że to jedyna zachowana socrealizująca 
kompozycja malarki, znanej przede wszystkim 
z abstrakcyjnych rysunków i obrazów. Nie znamy 
niestety okoliczności jej powstania i intencji autorki 

– wiemy natomiast, że obraz przez lata znajdował 
się w kolekcji Gizeli Szancerowej: historyczki sztuki, 
w latach 1954–1969 dyrektorki Centralnego Biura 
Wystaw Artystycznych „Zachęta”, a prywatnie – 
przyjaciółki malarki. Obraz Erny Rosenstein był 
dla niej tak istotny, że zdecydowała się wywieźć 
go z Polski, z której emigrowała w 1971 roku 
na fali wydarzeń marcowych. Szancerowa wraz 
z mężem Erwinem zamieszkała w Jülich nieopodal 
Akwizgranu i do końca życia utrzymywała 
korespondencyjne kontakty z polskim środowiskiem 
artystycznym, w tym z Erną Rosenstein.

Obraz powstał w 1954 roku i przedstawia rodzaj 
zebrania (może wiec partyjny lub oficjalne 
spotka- nie związkowe?), podczas którego 
przemawia młoda, ciemnowłosa kobieta. Stoi za 
wysoką mównicą – dłonie opiera na bocznych 
krawędziach blatu, zdaje się mówić spokojnie, 
rzeczowo, z zaangażowaniem godnym lepszej 
sprawy. Ma gładko zaczesane włosy, karminowe 
usta i szary blezer zarzucony na jasnożółtą bluzkę. 
Po jej prawej stronie stoi długi stół, przy którym 
siedzi pięć osób – dwie kobiety i trzech mężczyzn. 
Najbliżej prze- mawiającej siedzi kobieta w liliowej 
bluzce z krótkimi rękawami. Twarz i widoczne pod 
stołem kolana zwraca w stronę brunetki – zdaje 
się z uwagą słuchać jej wywodu. Siedzący dalej 
dwaj mężczyźni zostali uchwyceni w momencie 
prowadzenia prywatnej rozmowy: obaj pochylają 
się w swoją stronę, dyskretnie wymieniając się 
spostrzeżeniami. Kolejną postacią przedstawioną 
przez Rosenstein jest młoda kobieta, z uwagą 
i zdziwieniem spoglądająca w stronę mównicy – 
podpiera twarz na lewej ręce, co można uznać za 
gest znużenia lub zdziwienia. Wiemy że to jeden 
z niewielu zachowanych autoportretów samej 
artystki.
Ostatnią postacią siedzącą przy stole jest 
sekretarz-sprawozdawca, szczegółowo 
zapisujący przebieg spotkania. Twarze wszystkich 
przedstawionych osób wydają się być całkowicie 
nierealistyczne, pozbawione ostrości wyrazu: są 
jak duchy, delikatnie rozpływające się w szarości. 
Szczególnie oblicza mężczyzn zwracają uwagę 
widza – zostały oddane płaską plamą barwną, przez 
co przywodzą na myśl maski. To zabieg, który 
często pojawiał się w nielicznych figuratywnych 
i portretowych realizacjach artystki: dokonywała 
specyficznych przekształceń rysów, w efekcie 
tworząc imaginacyjne wizerunki nierzeczywistych 
postaci. Może to stanowić również realizację 

socrealistycznej idei typizacji postaci: ujednolicania 
kształtów twarzy w celu przedstawienia jednorodnej 
zbiorowości.

Scena rozgrywa się w zamkniętym, jednolicie 
czerwonym wnętrzu. Kolor może mieć tutaj zarówno 
znaczenie symboliczne, jak i stanowić rzeczywiste 
odwzorowanie konkretnej przestrzeni. Na ścianie, 
za obradującym gremium, wisi udrapowana, biało-
czerwona flaga i portret Bolesława Bieruta. Całość 
wskazuje na oficjalne spotkanie, na których w latach 
50. opierano politykę i działalność społeczną.
Zawieszona do góry nogami polska flaga, portret 
Bieruta i typowo socrealistyczna kompozycja może 
wskazywać na bezpośrednie uchwycenie spotkania 
partii w 1954 r., na którym Erna Rosenstein otrzymała 
naganę partyjną za odmówienie wykonywania 
obrazów służących komunistycznemu reżimowi. 
Osobą stojącą przy postumencie byłaby zatem jej 
koleżanka z partii, która na spotkaniu wygłosiła mowę 
obronną Erny. Ze zdziwieniem i nieskrywaną sympatią 
spogląda na przemawiającą sama artystka. Pozostałe - 
lalkowe postacie to dalsi członkowie partii. Sama praca 
zatem ma wydźwięk antypartyjny i staje się pastiszem 
sztuki socrealistycznej. 
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6 Władysław STRZEMIŃSKI (1893-1952)  Jedyny ślad, z cyklu Deportacje, 1940

szkic ołówkiem, papier 
30 x37,5 cm (w świetle oprawy) 
57,5x63,5 cm (w oprawie)

WystaWiany:
 ∙ Zaraz po wojnie, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 

Warszawa 2015 "

Obraz w prywatnej kolekcji w Warszawie

Literatura:
Por. Władysław Strzemiński 1893–1952. W setną rocznicę 
urodzin, kat. wyst., Muzeum Sztuki w Łodzi, red. J. Janik, Z. 
Karnicka, J. Ładnowska, Łódź 1994, il. 117, poz. kat. II 31. 

reprodukoWany:
 ∙ Zaraz po wojnie, katalog wystawy, Zachęta – Narodowa 

Galeria Sztuki, Warszawa 2015, s. 214."

cena WyWołaWcza: 100 000 pLn 
estymacja 140 000 – 180 000 pLn *



29



30

„Prawo akademickie przestrzegania norm, 
ustalonych przez śp. powagi i autorytety, 
prawo posłusznego i biernego trwa- nia, prawo 
konserwatywne i statyczne (a więc i martwe) 

– musi być zastąpione przez nakaz twórczości 
absolutnej”*.

Władysław Strzemiński miał ogromny 
współudział w przekuwaniu awangardy lat 20. 
i 30. na polski grunt, przede wszystkim jako 
prekursor konstruktywizmu oraz koncepcji 
sztuki nowoczesnej, tzw. unizmu. Studia 
rozpoczął w 1918 roku w Państwowych Wolnych 
Pracowniach Artystycznych (SVOMAS) w Moskwie, 
nie ukończył ich jednak. Nawiązał tam kontakty 
z Kazimierzem Malewiczem i Władimirem Tatlinem, 
z którymi później współpracował publikując ich 
teksty teoretyczne w pismach, w których pracował. 
Był nie tylko artystą (zajmował się malarstwem, 
kolażem, rysunkiem) ale i teoretykiem sztuki. 
Podsumowaniem działalności artystycznej i refleksji 
estetycznej Strzemińskiego jest słynna „Teoria 
widzenia” po raz pierwszy opublikowana w 1958 
roku. 

Biografia artysty pełna jest aktywności jakie 
podejmował Strzemiński w wielu zgrupowaniach 
artystycznych. Przynależał do grupy Blok, Praesens, 
współtworzył z Katarzyną Kobro grupę „a.r.”. 
Założył też w Łodzi Państwową Wyższą Szkołę 
Sztuk Plastycznych, w której od 1945 do 1950 
roku, kiedy to został oddalony ze stanowiska za 
nieprzestrzeganie zasad państwowego socrealizmu. 
Brał udział w stworzeniu kolekcji prac grupy a.r., 
która była jedną z pierwszych tego typu kolekcji 
dzieł awangardowych na świecie. Wkrótce, w 1945 
roku Strzemiński przekazał Muzeum Sztuki 
w Łodzi swoje prace. W 1948 roku zaprojektował 
dodatkowo dla nowej siedziby tego Muzeum Salę 
Neoplastyczną, gdzie eksponowane miały być 
prace takich artystów jak Katarzyna Kobro, Henryk 
Berlewi czy Theo van Doesburg.

Jedyny ślad z cyklu Deportacje (1940) to szkic 
wykonany w charakterystyczny dla tego artysty 
sposób, wynik ustawicznych badań zjawisk 
optycznych, pracy oka, procesów zachodzących 
w momencie odbioru rzeczywistości. Dany motyw 

– w tym przypadku zmierzający w nieokreślonym 
celu i pozostawiający za sobą ślady człowiek – 
zostaje wyrysowany chwiejną, nieprzerwaną linią, 
która nie posiada swojego początku ani końca. Sam 
Strzemiński tłumaczył to tak:

„Ruch oka [...] charakter linii rysowanej 
przesuwającym się spojrzeniem, wchodzi 
jako jeden z głównych składników nowej 
zawartości wzrokowej. [...] Każdy składnik formy 
widzianej w naturze wpływa na wszystkie inne, 
przekształcając je. Ruch oka, ślad ślizgającego 

się spojrzenia, biologiczna linia kurczących się 
i rozprężających mięśni, wiąże się z kształtem 
pierwiastków formy widzianej w naturze [...]”**.

Motyw rysunkowy oferowanej pracy został przez 
artystę wykorzystany w 1945 roku w cyklu prac 
kolażowych pt. Moim przyjaciołom Żydom, który 
znajduje się w kolekcji Yad Vashem. Strzemiński 
przetwarzał ów motyw na wiele sposobów, za- 
zwyczaj kontrastował rysunek z doklejoną fotografią 
twarzy mężczyzny – zapewne właśnie pochodzenia 
żydowskiego, co sugeruje sam tytuł. Warto przytoczyć 
fragment tekstu Luizy Nader, która o tym cyklu 
pisze: „Praca Moim przyjaciołom Żydom była darem, 
ofiarą dla Żydów, umarłych i żywych. Wymierzona 
była również w widzów Zagłady – obserwatorów 
brutalnego unicestwienia społeczności żydowskiej 
i ekstremalnej przemocy, która temu towarzyszyła. 
W sposób niezwykle interesujący artysta połączył 
w niej przemoc obrazu i przemoc widzenia; scenę 
zbrodni, akt widzenia i jej obserwatora. Przemoc 
zawieszona została między obrazami fotograficznymi, 
a zarazem rozegrana we własnościach fakturalnych 
dzieła. Strzemiński niszczył fotografie po to, by 
przekroczyć bezruch materii, pustkę podłoża, która 
rozpajała jego rysunki, traumę przedstawioną na 
fotograficznych obrazach. Przemoc również wpisana 
została w etyczny imperatyw patrzenia – świadomego 
obserwowania skazanych na unicestwienie lub 
unicestwionych. Patrzenie w tym wypadku jest 
okrucieństwem, a zarazem jedynym możliwym 
wyborem. Widz swoim aktem widzenia wpływa na 
obserwowaną scenę, będąc jednocześnie naznaczany 
przez przemoc obserwowanego obrazu”***.

* W. Strzemiński, B=2, „Blok”, 1924 nr 8/9, [w:] 
Władysław Strzemiński 1893–1952. W setną rocznicę 
urodzin, kat. wystawy, Muzeum Sztuki w Łodzi, red. J. 
Janik, Z. Karnicka,

J. Ładnowska, Łódź 1994, s. 22.** W. Strzemiński, 
Aspekty rzeczywistości, „FORMA”, nr 5, 1936, s. 7.

*** L. Nader, Afektywna przemoc. „Moim przyjaciołom 
Żydom” Władysława Strzemińskiego, [w:] „Teksty 
Drugie”, 2013, 4, s. 71.
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▼ Artysta powtórzył opisywaną kompozycję 
w jednej z najważniejszych swoich prac: 
Śladem istnienia stóp, które wydeptały, 
z cyklu: Moim przyjaciołom Żydom, 1945–
1947; kolaż, tusz / papier, Kolekcja Yad 
Vashem Art Museum, Jerozolima
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7  Jonasz Stern (1904-1988) Strefy, 1976

ambalage, akryl / płótno
75 x 76 cm
sygnowany pd.: „Stern 976”
sygnowany na odwrociu „Jonasz Stern“
nalepka z opisem pracy; nalepka wywozowa Desa.

Praca w depozycie muzealnym, obecnie na ekspozycji 
stałej Muzeum Historii Żydów Polskich - Muzeum poLin 
w Warszawie

cena WyWołaWcza: 100 000 pLn 
estymacja 170 000 – 220 000 pLn *

▲ Zdjęcie pracy z ekspozycji stałej Muzeum Historii Żydów  
 Polskich - Muzeum POLIN w Warszawie

. 
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„JAK? W jaki sposób i czym, jakimi wehikułami 
wędrują ku nam pytania Sterna? Poza emanującym 
charakterem koloru (żarzącego się, księżycowego, 
zmatowiałego czy przysypanego piaskiem) artysta 
przemawia do nas KOŚĆMI. Pomińmy wszystkie 
niuanse i odmiany tego, co wiąże się z elementami 
rogów, ości, skór, ostów czy innych trwałych części 
ciał zwierząt i roślin używanych przez Sterna. 
Generalnie dominują KOŚCI. Wiemy, że kości w 
sztuce mają niebanalne miejsce i że wiązać je 
można z różnorodnymi motywami szkieletowymi 
pojawiającymi się czy to w sarmackiej Polsce, 
Ameryce Łacińskiej czy też w twórczości Kantora. 
Najczęściej kościom pozwalano działać w sztuce 
wszędzie tam, gdzie były wielkie próby (wojny, 
mordy, zarazy). Nie dziwi nas zupełnie to, że 
Holokaust znalazł w Sternie swego największego 
na świecie imperatora. Nie można było lepiej oddać 
tej największej zarazy w dziejach. Zwłaszcza że 
popiół z ludzi, kości i pogruchotane tablice stały 
się po prostu częścią pejzażu, na którym szybko 
wyrosły trawy, osty i pawie pióra”. 
A. Kostołowski, Sztuka Jonasza Sterna. Spojrzenie 
ewolucjonistyczne, [w:] Jonasz Stern 1904-1988, 
Katowice 1989, nlb.

„Począwszy od lat 70., często niemal 
barokowo ozdobne, pejzaże zoomorficzne 
ulegają stopniowemu uproszczeniu na rzecz 
jednorodnych kompozycji z kości, tworzących 
wręcz monumentalne i symetryczne reliefy na 
potraktowanych monochromatycznie, jednolitych 
lub walorowych tłach, przywodzących na myśl 
zapisane nieznanym magicznym pismem tablice, 
wprowadzające w świat mitu, podświadomych 
skojarzeń i archetypów. (…) Artysta silniej niż 
dotąd akcentuje w nich role koloru (…). Bogactwo 
układów formalnych, czytelnych w swej strukturze 
i nasyconych kolorem, odpowiada warstwie 
treściowej jego twórczości – symbolicznej, 
filozoficznej, poetyckiej”.
R. Maliszewska, Jonasz Stern, kat. BWA Lublin, 
Lublin 1980. 

Twórczość Jonasza Sterna determinowana jest 
przeżytymi przez niego traumami wojennymi 
(pobytem w getcie i obozach, wielokrotnym 
uniknięciem śmierci), kontekstem politycznym i 
społecznym. Studiował zarówno we Lwowie, jak 
i Krakowie, gdzie uczęszczał do prywatnej szkoły 
artystycznej oraz Akademii Sztuk Pięknych (w 
końcu na krakowskiej ASP w latach 1954-1975 
wykładał malarstwo). Działał w Grupie Młodych 
Plastyków, Grupie Krakowskiej, Galerii Krzysztofory. 

„Kiedy byłem prezesem Grupy Krakowskiej, to na 
szczęście nie było problemu władzy. Kantor robił 
teatr, Schaeffer muzykę, wystawy się robiło i paliło 
papierosy, żeby weselej było. W tej powojennej 
grupie to już nie miałem takich wielkich przyjaźni. 
Bardzo duży szacunek mam do Kantora, bo jaki 
on jest, taki on jest, ale dla niego mam duży 
szacunek. On zawsze musiał działać. Mikulski jest 
bardzo łagodny i bardzo go lubię. Przychodzi tu do 

mnie, pijemy kawę, gadamy sobie. Stażewskiemu nie 
proponowaliśmy nigdy przystąpienia do Grupy, bo on 
był za poważny, żeby go wciągnąć w to tałatajstwo. 
Miał tylko wystawę w Krzysztoforach”. 
Wywiad z Jonaszem Sterną przeprowadziła M. A. 
Potocka, „Odra”, nr 11, 1988.
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Specyfikę twórczości Sterna trafnie zrelacjonował 
Piotr Majewski: „Wymiar symboliczny stał się istotą 
sztuki Jonasza Sterna. W tym aspekcie wyraziła 
się jej wielkość i znaczenie. W sztuce materii 
odnalazł sposób na przekazanie treści najgłębszych, 
związanych z własnymi dramatycznymi przeżyciami 
z okresu wojny, jak też zawarł przesłanie 
uniwersalne w wymownym dialogu z tematem 
śmierci i przemijania. Twórczość Sterna dzieli się 
wyraźnie na dwa okresy. Przełom można wskazać 
na początku lat sześćdziesiątych. (…) Wkrótce 
Stern wzbogacał obrazy szkieletami ryb, kawałkami 
siatek i fragmentami kości. Metodzie asamblażu 
pozostał wierny już na stałe, aż do śmierci w roku 
1988. (…) Na początku lat sześćdziesiątych objawił 
się zatem nowy Stern – artysta sztuki materii – i 
to użytej w określony sposób. Można ją nazwać 
eschatologiczną albo epitafijną, przywodzącą na 
myśl refleksję nad ziemskim kresem życia. (…) 
Swoją sztukę nasycił emocjonalnością przeżyć i 
uniwersalną metafizyką. (…) Trafną wykładnię 
dzieła Sterna z okresu »asamblażowego« znalazł 
Jan Trzupek. »Jest w tych reliefach – pisał – 
magiczny akt ponownego stwarzania, kreowania z 
nicości, z marności, z tworzywa tak ułomnego jak 
resztki ostatnie pozostałe po organizmach (...). Jest 
zaduma nad piętnem zabijania, nad kompleksem 
Kaina, jaki, chcąc nie chcąc, nosimy w sobie«”.
P. Majewski, Malarstwo materii w Polsce jako 
formuła nowoczesności, Lublin 2006, S. 192-195.

Strefy z 1976 roku to właśnie jedna z tych 
asamblażowych prac-pejzaży, w których 
osobliwe, niepokojące piękno form kości zostało 
wykorzystane do opowiadania o przemijaniu, 
wpływie czasu na fizyczność, ale nie na 
doświadczenie: w doświadczeniu materia zastygła. 
Nasycone i przenikające się ciemne kolory: od 
granatu po czerń, czynią obraz przesyconym 
tajemniczą obecnością niewyjaśnionego – jakiś 
przeżyć, historii obarczonych nieopisaną mocą 
emocji. Opowieść snuta przez artystę jest też pełna 
liryzmu, same znaki ułożone z kości wydają się być 
rodzajem szczególnego rodzaju pisma. 

„Z trzech okresów – dzieciństwa, okupacji, 
powojennych wypraw – pochodzą składające 
się na obecną plastykę Sterna zbieżne motywy: 
hebrajskich liter, kości, ości. Obrazy te – jeśli 
obrazami nazwać je można – to płaskorzeźbione 
dzieje narodu »am olam«, światowego i wiecznego. 
W słowie »olam«, którym Żydzi się określają, 
zawarte są pojęcia świata i wieczności jednocześnie. 
Równocześnie są to monumenty zagłady. Ten 
lud, który znikł z polskiej ziemi, zostawił na niej 
zapisane runicznymi znakami nagrobki, zostawił 
m.in. obrazy – płaskorzeźby Sterna, przyprószone 
kurzem pustyni, gdzie jedynie przesłaniające je 
szkło odbija migot chwili, podczas gdy one same – 
zrobione z aluzyj prehistorycznych, z nagrobków, z 
głów Mojżeszowych, z połamanych tablic Dekalogu 

– mierzą w obiektywną, pozaludzka wieczność”. 
A. Sandauer, Jonasz Stern, kat. Galerii Zachęta, 
Warszawa 1983.
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8 Marek WŁODARSKI (1898 - 1960) Budowa, 1953 
gwasz / papier
24,6 x 31,5 cm

WystaWiany:
 ∙ XXVIII Biennale di Venezia, Wenecja czerwiec - sierpień 1956, 

poz. 49
 ∙ Henryk Streng / Marek Włodarsk i Modernizm Żydowsko-

Polski, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (05.02 
– 09.05.2021)

Praca obecnie wystawiana na wystawie. henryk streng/
marek Włodarski I modernizm ŻydoWsko-poLski (05.02 

– 09.05.2021).

cena WyWołaWcza: 25 000 pLn 
estymacja 40 000 – 55 000 pLn *

▲ Zdjęcie pracy z aktualnie trwającej wystawy HENRYK  
 STRENG/MAREK WŁODARSKI I MODERNIZM ŻYDOWSKO- 
 POLSKI (05.02 – 09.05.2021) w Muzeum Sztuki Nowoczesnej  
 w Warszawie.
. 



37



38

9 Erna ROSENSTEIN (1913 - 2004) Zygzaki, 1960 

olej / płótno
60,5×79,5 cm
sygnowany p.d. „Rosenstein 1960”, na odwrocie numer 
muzealny „MNG/SW/639/MR.D.” (blejtram)

Praca z depozytu muzelanego Muzeum Narodowego 
w Gdańsku. Przez wiele lat wisiała na ekspozycji stałej 
muzeum. 

proWeniencja:
 ∙ kolekcja prywatna, Warszawa
 ∙ kolekcja Bogdana Jakubowskiego (depozyt w Muzeum 

Narodowym w Gdańsku)

 
WystaWiany:

 ∙ Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między świadomym 
a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych, 
którzy przetrwali, Dom Aukcyjny Libra, Warszawa 2020, nr 
kat. 7

 ∙ Muzeum Narodowe w Gdańsku, galeria stała 

reprodukoWany:
 ∙ Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między świadomym 

a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości 
tych, którzy przetrwali, kat. wystawy, Dom Aukcyjny Libra, 
Warszawa 2020, il. s. 76

 ∙ Przewodnik po kolekcji polskiej sztuki wspólczesnej. Oddział 
Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. 
Galeria Stała, Gdańsk 2004, s. 34

 ∙ Polska awangarda malarska 1950–1970 z kolekcji Bogdana 
Jakubowskiego, Paryż/Gdańsk 2004, s. 49

cena WyWołaWcza: 180 000 pLn 
estymacja 220 000 – 300 000 pLn *
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Erna Rosenstein była malarką, twórczynią kolaży, 
obiektów i książek arty- stycznych, poetką 
żydowskiego pochodzenia. W latach 1932-1934 
studiowała na wiedeńskiej Frauen Akademie. 
W latach 1934-1937 studiowała na Wydzia- le 
Malarstwa ASP w Krakowie. Od 1936 roku była 
nieformalnie związana z I Grupą Krakowską oraz 
współpracowała z Teatrem Cricot. Przełom lat
1937-1938 spędziła w Paryżu, gdzie silnie 
oddziałała na nią wystawa surrealistów, a także, 
obejrzana w drodze powrotnej przez Niemcy, 
szydercza wystawa Entartete Kunst, która sztukę 
współczesną przedstawiała jako wynaturzenie 
i zagrożenie, niemniej prezentowała dorobek 
największych modernistów tamtego czasu. 

Po wydarzeniach z września 1939 roku wyjechała 
z rodzicami do Lwowa, a wraz z wkroczeniem 
Niemców do miasta rodzina została przeniesiona 
do tamtejszego getta. Tam Erna Rosenstein była 
świadkiem zabójstwa swoich rodziców, co później 
naznaczyło jej twórczość. Rosenstein uciekła z 
getta w 1942 roku do końca okupacji ukrywając 
się po aryjskiej stronie pod wieloma nazwiskami. 
Mimo swoich wyraźnych lewicowych poglądów 
nie uznawała doktryny socrealistycznej w sztuce 
nazywając ją „schematyzmem”. Do 1955 roku 
nie wystawiała swoich prac. Po Odwilży wzięła 
udział w słynnej Wystawie „Dziewięciu” – jednej 
z pierwszych prezentacji sztuki nowoczesnej po 
okresie narzuconego socrealizmu. Towarzyszyli 
jej Tadeusz Brzozowski, Jonasz Stern, Jadwiga 
Maziarska, Maria Jarema, Tadeusz Kantor, Kazimierz 
Mikulski, Jerzy Nowosielski i Jerzy Skarżyński. 
Następnie wzięła udział w II (1957) oraz III (1959) 
Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Była 
związana z Galerią Krzywe Koło, gdzie miała swoją 
wystawę indywidualną w 1958 roku. Rozgłos 
przyniosła jej duża wystawa w Zachęcie w aranżacji 
Tadeusza Kantora (1967).

Sztuka Erny Rosenstein wydaje się być prowokowana 
impulsem. Artystka upodobała sobie dziwne, 
zaskakujące kombinacje pozostające blisko poetyki 
surrealizmu, choć sama nigdy nie lubiła być określana 
surrealistką. W początkowym okresie swojej 
twórczości sięgała po motywy figuralne, lecz już 
wówczas postacie przedstawiane były schematycznie, 
liniowo. W swojej sztuce wykorzystywała formy 
rozpoznawalne, jak i całkowicie abstrakcyjne 
swobodnie łącząc rzeczywistość i fantazję. Z finezją 
mieszała to, co zmysłowe i duchowe, uchwytne i 
ulotne, dojrzałe i niedojrzałe. Sensem prac Rosenstein 
jest dążenie artystki do maksymalnego przybliżenia 
się w sztuce do tego co osobiste: wspomnień, 
doświadczeń, fantazji i snów. Jej prace noszą 
znamię poetyckiego, onirycznego nastroju – wynik 
transferowania świata wewnętrznego w obszar sztuki.
W latach 50. i. 60. w sztuce Rosenstein dominowały 
formy organiczne nieustannie przeistaczające się 
w nowe twory oraz hołdujące nieposkromionej 
żywotności natury. Tak jak w przypadku 
prezentowanej pracy „Zygzaki” z 1960 artystka 
wybierała abstrakcyjne środki wyrazu o organicznych, 
kłębiących się formach pulsujących kolorem. 

Dominujące na obrazie barwy ziemi zostały ożywione 
przez silne akcenty oranży, żółci i czerwieni, które 
układają się w dynamizujące kompozycję zygzakowate 
linie. Rosenstein wyraźnie zaznaczyła materię płótna 
eksperymentując z ekspresyjne potraktowaną 
fakturą farby. Użyte przez malarkę środki wyrazu 
przywodzą na myśl konotacje związane z ogniem. 
W przenikających się liniach można dostrzec także 
zwierzęce kształty wyłaniające się z płomieni 
niczym pierwotne malunki naskalne. Płótno to jest 
doskonałym przykładem intuicyjnego, emocjonalnego 
podejścia Rosenstein do procesu malarskiego, gdzie 
twórczość postrzegana jest jako przeżycie irracjonalne 
i wyjątkowo osobiste.
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10  Andrzej WRÓBLEWSKI (1927-1957) Inwalida / Usta, 1956

gwasz, tusz/ papier
29,5x 42 cm

„Usta” opisane p. śr. „12.36”

reprodukoWany:
 ∙ Andrzej Wróblewski. Unikanie stanów pośrednich,  

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

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

WystaWiany:
 ∙ Andrzej Wróblewski 1927–1957. Wystawa w 50. rocznicę 

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

cena WyWołaWcza: 200 000 pLn 
estymacja 250 000 – 320 000 pLn *
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Andrzej Wróblewski niewątpliwie uznawany 
jest za jednego z najwybitniejszych i najbardziej 
interesujących polskich artystów powojennych. 
Związany ze środowiskiem krakowskim, ukończył 
tamtejszą ASP na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, 
równolegle studiując także historię sztuki na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego najwcześniejsze 
prace stanowiły drzeworyty, w największym 
stopniu jednak poświęcił się dyscyplinie malarstwa. 
Publikował teksty teoretyczne i krytyczne 
na łamach „Głosu Plastyków”, „Przeglądu 
Artystycznego” czy„Życia literackiego”. Początkowo, 
za sprawą akademickich wpływów, jego twórczość 
bliska była koloryzmowi, szybko jednak porzucił 
go na rzecz autonomicznych poszukiwań własnej 
artystycznej drogi.

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

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

Właśnie z ostatniego okresu twórczości przedwcześnie 
zmarłego artysty pochodzą prezentowane prace Kaleka 
i Usta (1956). Obie wpisują się w charakterystyczny 
dla tego czasu niepokojący styl wykorzystujący 
motywy okaleczonych czy zdeformowanych ciał. 
W przypadku Ust mówić można o fragmentaryzacji 
ludzkiego ciała, uprzedmiotowionego i pozbawionego 
kontekstu. Tytułowe usta sprowadzone są do niemal 
abstrakcyjnego kształtu, potraktowane jako malarskie 
studium formy. Jednocześnie są nienaturalnie 
rozciągnięte, jakby w wymuszonym, fałszywym 
uśmiechu. Na drugiej stronie tego samego arkusza 
papieru Wróblewski na- malował Kalekę – groteskową 
postać w połowie ludzką, w po- łowie zbudowaną 
z abstrakcyjnych kształtów, przypominając w tym 
bardziej mebel (jak w słynnych Ukrzesłowieniach), ani- 
żeli człowieka. Zniekształcona hybrydyczna sylwetka 
zdaje się z trudem poruszać na czterech „kończynach”. 

Dodatkowe napięcie wprowadza ciemny zarys jej 
twarzy, niezauważalny na pierwszy rzut oka, lecz przy 
bliższym przyjrzeniu uderzający swoim karykaturalnym 
wyrazem. W ten sposób Wróblewski, w nieco 
surrealizującej manierze, przedstawiał własną wizję 
wojny i degradacji człowieka.

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

Andrzej Wróblewski, pomimo niezwykłego 
zróżnicowania źródeł inspiracji i bogactwa 
podejmowanych motywów, wypracował swój 
rozpoznawalny styl, dzięki czemu w ciągu tak 
krótkiego życia stał się twórcą wybitnym, od dekad na 
nowo badanym i odkrywanym, swoistym fenomenem 
w sztuce nie tylko polskiej, ale wręcz na skalę 
światową.
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11  Marek WŁODARSKI (1898 - 1960) Atleci, ok. 1936-1938
olej / płótno
73 x 60,5 cm 
p.g. sygnatura zamazana przez artystę (Streng)

WystaWiany:
 ∙ Salon wiosenny Lwowskiego Zawodowego Związku 

Artystów Plastyków, Lwów IV 1939, poz. 99
 ∙ Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, wystawa 

monograficzna w Muzeum Narodowym w Warszawie, 
Warszawa 1981, poz. I.23

 ∙ Marek Włodarski/Henryk Streng (1898–1960). Między 
centrum a peryferiami, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 
2013

 ∙ Marek Włodarski/Henryk Streng (1898–1960). Między 
centrum a peryferiami, Lwowska Narodowa Galeria Sztuki, 
Lwów 2013

 
Literatura:

 ∙ Katalog Salonu wiosennego Lwowskiego Zawodowego 
Związku Artystów Plastyków, Lwów 1939, poz. kat. 99

 ∙ Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, Katalog 
wystawy monogracznej w Muzeum Narodowym 
w Warszawie, Warszawa 1981, s. 63, poz. kat. I.23

 ∙ Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk 
Streng, red. J. Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Poznań 2009, s. 
73

 ∙ Marek Włodarski/Henryk Streng (1898–1960). Między 
centrum a peryferiami, red. M. Piłakowska, Państwowa 
Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2013, s. 170, poz. kat. 43"

cena WyWołaWcza: 90 000 pLn 
estymacja 120 000 – 160 000 pLn *
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„Atleci” to obraz klasy muzealnej, jeden z nielicznych 
olejnych ocalałych obrazów przedwojennych 
i jednocześnie jeden z tych, które wyłamują się 
z tendencji w sztuce artysty, dających się pochwycić 
jako ślad wpływu Légera czy kubizmu. 

Choć w tematyce jest ciągle realistyczny, bardziej 
przywodzi na myśl malarstwo fowistów (zwłaszcza 
Matisse’a), z ich zakrzywioną, uproszczoną 
perspektywą i silnym, ciemnym konturem. 
Wyłania się z tej pracy także zainteresowanie 
ruchem, dynamiką i gestem. Wpisana jest w nią 
też niewiadomego pochodzenia metaforyka i coś 
z poezji, co przeczuwał już Jerzy Tchórzewski: 

„Zmierza [...] do określenia środkami plastycznymi 
poetyckiego przeżycia, do kreowania nowych 
»sytuacji lirycznych« za pomocą formy plastycznej 
(koloru, formy, linii...).” 1

Praca wpisuje się w serię dzieł faktorealistycznych 
(artysta wprowadził ten termin w latach 30. 
XX wieku). Charakteryzuje je wspomniany już 
prymitywizm i realizm, ale i – absurdalnie – 
metaforyka i groteska, a zatem połączenie tego, co 
obiektywne z tym, co subiektywne. O osobliwości 
tego połączenia pisał I. Witz: „W artystycznym 
sensie Włodarski wyprzedził w nich [obrazach] 
wnioski, do których dopiero w czasie wojny, 
a następnie w okresie powojennym miał dojść jego 
mistrz Fernand Léger – mistrz, któremu Włodarski 
w początku lat trzydziestych był tak wierny 
i z którego sztuki jak gdyby się wywodził. 

Obrazy okresu »fakto-realizmu« wskazują jednak, iż 
idąc pozornie légerowską drogą, poszedł traktem 
odmiennym, chociaż poniekąd równoległym. 
W wysiłkach nad stworzeniem poetyckiego, 
»fakto-realistycznego« obrazu, nie był zresztą 
Włodarski odosobniony. [...] Subiektywne wizje 
przenikają się u Włodarskiego stale ze światem 
realnym. [...] Słowem, w tym całym fantastycznym 
formotwórstwie i tej tak zawsze pełnej życia 
skłonności do lirycznej trans- formacji i przekształceń, 
w tej zabawie ex promptu, w improwizacji jakby 
magicznej”. 2

1 J.Tchórzewski [w:] Marek Włodarski (Henryk Streng) 
1903–1960,red. B. Askanas, Warszawa, grudzień 
1981-styczeń 1982, s. 27.
2 I.Witz, Marek Włodarski [w:]Czarownik przy 
zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk Streng, red. J. 
Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Poznań 2009, s. 16–18.
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12  Jerzy Ryszard Jurry ZIELIŃSKI (1943 - 1980) Strażnik, 1970 z cyklu Zmowa rajskich banitów

olej / płótno
150 x 200 cm
sygnowany na odwrociu: STRAŻNIK | z cyklu BRZASK | jurr | 70
sygnowany na blejtramie: CYKL „ZMOWA RAJSKICH BANITÓW” | 
TYTUŁ: „STRAŻ” | JURRY 70"

Praca w depozycie muzealnym, obecnie na ekspozycji 
stałej Malarstwo i Rzeźba Polska od 1945 do 2010 roku – 
w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu

WystaWiany:
 ∙ Wystawa malarstwa Neo „Brzask”, Galeria Sztuki 

Współczesnej, Warszawa 22.06 –14.07.1971
 ∙ Malarstwo Jerzego Ryszarda Zielińskiego, ZPAP, BWA, 

Bydgoszcz 1972
 ∙ NEO-NEO-NEO, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, 

Warszawa 1994
 ∙ Jerzy Ryszard Zieliński. Wytnie nas czas, Galeria Oficyna 

Malarska, Warszawa 2006
 ∙ Powrót Jurry’ego, Galeria Zderzak, Kraków 2010
 ∙ Powrót Jurry’ego, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 

2010

reprodukoWany: 
 ∙ Kolekcja Pakoska: sztuka polska, opr. Anna Kroplewska-

Gajewska, Toruń 2013
 ∙ Druk towarzyszący wystawie Wystawa malarstwa Neo 

„Brzask”, Galeria Sztuki Współczesnej, Warszawa 1971 
(reprodukowany)

 ∙ Malarstwo Jerzego Ryszarda Zielińskiego, katalog wystawy, 
ZPAP, BWA, Bydgoszcz 1972

 ∙ NEO- NEO- NEO, katalog wystawy, Galeria Sztuki 
Współczesnej Zachęta, Warszawa 1994, s. 91

 ∙ Jerzy Ryszard Zieliński. Wytnie na czas, katalog wystawy, 
Galeria „Oficyna Malarska”, Warszawa 2006 (reprodukowany

 ∙ Jurry Zieliński w Oficynie Malarskiej, M. Waraxa, Obieg 
[online] dostępny w internecie (reprodukowany)

 ∙ Niewycięte przez czas, M. Małkowska, Rzeczpospolita 2006, 
nr 94 (21 IV) (reprodukowany na s.136)

 ∙ Jurry Powrót Artysty. Jerzy Ryszard „Jurry” Zieliński 1943-
1980, Galeria Zderzak, Kraków 2010, s. 136 (reprodukowany) 

Literatura:
 ∙ Druk towarzyszący wystawie Wystawa malarstwa Neo 

„Brzask”, Galeria Sztuki Współczesnej, Warszawa 22.06 – 
14.07.1971

 ∙ Malarstwo Jerzego Ryszarda Zielińskiego, ZPAP, BWA, 
Bydgoszcz 1972

 ∙ NEO-NEO-NEO, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, 
Warszawa 1994, s. 91

 ∙ Kolekcjonerstwo polskie XX I XXI wieku. Szkice. Materiały 
konferencji zorganizowanej przez Zakłąd Muzealnictwa 
Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, red. Tomasz F. 
tde Rosset, Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Aldona Tołysz, 
Warszawa 2015, s. 165-166

cena WyWołaWcza: 350 000 pLn 
estymacja 400 000 – 500 000 pLn *
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Jerzy Ryszard Zieliński w latach 1962-1968 
studiował w Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. W trakcie studiów zaprzyjaźnił się 
z Janem Dobkowskim i wspólnie z nim założył 
grupę artystyczną NEO-NEO-NEO (1967-1970), 
będącą wyrazem sprzeciwu wobec akademickiego 
sposobu kształcenia oraz dystansu do wszystkich 

“izmów”, które pojawiły się do tej pory w sztuce. 
Nazwa grupy była parodią podniosłych manifestów 
artystycznych. Program grupy obejmował zarówno 
malarstwo, żywiołowe i nawiązujące do estetyki 
pop-artu, jak i happeningi, czy komentarze 
poetycko-teoretyczne, tworzone głównie przez 
Zielińskiego. Ironiczne i absurdalne deklaracje 
artystyczne przeplatały się z prowokacyjnymi 
komentarzami dotyczącymi życia polityczno-
społecznego. 

Prowokacyjne jest też malarstwo Jurry’ego. 
Zainspirowany pop-artem i secesją, tworzy 
kompozycje plakatowe, zbudowane z płaskich plam 
jednolitego, wyrazistego koloru, zestawionego 
komplementarnie. Tworzy swój własny język 
malarski, który pozwala mu komentować 
rzeczywistość. Za pomocą uproszczonych znaków 
plastycznych stara się opowiadać o współczesnym 
człowieku i jego pełnej niepokoju egzystencji. 
Jest to język daleki zarówno od realizmu, mocno 
kojarzonego z socrealizmem, jak i estetyzującej 
abstrakcji. Pomimo rezygnacji z wyrafinowanej 
symboliki, unika jednoznaczności. Stroni 
od prostego moralizatorstwa, sygnalizując 
w charakterystyczny dla siebie sposób - za 
pomocą afiszowo-reklamowej estetyki - problemy 
i zagadnienia bliskie i ważne współczesnemu 
społeczeństwu.

Prezentowana praca pochodzi z cyklu 
Zmowa rajskich banitów, nad którym Jurry 
zaczął pracować w 1969 roku. Do 1970 
powstało kilka obrazów - poza Strażnikiem 
w skład cyklu wchodzi Skromne czuwanie 
(1969), Ochrona (1970) i Zdobywca (1970). 
Strażnik to wielkoformatowe płótno ukazujące 
popiersie koguta, dumnie wyprostowanego 
i spoglądającego w dal. Kompozycję budują plamy 
o intensywnych barwach: bieli, czerwieni i zieleni. 
Charakterystyczny jest też sposób kadrowania - 
Zieliński wybierał pewne fragmenty rzeczywistości 
i zestawiał je z pustym tłem, wzmacniając 
przekaz swojej wypowiedzi, dodatkowo 
zmonumentalizowany rozmiarem płótna.
Polska sztuka ludowa i folklor przedstawiają 
koguta jako symbol urodzaju i nowego życia. Pianie 
koguta uważano za pomyślny znak, a jego samego 
traktowano jak strażnika domu, chroniącego przed 
złymi mocami. Utożsamiano go też z siłą żywiołu 

- wiatrowskazy umieszczane na dachach często 
miały kształt koguta. 

Nie bez powodu w roli tytułowych banitów, czyli 
wygnańców pozbawionych ojczyzny Jurry portretuje 
ptaki - jest to bardzo ważny motyw w jego twórczości, 
pojawiający się w wielu innych realizacjach (m.in. 
Gołąb niepokoju, 1969; Obejmowanie, 1971; Ironia, 
1970; Gołąbek kamikadze, 1970). Rajscy wyrzutkowie 
mogą być interpretowani jako artyści, kolorowe ptaki, 
żyjący na krawędzi społeczeństwa, traktowani jak 
zagrożenie przez władzę, mający poczucie wspólnej 
misji i chcący zmieniać świat:

„Nie mamy czasu. Wiek XX się kończy. Nadchodzi, 
nie, pędzi do nas wiek następny. Czas na stworzenie 
takiego metajęzyka, który byłby wypadkową i liryzmu, 
i brutalności. [...] Trzeba się przecież zastanowić, co 
z tą sztuką będzie dalej. Powtarzam, nie chcemy 
być „gniewni” albo „wściekli”, chcemy czuć się p 
o t r z e b n i. że sprawiamy starszym kłopot, że 
nie wiadomo ciągle, co z nami zrobić, że wszyscy 
czekają z wypowiedzeniem zdania na nasz temat do 
czasu, aż nabierzemy „mocy urzędowej”, „dorobimy 
się” nazwiska, nimbu (jak to wspaniale brzmi, 
prawdaż?}, czy to nasza wina, czy może tego, że 
w ogóle jesteśmy? Przecież ktoś tę sztukę musi robić, 
ktoś za nią będzie sądzony”. (Jerzy Ryszard Zieliński, 
Pomówieni, ale czy bezbronni [w:] Jurry. Powrót 
artysty, pod red. M. Tarabuły, Kraków 2010, s. 109)

▼ Zdjęcie z ekspozycji stałej Malarstwo i Rzeźba Polska  
 od 1945 do 2010 roku – w zbiorach Muzeum Okręgowego  
 w Toruniu z pracą Jerzego Zielińskiego

. 
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▼ Zdjęcie z ekspozycji stałej Malarstwo i Rzeźba Polska  
 od 1945 do 2010 roku – w zbiorach Muzeum Okręgowego  
 w Toruniu z pracą Jerzego Zielińskiego

. 
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13  Stanisław DRÓŻDŻ (1939 - 2009) Było, jest i będzie, 1968

odbitka fotograficzna, papier; 88,5x58,5 cm 
sygnowany na odwrocie: „4 | St. DRÓŻDŻ | >SAND-GLASS< | 
BĘDZIE - WILL BE | JEST - IS | BYŁO - WAS”; nalepka Muzeum 
Sztuki w Łodzi - wywóz na wystawę Edinburgh Festival 1972

WystaWiany:
 ∙ Polish Contemporary Art | Edinburgh International Festival 

„Atelier ‘72”, Demarco Gallery, Edynburg, 20.08–9.09 1972.
 

reprodukoWany:
 ∙ Polish Contemporary Art | Edinburgh International Festival 

„Atelier ‘72”, katalog wystawy w Demarco Gallery, Edynburg 
1972, str. 13 (zdjęcie z wystawy)

cena WyWołaWcza: 80 000 pLn 
estymacja 150 000 – 200 000 pLn *

Stanisław Dróżdż – artysta konceptualny, jeden 
z pionierów i najwybitniejszych przedstawicieli 
poezji konkretnej, organizator wielu wystaw 
i sesji naukowych. Studiował filologię polską 
na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1971 roku 
wiele jego wystaw zorganizowała Galeria Foksal 
w Warszawie. Laureat nagrody im. Nowosielskich 
(2001), reprezentant Polski na Biennale w Wenecji 
(2003). Jego prace znajdują się w ko- lekcjach 
m.in. Museum of Contemporary Art w Los 
Angeles, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 
w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi. W roku 
2016 jego twórczość stanowiła wątek przewodni 
wydarzeń we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy 
Kultury.

Prace Dróżdża balansują na granicy sztuki 
wizualnej i tekstualności. Sam określał je mianem 

„pojęciokształtów” – i, zgodnie z tą nazwą, 
słownie zapisane pojęcia układał w kształty, które 
owe pojęcia oznaczały. Takie semantyczno-
plastyczne gry charakterystyczne były dla poezji 
konkretnej, w której wizualna strona tekstu 
i jego układ typograficzny musiały współgrać 
z warstwą znaczeniową, brzmieniem, rytmem 
itd. Ponadczasowe prace Dróżdża oparte są na 
autonomicznych tworach słownych, pozbawionych 
konkretnego kontekstu, odsyłających jedynie do 
systemu językowego. Swoje ascetyczne teksty 
artysta zapisywał na papierze, fotografii, wydrukach 
komputerowych, jak również prezentował je 
w przestrzennych instalacjach. Skrajny minimalizm 
formalny pozwala widzowi zanurzyć się w sieci 
własnych skojarzeń, nie będąc „rozpraszanym” 
przez inne bodźce wizualne, niż sam tekst.
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▼ Polish Contemporary Art | Edinburgh International Festival  
 „Atelier ‘72”, katalog wystawy w Demarco Gallery, Edynburg  
 1972, str. 13 (zdjęcie z wystawy)

. 
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14  Edward DWURNIK (1943 - 2018) Kamień bronią ludu, 1982

olej/płótno
146 x 114 cm
sygnowany i datowany p.d.: E.Dwurnik 82, opisany l.d.: 

„Kamień bronią ludu”

WystaWiany:
 ∙ Edward Dwurnik. Obłęd / Madness, Muzeum Narodowe 

w Krakowie, 23.03-09.07.2013

reprodukoWany:
 ∙ Edward Dwurnik. Obłęd / Madness, kat. wystawy, Muzeum 

Narodowe w Krakowie, Kraków 2013, s. 108"

Praca w kolekcji prywatnej. Według intencji artysty 
docelowo miała znaleźć się w kolekcji muzealnej.

cena WyWołaWcza: 100 000 pLn 
estymacja 180 000 – 220 000 pLn *
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Edward Dwurnik w latach 1963–1970 studiował na 
Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, dyplom zdobył w pracowni prof. 
Eugeniusza Eibischa. Otrzymał wie- le nagród, 
m.in. nagrodę krytyki artystycznej im. Cypriana 
K. Norwida (1981 r.), nagrodę Komitetu Kultury 
Niezależnej „Solidarności” (1983 r.), nagrodę Coutts 
Contemporary Art Foundation (1992 r.). Brał udział 
w Documenta 7 w Kassel w 1982 r., Nouvelle 
Biennale de Paris w 1985 r. czy 19. Biennale Sztuki 
w Sao Paulo w 1987 r.

W 1965 roku zetknął się po raz pierwszy ze sztuką 
Nikifora Krynickiego, która w sposób znaczący 
wpłynęła na twórczość i postawę artystyczną 
Dwurnika, którą można by niejako wpisać w szeroki 
nurt „sztuki naiwnej”.

Artysta pracuje w obrębie rozbudowanych cykli 
malarskich. Twórczość Dwurnika jest związana 
w sposób bardzo ścisły z aktualną, zastaną 
rzeczywistością, którą artysta bacz- nie obserwuje 
i przetwarza. Wizja artystyczna, która w ten sposób 
powstaje jest syntetyczna, ale też przerysowana, 
a prace zawsze opatrzone konkretnym tytułem 
oraz datowaniem. Płótna Dwurnika, najczęściej 
w wielkich formatach, zaludniają postacie 
anonimowe i karykaturalne – to portret zbiorowy 
społeczeństwa polskiego, przeciętnych obywateli 
w konkretnej sytuacji historycznej. Tytuły obrazów 
są niezwykle istotne – często mają charakter 
satyryczny, pełnią funkcję komentarza do życia 
społecznego i politycznego w Polsce.

Dwurnik okazał się prekursorem sztuki lat 
80., wykorzystując pastisz i dekonstrukcję 
(jedne z głównych elementów kultury 
postmodernistycznej) jego obrazy przełamują 
tabu m.in.: zawłaszczając socrealizm i kulturę 
socjalistyczną. Już w 1980 roku w jego pracach 
pojawiła się tematyka Sierpnia ’80. Edward 
Dwurnik był jednym z artystów, którzy najlepiej 
oddawali społeczne niepokoje i dramatyczny 

charakter tamtych czasów, wpisując się w działania 
opozycji, choć przysparzając niekiedy swą 
niejednoznaczną i wielowątkową twórczością 
trudności interpretacyjnych. P

race powstałe w tym okresie epatują jednocześnie 
intensywnością barw i brzydotą (postaci oraz „treści”). 
W tej rozpoznawalnej estetyce widoczne są wpływy 
polskich kolorystów. U Dwurnika zwraca uwagę 
połączenie intensywnych barw z graficzną, bardzo 
ekspresyjną kreską, a ekspresja podkreśla wydarzenia 
uwiecznione na obrazach.

„Warszawski artysta jest wielkim malarzem Historii, 
nasz kraj – Polska jest wszechobecna na jego 
płótnach. Jego kom- pozycje wypełniają postacie, 
(...) Sportowcy, to nie ludzie sportu tylko palacze 
najtańszych w PRL-u papierosów. Z czasem przemienili 
się, na pierwszy plan wysunęli się Robotnicy. Wokół 
tych obrazów, tych dwóch cykli można skonstruować 
niejedną opowieść”1.
Obraz pt. Kamień bronią ludu z 1982 r. pochodzi 
z cyklu Robotnicy, zainicjowanego już w latach 70. 
XX w. i w sposób bezpośredni odnosi się do stanu 
wojennego oraz walki robotników.

„Ci ludzie, Robotnicy, by żyć godnie upominali się 
o swoje prawa nie raz, najczęściej przegrywali, by 
w końcu ostatecznie wygrać. (...) Historia, Polska 
i Ludzie nie są przedstawieni odświętnie i patetycznie, 
to raczej codzienna rzeczywistość, od czasu do czasu 
zapamiętana przez jakieś ważne wydarzenie. A tych 
Historia Polsce nie szczędziła. One to są zapisywane 
na kartkach papieru czy płótnach, które tworzy 
od lat Edward Dwurnik. Malarz i rysownik, baczny 
obserwator, ironiczny i bezwzględny komentator tego, 
co widzi, o czym czyta, co zapamiętuje, a o czym 
pragnie zapomnieć”2.

1 W. Nowaczyk, O Historii, Polsce i Ludziach – 
malarstwo i prace na papierze Edwarda Dwurnika, [w:] 
Edward Dwurnik. Obrazy o Polsce, Historii i Ludziach, 
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2011, s. 3.
2 Tamże, s. 5.
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15  Natalia LACH-LACHOWICZ (ur. 1937) Sztuczna fotografia, 1976

fotografia barwna, vintage print; 48x60 cm
sygnowany na odwrocie: ""NATALIA LL | 1976"

WystaWiany:
 ∙ Oh no, not sex and death again!, Państwowa Galeria Sztuki  

w Sopocie, 13.08- 24.10.2010
 ∙ Dzikie pola. Historia awangardowego Wrocławia, Zachęta- 

Narodowa Galeria Sztuki Warszawa, 19.06- 13.09.2015, 
następna wystawa przeniesiona do: Kunsthalle Koszyce, 
Museum Bochum, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 
Zagrzebiu

cena WyWołaWcza: 35 000 pLn 
estymacja 55 000 – 70 000 pLn *
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W 1963 roku Natalia Lach-Lachowicz ukończyła 
studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych (dzi- siaj Akademia Sztuk Pięknych) 
we Wrocławiu pod kierun- kiem prof. S. Dawskiego, 
a rok później dołączyła do Związku Polskich 
Artystów Fotogra ków. Jest współzałożycielką, 
obok Andrzeja Lachowicza, Zbigniewa Dłubaka 
i Antoniego Dzieduszyckiego, grupy PERMAFO 
oraz galerii i czasopisma o tej samej nazwie. 
Wspólnie realizowali program populary- zacji sztuki 
konceptualnej i nowych mediów oraz autorskiej 
tzw. sztuki permanentnej. Galeria działa w latach 
1970–1981. Natalia LL od 1975 roku była związana 
z międzynarodo- wym ruchem sztuki feministycznej. 
W 1977 roku otrzyma- ła stypendium Fundacji                                                                                                                                         
                                                               
Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Współpracowała 
też, wraz z założycielem – Andrzejem Willem 
i równie mocno zaangażowanym w inicjatywę 
Andrzejem Lachowiczem, przy pierwszych edycjach 
wroc- ławskiego Międzynarodowego triennale 
Rysunku, a w latach 1978–1995 objęła funkcję 
komisarza, później zaś wiceprze- wodniczącej 
tegoż wydarzenia. W 1991 roku została sty- 
pendystką Verein Kulturkontakte w Wiedniu, 
w 1994 roku otrzymała stypendium Fundacji Pro-
Helvetia. W maju 2007 roku została odznaczona 
Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis” natomiast w 2013 otrzymała Nagrodę im. 
Katarzyny Kobro.
Lata 70. XX wieku okazały się przełomowe dla 
twórczo- ści Natalii LL, ze względu na zde niowanie 
własnej posta- wy artystycznej i nawiązani ścisłych 
relacji ze środowiskiem neoawangardy. W 1976 
roku Natalia LL rozpoczyna prace nad cyklem pt. 
Sztuczna fotogra a ukazującym obrazy nie- możliwe 
w realnej rzeczywistości i akcentującym tym 
ist- nienie fotogra i jako sztucznego języka. Jak 
pisał Andrzej Sapija w katalogu wystawy z 1976 
roku „sztuka Natalii LL jest ruchem, rozwojem 
potęgującej się »sztuczności«. Każdy następny 
stopień sztuczności jest konieczny dla ukonstytu- 
owania i potwierdzenia etapu poprzedniego 

— sztuczności: poprzedniej [...]. Jest to proces 
permanentnej kondensa- cji prowadzący do pojęcia 
czystego (obejmuje ono także sztuczność wizualną) 
zawierającego w sobie wszystkie inne wytworzone 
dotąd pojęcia i kategorie [...]”.

„[...] Prace, które Natalia LL prezentowała 
od początku lat siedemdziesiątych, były 
w przeważającej części fotogra a- mi, 
wykorzystywanymi jednak w sposób nietradycyjny, 
jako swoiste tworzywo dające nowe, odmienne 
niż dotychczas rezultaty artystyczne, tworzące 
nowe formy zapisu, nowe systemy wizualizacji 
plastycznej. Fotogra a, zdaniem artyst- ki, poprzez 
swoje możliwości multiplikacyjno-tautologiczne 
stwarza nową ikonosferę, co ze światem realnym 
niewiele ma wspólnego; świat wytwarzany przez 
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fotogra ę – jak to podkreśla A. Lachowicz – istnieje 
poza notowaną przez fo- togra ę rzeczywistością. 
Fotogra a zatem nie stanowi za- pisu rzeczywistości, 
lecz szczególnej meta-rzeczywistości [...]. Prowadzi to 
do koncepcji »rzeczywistości pomyśla- nej«, do izomor 
czności znakowania wizualnego i mental- nego. Natalia 
LL sugeruje, iż tworząc »sztuczną fotogra ę«, rejestruje 
wiarygodnie i autentycznie »sztuczną rzeczywi- 
stość«, gdyż w przypadku prawdziwej i sprawdzonej 
rzeczy- wistości fotogra a taka nie może istnieć. 
Jednakże ukazanie owej »sztucznej rzeczywistości« 
właśnie poprzez fotogra- ę pozwala oglądać świat 
w zwielokrotnionych wymiarach i poza liczącym się 
czasem. Doświadczenia ze »sztuczną fo- togra ą« 
skierowane były przeciw, jak to artystka określiła, 
»zdroworozsądkowej koncepcji sztuki, traktowania 
proce- su wizualnego jako resztek podrzędnych myśli, 
odpadków pozostających po procesie myślowym«. 
Zakładając, że na- sze postrzeganie nie daje szans 
tworzenia trwałego mo- delu informacji wizualnej, 
artystka postuluje konieczność uwzględnienia 
także procesu myślowego i wyraża przeko- nanie 
o niepodzielnej więzi postrzegania wizualnego i całej 
sfery mentalnej towarzyszącej każdej wizualizacji. Jest 
to za- tem proces całościowy i winien być traktowany 
holistycznie. [...] Natalia LL chce rozumieć sztukę 
jako »doświadczenie wewnętrzne«. Uważa, że 
sztuka stanowi »projekcję samo- świadomościową«, 
wyrażającą »w zbiorowości treści, któ- rych 
niewyczerpane zasoby tkwią w każdym człowieku«” 1.

„Podstawową przesłanką pracy Natalii LL od początku 
lat siedemdziesiątych do dzisiaj jest zasada, że jej 
fotogra e nie przedstawiają rzeczywistości, lecz kcje. 
Podobnie jak
1 P. Krakowski, Natalia LL, „Obieg” nr 9–10, 1993.
Katharina Sieverding, Jurgen Klauke czy Klaus Rinke, 
także Natalia LL wybrała metodę konceptualną, 
w której medium fotogra i zastępuje inne przemijające 
formy wypowiedzi ar- tystycznych. Fotogra a zamienia 
w »rzeczywistość« to, co poprzednio istniało 
tylko w głowie artystki: czynność po- wszednia 
wyodrębniona przez sam akt wyboru awansuje do 
roli nośnika znaczenia, posługiwanie się dobrami kon- 
sumpcyjnymi staje się metaforą dla obecnej sytuacji 
spo- łecznej. W początkach lat siedemdziesiątych 
pozycja Natalii LL jest bliska Concept Art i Fluxus, ale 
jednocześnie kładzie
ona podwaliny pod coś, co z początkiem lat 80. 
otrzyma nazwę »fotogra i inscenizowanej«. Podobny 
sposób po- stępowania obserwujemy w jej pracach 
z lat osiemdziesią- tych, ukazujących na pozór 
odmienną tematykę. Nadal jest ona swoim własnym 
modelem, jednak twarz lub ciało jest deformowane, 
obciągnięte ciasno przylegającą tkaniną ny- lonową 
[...]” 2.
2 R. Misselbeck, Spojrzenie transcendentalne – Natalia 
LL, [w:] Natalia LL. Sztuka i Energia, red. A. Lachowicz, 
A. Sobota, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 
Wrocław 1993.
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Fundacja Gessel dla Muzeum Narodowego w Warszawie
Wspiera działania Muzeum Narodowego w Warszawie w zakre-
sie poszerzania, przechowywania, udostępniania i promocji zbio-
rów polskiej sztuki współczesnej. Fundacja realizuje swoją misję 
poprzez dokonywanie zakupów dzieł polskiej sztuki nowoczesnej 
i współczesnej, które są przeznaczone do kolekcji Muzeum Naro-
dowego w Warszawie.

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

Synapsis
Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzie-
ciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypraco-
wywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

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

Kabbalah Center Poland
Międzynarodowa organizacja upowszechniająca mądrość Kabba-
lah. Jej celem jest dawanie ludziom wiedzy oraz narzędzi, pozwa-
lających ulepszyć życie i usunąć chaos panujący na świecie.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Prowadzi schroniska, noclegownie, domy stałego pobytu, łaźnie, 
świetlice, kuchnie dla ubogich. Przeciwdziała i zapobiega bezdom-
ności, promuje to co jest bliskie idei albertyńskiej.

Fundacja im. Grzegorza Góraka
Fundacja wspiera rozwój młodych osób w zakresie ich przedsiębior-
czości oraz zachęca ich do stawiania pierwszych kroków w bizne-
sie; promuje idee patriotyzmu gospodarczego i CSR. Krzewi takie 
wartości jak etyka, uczciwość i konsekwencja w dążeniu do celu.

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

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

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Realizuje projekty z obszaru edukacji artystycznej oraz wspiera 
Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w jej misji upowszechniania 
sztuki współczesnej.

Lista fundacji, na które mogą państWo przekazać 3% ceny 
sprzedaŻy, zgodnie z zapisem reguLaminu aukcji § Xi. pkt 3.



Formularz zlecenia licytacji z limitem/telefonicznej
Nazwa aukcji: Mistrzowie Malarstwa. Prace z depozytów i wystaw muzealnych | Kod aukcji: 2103AM10| Data aukcji: 10.03.2021 godz. 19.00

Zlecenie licytacji z limitem oraz licytacja telefoniczna to sposoby wzięcia udziału w aukcji, nie wymagają od Uczestnika aukcji uiszczania dodatkowych 
kosztów.

zLecenie Licytacji z Limitem Q     Licytacja teLefoniczna Q 

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

Osoba zlecająca licytację:

imiĘ i nazWisko     numer kLienta  seria i numer doWodu osoBistego/peseL

numer teLefonu do Licytacji   hasło

Nr kat. Autor/Tytuł:
Maksymalna oferowana kwota

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

Podanie przez Uczestnika aukcji limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. Dom Aukcyjny będzie reprezentował w licytacji Uczestnika aukcji do 
podanej kwoty, z jednoczesną gwarancją nabycia obiektu za najniższą możliwą kwotę. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń bez limitu. W przypadku 
zaistnienia kilku zleceń w tej samej wysokości, Dom Aukcyjny będzie reprezentował Klienta, którego zlecenie zostało złożone najwcześniej.

zLecenie teLefoniczne
W przypadku zlecenia dotyczącego licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu dostępnego w czasie aukcji. Pracownik Domu 
Aukcyjnego połączy się z Uczestnikiem aukcji chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów i przeprowadzi weryfikację za pomocą 
imienia i nazwiska oraz hasła podanego w zleceniu licytacji. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału 
w licytacji, będący konsekwencją problemów z uzyskaniem lub z jakością połączenia.

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

 Podpis pracownika Domu Aukcyjnego LIBRA Podpis uczestnika Aukcji

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

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



Formularz rejestracji klienta
Nazwa aukcji: Mistrzowie Malarstwa. Prace z depozytów i wystaw muzealnych | Kod aukcji: 2103AM10| Data aukcji: 10.03.2021 godz. 19.00

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

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

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

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

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

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

Q  wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe.

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

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

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

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

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

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

Q TAK Q NIE
4. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Dom Aukcyjny informacji handlowej skierowanej za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci (proszę wybrać odpowiednie pole):
wiadomości e-mail Q TAK Q NIE
wiadomości SMS Q TAK Q NIE

  Data    Podpis klienta



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz prawo do 
ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną 
sytuację.

9. Poprzez podpisanie formularza rejestracyjnego, klient akceptuje Regulamin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mowa powyżej.

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

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

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

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

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

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

6. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń licytacji bez limitu.

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

publiczna) poprzez wybrany przez Dom Aukcyjny portal licytacji internetowych lub na własnej 
platformie.
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2. Warunkiem uczestnictwa w licytacji przez Internet jest zarejestrowanie się na stronie 
wskazanej przez Dom Aukcyjny co najmniej 2 Dni robocze przed rozpoczęciem aukcji oraz 
pozytywna weryfikacja przez Dom Aukcyjny. Dom Aukcyjny może odstąpić od zachowania 
wyżej wskazanego terminu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [•], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży 
wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata będąca wynagrodzeniem należnym twórcy i jego 
spadkobiercom z tytułu dokonanej zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu, 
o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 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
4. W razie opóźnienia Nabywcy w zapłacie oraz niedokonania odbioru Obiektu w terminie 

określonym w pkt. XIV.2 Regulaminu, Dom Aukcyjny wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin 

do uiszczenia należności za wylicytowany Obiekt oraz do odbioru Obiektu. W przypadku 
bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Dom Aukcyjny ma prawo złożyć w terminie 90 
dni od daty zawarcia Umowy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powinno być złożone w formie pisemnej oraz 
doręczone Nabywcy pod wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres 
korespondencyjny. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, na 
który pismo pozostawiono w placówce operatora pocztowego, a jeśli zostało podjęte wcześniej, 
w dacie podjęcia.

6. W przypadku odstąpienia przez Dom Aukcyjny od Umowy zgodnie z postanowieniami pkt. 
XIII.1 oraz pkt. XIII.2 Regulaminu, Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Domu 
Aukcyjnego kary umownej w wysokości równej dwukrotności wylicytowanej ceny Obiektu 
płatnej na rachunek i w terminie wskazanych w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

§ 14. PRZEJŚCIE WŁASNOŚCI I ODBIÓR OBIEKTU
1. Własność wylicytowanego Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny wraz 

z opłatą aukcyjną.
2. Odbiór Obiektu przez Nabywcę jest możliwy po dokonaniu zapłaty całej ceny wraz z opłatą 

aukcyjną (chwila przyjęcia gotówki w siedzibie Domu Aukcyjnego albo zaksięgowania należnej 
kwoty na rachunku Domu Aukcyjnego w przypadku płatności kartą lub przelewem bankowym) 
i powinien nastąpić w ciągu 14 dni od dokonania płatności.

3. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu oraz certyfikat autentyczności 
Obiektu.

4. Odbiór zakupionego Obiektu odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie Nabywcy 
Dom Aukcyjny może wysłać Obiekt pod wskazany adres, pod warunkiem pokrycia przez 
Nabywcę wszelkich kosztów wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia.

5. Dom Aukcyjny jest zwolniony z odpowiedzialności z chwilą odbioru Obiektu w siedzibie Domu 
Aukcyjnego albo z chwilą nadania Obiektu w placówce pocztowej/firmie przewozowej.

6. Dom Aukcyjny może obciążyć Nabywcę Obiektów, które nie zostały odebrane w terminie 14 
dni od daty zakupu, kosztami przechowywania zakupionych Obiektów w wysokości 100 zł 
dziennie za jeden Obiekt. W uzasadnionych przypadkach, Dom Aukcyjny może odstąpić od 
pobrania opłaty za przechowywanie nieodebranego w terminie Obiektu.

7. W przypadku opóźnienia Nabywcy w odbiorze Obiektu przekraczającego okres 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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