


Jerzy DUDA-GRACZ (1941 - 2004), Obraz 2542, Lubniewice -
Primavera Walc as dur bez opusu, 2000

olej / płyta, 100 x 70 cm, 130 x 100 cm (z oprawą)
sygnowany, datowany i opisany l.d.: DUDA-GRACZ 

2542 / 2000
Cena wywoławcza: 190 000 PLN



Prezentowany obraz nr 2542 to jedyna na rynku aukcyjnym praca z
cyklu Chopinowi – Duda-Gracz. Największy i jednocześnie ostatni cykl
składający się z 313 realizacji będących malarskimi interpretacjami
295 utworów muzycznych Fryderyka Chopina powstał w latach 1999 -
2003. Artysta każdemu utworowi muzycznemu poświęcił jeden obraz,
a w przypadku bardziej rozbudowanych kompozycji zilustrował każdą
z jej części. Cykl jest skonstruowany w bardzo przemyślany sposób
również w kwestii formalnej – wielkość obrazu zawsze powiązana jest
z długością utworu. Im dłuższy obraz, tym większy format pracy.
Również technika nie pozostaje tu bez znaczenia: artysta zmienia ją w
zależności od tonacji utworów. Te „lżejsze”, czyli w tonacji molowej
(preludia, pieśni, etiudy) Duda-Gracz malował techniką akwarelowo-
temperową, która pozwoliła mu na uzyskanie lekkiego, ażurowego
wręcz efektu, a „cięższe”, durowe (mazurki, koncerty, nokturny, walce,
sonaty, scherza, polonezy) zamykał w kompozycjach olejnych. Płótna,
w porównaniu z akwarelami, zdają się być bliższe malarstwu
rodzajowemu. Osobną część stanowi 41 półtorametrowych całunów,
symbolizujących utwory zaginione, znane jedynie z opisów w listach. 
 
Jerzy Duda-Gracz, zafascynowany twórczością najbardziej znanego
polskiego kompozytora stworzył osobistą, pełną czułości opowieść o
przemijaniu, historii i polskim pejzażu. Zachwyt nad muzyką łączy się
ze specyficzną, charakterystyczną tylko dla artysty odmianą
patriotyzmu. W trakcie pracy nad ostatnim, pełnym nostalgii i zadumy
cyklem malarskim Duda-Gracz podróżował po Polsce, poszukując
czystej, nieskażonej człowieczą ingerencją przyrody. Odwiedził
miejsca bliskie Chopinowi, Antonin, Poturzyn, czy Żelazową Wolę, ale i
bliskie jemu samemu – Nadrzecze, Jemiołów, Łagów, Kamion. 

Obraz nr 2542, czyli wykonana w technice olejnej interpretacja walca
as dur bez opusu, zwraca uwagę harmonią barw i ich subtelnym
przenikaniem się. Razem z ujętą na pierwszym planie nagą, kobiecą
postacią wsłuchujemy się w dźwięki muzyki i kontemplujemy naturę.



Prezentowany „Ptak II” należy do najciekawszych
kompozycji stworzonych przez Ziemskiego w latach
1957–1958. Wówczas – w cyklu „Ptaki” – artysta tworzył
intrygujące, uproszczone wizerunki tytułowych stworzeń.
Na gładko, wielobarwnie podmalowanym tle pojawiają się
impastowo nakładane plamy barwne układające się w
sylwetki ptasich stworów. Artysta niejednokrotnie
wprowadzał towarzyszące ptakom motywy malowanych
kratek i siatek, kontrastując je z grubo nakładanymi,
szerokimi plamami budującymi główny motyw
przedstawienia. Innym razem koncentrował się wyłącznie
na ptasich bohaterach, powołując ich dożycia przy
pomocy cienkich, strzępiastych pociągnięć pędzla.
Prymitywizujące, pełne wyrazu kompozycje Ziemskiego z
cyklu „Ptaki” można traktować jako twórcze
przetworzenie w duchu informelu baśniowego malarstwa
Paula Klee.



Jako uczeń Jana Cybisa i Jana Sokołowskiego, Marian Bogusz uzyskał dyplom z malarstwa na
warszawskiej ASP. W latach 50. podjął aktywność w ramach wielu inicjatyw artystycznych, m.in.
współtworzył Grupę 55 wraz ze Zbigniewem Dłubakiem oraz Kajetanem Sosnowskim, ale też
Galerię Krzywe Koło (1956 r.), którą prowadził, a która działała przy Klubie Krzywe Koło będącym
odpowiedzią na skostniałą i opresyjną politykę władz komunistycznych. Wniósł także swój udział w
organizację niezwykle istotnych dla sztuki polskiej Wystaw Sztuki Nowoczesnej (Kraków 1948–49,
Warszawa 1957 i 1959), jak również licznych plenerów artystycznych i biennale.

„Kiedy wspomina się Bogusza – przychodzi na myśl nie tylko i nie przede wszystkim to, co stworzył
jako artysta, ale to, co polska sztuka zawdzięcza jego inicjatywom, jego bezprzykładnemu
zaangażowaniu, energii i imponującej sile przebicia. Nie było i nie ma animatora sztuki równego
mu bezinteresownością, pomysłowością i pasją. Jego zasług dla świetnego rozwoju awangardowej
sztuki polskiej w latach bezpośrednio powojennych, a później w drugiej połowie lat pięćdziesiątych
i następnym dziesięcioleciu nie da się przecenić. Był niewyczerpanym źródłem pomysłów na
twórczą mobilizację środowisk artystycznych. Był pomysłodawcą i realizatorem nowych,
niekonwencjonalnych form działalności. […] Bogusz był komunistycznym idealistą na wzór
awangardy rosyjskiej czasów rewolucji. Nigdy nie zabiegał o żadne korzyści osobiste, zawsze – o
dobro sztuki, jako wartości nadrzędnej wobec wszelkich innych. Jak pisał we wspomnieniu o nim
najbliższy jego przyjaciel Kajetan Sosnowski: »Marian Bogusz był indywidualnością jako artysta i
jako człowiek, a właściwie całą swoją egzystencję przemieniał w kształt artystyczny […] Przeżył
piekło obozu koncentracyjnego, ale nie stracił wiary w człowieka. Nie miał chęci posiadania ani
daczy, ani auta, nie nęciły go również wysokie zarobki i wygodny tryb życia. Jego pasją było
malowanie i agitowanie wszystkich do pracy w poszukiwaniu Nowego Kształtu Sztuki, która
wyrażałaby głębiej poszerzający się obszar myśli i doznań ludzkich […] Wierzył, że artyści poprzez
sztukę, działając bezinteresownie i odkrywczo, dokonają przemiany mentalności społecznej«”.

Marian BOGUSZ (1920 - 1980), Kompozycja, 1957
tempera / papier, 45 × 65 cm (w świetle oprawy)

Cena wywoławcza: 12 000 PLN 



Jan TARASIN (1926 - 2009), Sytuacja XXXI, 1993
olej / płótno, 46 x 55,5 cm

sygnowany i datowany l.d.: Jan Tarasin 93
Cena wywoławcza: 60 000 PLN 

Sytuacja Sytuacja XXXI z 1993 roku to przykład niebywale rozpoznawalnego malarstwa Jana
Tarasina, którego fascynacją stała się struktura obrazowa znaku jako elementu komunikacji
wizualnej. Malarz stworzył bezprecedensowy styl, oparty na autorskiej koncepcji obrazu,
zakładającej wysoce zintelektualizowany proces układania przedmiotów na płaszczyźnie.
Niezwykle istotnym aspektem jego twórczości jest „degradacja” człowieka, który przestał pełnić
funkcję dominującą, a jest ukazany jako część większej całości. Spowodowało to określanie jego
sztuki mianem antropocentrycznej wizji rzeczywistości. Wszystkie elementy podlegają
radykalnemu uproszczeniu. 
Malarstwo stanowiło dla Tarasina obszar badania i porządkowania obrazów płynących ze świata
realnego, z ich chaosem i niejednoznacznością. Istotną rolę przypisywał matematyce, ponieważ
upatrywał w niej nie schematyczność, a narzędzie pozwalające ujmować dynamicznie
zmieniające się zjawiska. Poddawał refleksji kwestię ludzkiej percepcji, zastanawiając się, ile
bodźców nas atakujących jest w stanie dotrzeć do świadomości. Dlatego też pisano o twórczości
Tarasina jako grze „wyobrażonego z namalowanym, zobaczonego z pomyślanym”. 

Prezentowana praca to niewątpliwie bardzo interesująca propozycja dla miłośników sztuki Jana
Tarasina, który uznany jest przez krytyków mianem jednego z najbardziej oryginalnych artystów
polskiej sztuki współczesnej.



Jan Tarasin (1926-2009) – malarz, grafik i rysownik, a także
teoretyk sztuki i pedagog. Malarstwo studiował w
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem m.in.
Zbigniewa Pronaszki i Wacława Taranczewskiego. Jeszcze
jako student zadebiutował na słynnej I Wystawie Sztuki
Nowoczesnej w Krakowie (1948). Przez wiele lat wykładał
na warszawskiej ASP, a w latach 1987-1990 piastował
stanowisko jej rektora. W roku 1984 został laureatem
nagrody im. Jana Cybisa.



Edward DWURNIK (1943 - 2018), Plac Zamkowy
olej / płótno,  55 x 46 cm

Cenaw wywoławcza: 45 000 PLN



Jan DOBKOWSKI ur. 1942, Sama natura, 1968
olej / płótno, 48 x 41 cm

Cena wywoławcza: 38 000 PLN

"(...) Wewnętrzne funkcjonowanie ciała w ujęciu Dobkowskiego jest bliższe tradycji aborygeńskiej
„sztuki rentgenowskiej”, w której sylwetki zwierząt i ludzi także mają zaznaczone kości i organy
wewnętrzne. Lecz podobnie jak artyści z antypodów, Dobkowski uwidacznia tylko wybrane
części ciała, dopasowując je do abstrakcyjnego i polimorficznego konturu. W pracy Sama
natura (1968) ciało niebieskiej postaci o obfitych kształtach jest rozciągnięte na całej długości
płótna, wypełnione kawałkami kości oraz organami wewnętrznymi; posiada nawet zarys
włosów. Lecz sztywność szkieletu została zmiękczona, kości przybierają galaretowate kształty.
Anatomiczna logika łączenia miękkiej formy zewnętrznej ze stabilną strukturą wewnętrzną
została zakwestionowana. W twórczości Dobkowskiego struktury wewnętrzne, takie jak żebra,
stają się aktywnymi czynnikami w zewnętrznym układzie ciała, podlegającymi ciągłym zmianom
i metamorfozie."
Monografia Jan Dobkowski, red. M. Kuźmicz, Wydawnictwo Arton, 2021, s. 25 



W ofercie aukcyjnej znaleźć można też dwie prace Jana Dobkowskiego. W ostatnim czasie
notowania prac tego artysty, uznanego klasyka awangardy, znacząco wzrosły.  Średnia cena
malarstwa Dobkowskiego była w ubiegłym roku na najwyższym poziomie w historii, a obecnie
przebija tę wartość o 24 proc., wynika z rejestrów Artprice.  W 2021 r. odnotowano również
rekord za obraz autora: najdroższe płótno Jana Dobkowskiego kosztowało niemal 200 000 zł,
natomiast najdroższa praca na papierze została sprzedana za 12 000 zł.

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



Tomasz Sętowski to plastyk, malarz, surrealista urodzony w 1961 roku. Autor prac
pokazywanych na wystawach zbiorowych (m.in. „Surrealiści polscy” Triennale
„Sacrum”) i indywidualnych w polskich oraz zagranicznych galeriach, m.in. Katarzyny
Napiórkowskiej w Warszawie i Anny Kareńskiej w Poznaniu, Stricoff Fine Art Ltd.i
InterArt w Nowym Jorku; były przedstawiane na łamach czasopism – m.in. w
miesięczniku „Fantastyka”. Jego dzieła znajdują się w kolekcjach Teresy Żylis-Gary i
Bogusława Kaczyńskiego. Znalazły się na okładkach m.in. książki Waldemara Łysiaka
„Statek” oraz płyty zespołu Hipgnosis.

Jest zaliczany do twórców nurtu zwanego „realizmem magicznym”. Maluje tradycyjną
metodą: olej na płótnie. W ostatnich latach prezentował jednak także grafiki powstałe w
oparciu o obrazy olejne, jednak stanowiące osobną, ciekawą interpretację danego tematu.
Ponadto prezentuje wykonywane okazjonalnie rzeźby. 

Tomasz SĘTOWSKI ur. 1961, Księżyc śpi
olej / płótno, 50 x 60 cm

sygnowany l.d.: T. Sętowski
Cena wywoławcza: 50 000 PLN



Niewątpliwie unikatową pozycją na rynku aukcyjnym jest również praca Jerzego Skolimowskiego z
praca 2006 roku. Jerzy Skolimowski to reżyser, scenarzysta, producent, scenograf, pisarz, aktor,
malarz. Ostatnie 12 lat to ważny okres w jego twórczości. Prace wystawia w galeriach w Kanadzie,
USA, Francji, Włoszech, Grecji, Niemczech i Polsce. W roku 2001 jego obrazy pokazywano na
Biennale Sztuki w Wenecji. Znajdują się także w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie,
Muzeum Sztuki Współczesnej w Salonikach jak i kolekcji Jacka Nicholsona. 

O twórczości Jerzego Skolimowskiego tak pisał Andrzej Wajda:

„Wielkie formaty obrazów Jerzego Skolimowskiego, zmysłowy sposób malowania, gdy artysta zostawia za każdym
razem ślad chwili, dokonany po głębokim namyśle – to budzi mój głęboki podziw. Abstrakcja […] otwierająca się na
tradycję sztuki figuralnej w równym stopniu co na świat pełnej tajemnicy sztuki Dalekiego Wschodu, to zdumiewające
dokonanie malarskie w tych czasach nerwowego pościgu za efektem. […] Może właśnie dlatego tak silnie działają na
mnie, który takiego malarstwa gwałtownie potrzebuję.”



Kolejną pozycją na którą z pewnością warto zwrócić uwagę jest wczesna praca
Ewy Kuryluk wyróżniająca się wyjątkową historią wystawienniczą. Praca „Czarny
trójkąt” powstała w 1968 roku i należy do pierwszego dojrzałego cyklu
twórczości artystki - „Człekopejzaży”. 

akryl / sklejka, 63 x 63 cm (z oprawą)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: EWA KURYLUK | „Czarny Trójkąt” | akryl na sklejce | 1968

| 61 x 61 cm
Cena wywoławcza: 25 000 PLN 

"Człekopejzaż to wizja przyrody bez podziału - co żyje, jest razem - ale wizja to
niejednoznaczna, bolesna i okrutna. Z ciał kochanków wyrastają kwiaty, a częścią
przemian przyrody są cierpienie, śmierć, rozkład. W tej wizji przyrody porusza nas
również to, że ukształtowała się po II wojnie światowej w Polsce i jest naznaczona jej
historią. Ale Człekopejzaże, choć mówią o sprawach posępnych i strasznych, nie są
przygnębiające i cieszą oko". - pisał angielski krytyk John Harvey



"Nie śnij o miłości", wystawa indywidualna, Muzeum Narodowe w Krakowie, maj-sierpień 2016

Artystka wspomina o swojej twórczości z roku 1968: „Moje obrazy
posępniały. Malowałam groteskowe portrety i sceny: zniszczone
krajobrazy, zburzone miasta, śmietniki; ludziki-mrówki i olbrzymy; sale
szpitalne i operacyjne; cele tortur, szczątki ciał, martwe pary, rozpadający
się glob. Do płócien i desek przyklejałam kawałki gazet, odpadki. Jean
Adhémar, dyrektor gabinetu rycin Biblioteki Narodowej w Paryżu, zakupił
ode mnie trzy litografie, potem kupował regularnie dalsze grafiki..” […]

Literatura
"Ewa Kuryluk. Obrysować cień. Malarstwo 1968-1978", katalog wystawy, Wrocław, Gliwice, Kraków

2011, s. 57 (il.)
 

Wystawiany
"Ewa Kuryluk. Obrysować cień. Malarstwo 1968-1978", Galeria Design BWA Wrocław, 25.03-

23.04.2011; Czytelnia Sztuki, Gliwice 07.10-27.11.2011; "Nie śnij o miłości", wystawa indywidualna,
Muzeum Narodowe w Krakowie, maj-sierpień 2016



Jan LEBENSTEIN (1930 - 1999), Akt kobiecy,
1996

gwasz, ołówek, akwarela / papier
35 x 27,5 cm

sygnowany i datowany p.d.: Lebenstein 96
 

Cena wywoławcza: 10 000 PLN



„Zofia Artymowska w latach 60. wyjechała na Bliski Wschód i pobyt ten w decydujący
sposób wpłynął na koncepcję jej malarstwa. Zetknięcie się z „krajobrazem
uporządkowanym, z przestrzenią o zredukowanej do minimum ilości form, sprawiły,
że w końcu lat 60. artystka postanowiła „oczyścić warsztat” przez „zlikwidowanie
wszelkiej trójwymiarowości na powierzchni dwuwymiarowej”. W swojej twórczości
posłużyła się formą walca, traktując go jako moduł. Powielane formy tworzyły -
„Poliformy”. [...] Odtąd wszelkie eksperymenty z przestrzenią obrazu prowadziła na
jego płaszczyźnie. Stosując wyłącznie środki malarskie, uzyskiwała iluzję głębi, wrażenie
dalekich perspektyw, efekt reliefu bez rzeczywistego reliefu”.

Karolina Prymlewicz „Czułe oko Artymowskiej” z katalogu wystawy: Zofia Artymowska, Nieskończona
geometria, ASP Wrocław, 10.11.2017-15.03.2018

Zofia ARTYMOWSKA (1923 - 2000), Poliformy-Trzy momenty, 1986
kredka, collage / papier, 36 x 46 cm (w świetle passe-partout);

sygnowany, datowany i opisany u dołu kompozycji: Poliformy, rysunek collage, 25, "Trzy momenty" / Zofia Artymowska / 1986
Cena wywoławcza: 2 500 PLN



Ryszard Grzyb to malarz, poeta, projektant graficzny. W 1976 roku rozpoczął
studia malarskie w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we
Wrocławiu. Po przeprowadzce do Warszawy od 1979 kontynuował je w
Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 1981 uzyskał dyplom w pracowni profesora
Rajmunda Ziemskiego.

 
Już na trzecim roku studiów we Wrocławiu jego malarstwo zdominowały
kompozycje neoekspresjonistyczne w typie Neue Wilde. W swoich pracach
poruszał tematy egzystencjalne, podejmował krytykę społeczno-polityczną,
jednocześnie wprowadzając do nich elementy absurdu i często wulgarnego
humoru. W trakcie studiów w Warszawie nawiązał kontakty z przyszłymi
członkami Gruppy, którą współtworzył w latach 1983-89. Według pozostałych
artystów z Gruppy pojawienie się Grzyba na warszawskiej ASP było momentem
przełomowym dla kształtowania się owego ugrupowania – wniósł do niego
dzikość, żywiołowość, humor.

Ryszard GRZYB ur. 1956, Nie ma lekarstwa na twoje zranienia, 2017
akryl / płótno, 73 x 100 cm

sygnowany, datowany i opisany na odwrocie: 
Ryszard Grzyb | „Nie ma lekarstwa | na twoje zranienie” | 2016 | 73 x 100 cm | akryl

 
Cerna wywoławcza: 26 000 PLN



Apoloniusz WĘGŁOWSKI ur. 1951, Kompozycja
olej / płótno, 141 x 100 cm

Cena wywoławcza: 16 000 PLN



Na naszej pa�dziernikowej aukcji będzie można wylicytowa� r�wnież pracę prof. Apoloniusza
Węgłowskiego, kt�ry w 1982 roku z wyr�żnieniem uko�czył malarstwo w pracowni Stefana
Gierowskiego. Gierowski tak pisał o swojej relacji z Węgłowskim i jego tw�rczo�cią:

„Moje rozmowy z Apoloniuszem często wiodą od drobnej obserwacji malarskiej do
bezkresnych tajemnic egzystencji. Daje to nam przyjemno�� odnajdywania w materii
malarskiej znak�w łączno�ci z og�lnymi prawami przyrody i wspiera nasze przekonanie o
szczeg�lnej roli sztuki abstrakcyjnej. Od pigmentu okre�lającego porządkiem chemicznym
barwy my�l łatwo przeskakuje do zjawiska fizycznego, �wiatła, i otwiera cały ła�cuch
odniesie� i pyta�, na kt�re nie zawsze można znale�� odpowied� – chociaż jest to dla
malarza zjawisko najbliższe, zar�wno fizyczne, jak i psychiczne. Już samo stwierdzenie, że
�wiatło to «czę�� promieniowania elektromagnetycznego uzmysławiającego ludziom
wrażenia �wietlne» kojarzy się z wąską kreską barw na szerokiej skali promieniowania
niewidocznego (oznaczonego czernią), z kt�rym wsp�łczesny człowiek wsp�łżyje,
wykorzystując je w r�żnych formach przy pomocy codziennie używanych aparatur i
przyrząd�w, nie zastanawiając się nawet nad jego obecno�cią. A przecież jeste�my bardzo
podatni na wyobrażenie sobie tego, co niewidzialne i ta sfera cienia jest r�wnie pobudzająca
my�li jak sfera �wiatła widzialnego. Zawsze są trudno�ci z wyja�nieniem tajemnic �wiatła
jako szczeg�lnego rodzaju materii oraz roli jaką odgrywa ono w kształtowaniu my�li o
jedno�ci wszech�wiata; od tych przesłanek już tylko krok do metafizyki, w kt�rej szczeg�lną
rolę odgrywa �wiatło, a doskonało�� łączy się z najwyższą jasno�cią, �wietlisto�cią itd.
Wydarzenia, kt�rych nauka nie jest w stanie opisa�, pobudzają naszą wyobra�nię i intuicję,
rozbudzają wiarę i marzenia – otwierają racje artystyczne. Cieszy każdy skrawek powstającej
tajemnicy, kt�rej nie można nazwa� i opisa�, kt�ra po prostu stała się skonkretyzowanym w
fakcie dążeniem. Gdy m�wimy: «�wiatło inicjuje procesy życiowe» albo: «życie związane jest
z energią promienistą obszaru widma widzialnego», to natychmiast w tej olbrzymiej skali
wydarze� znajdujemy obecno�� i miejsce dla my�li malarskiej, podatnej na oddziaływanie
takich poję�, gdyż w ostatecznym rozrachunku �wiatło jest tajemnicą działania obraz�w i ich
życia. Takie przecież do�� szczodre i beztroskie wkładanie poję� z r�żnych dziedzin do
jednego tygla pobudza wyobra�nię, intryguje, budzi wątpliwo�ci, ale też nadaje kierunek
dążeniu i koncentruje uwagę na tych prostych faktach optycznych, kt�re także dają się
pogrąży� w metafizycznych tęsknotach. To, co maluje Apoloniusz jest dla mnie ważne, bo
znajduje się w kręgu podstawowych problem�w sztuki abstrakcyjnej, zawierającej tyle
możliwo�ci co i niebezpiecze�stw. Apoloniusz nie boi się ponosi� wszelkich konsekwencji tak
wybranej drogi, dając �wiadectwo swojej osobowo�ci. Gdy oglądam obrazy Apoloniusza,
znajduję w nich coraz to nowe wątki do dalszej rozmowy, kt�ra jest przecież tylko refleksją
obok wła�ciwego wydarzenia, jakim jest malowanie. Największa rado��, gdy spotkam obraz,
kt�ry rozszerza zasięg przygody intelektualnej o trudne do przyjęcia w słowach odczucia,
wtedy znowu nabieram pewno�ci, że malarstwa nie da się niczym zastąpi�.”* Stefan
Gierowski

* [tekst towarzyszący wystawie Apoloniusz Węgłowski. Malarstwo i rysunek, Muzeum S. Staszica, Piła, 17
listopada – 10 grudnia 2017]

 



"Kwarantanna" to zachwycająca pozycja autorstwa Henryka Laskowskiego- artysty urodzonego
w 1951 r. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) w Poznaniu
rozpoczyna na wydziale Architektury Wnętrz. Po roku przenosi się na Wydział Grafiki
warsztatowej. Dyplom (1977) z wyróżnieniem w pracowni Litografii pod kierunkiem prof.
Lucjana Mianowskiego. Aneks w pracowni ilustracji i plakatu prof. Waldemara Świerzego. W
latach 80. zajmuje się grafiką wydawniczą (ilustracja książkowa, projekty okładek, plakat),
rysunkiem oraz sporadycznie malarstwem. Pobyt we Francji (2001-2003), a także podróże do
Włoch, Hiszpanii, Anglii spowodowały u niego większe zainteresowanie malarstwem jako
medium, które lepiej pozwala opisać otaczającą rzeczywistość. W swoich pracach porusza się w
kręgu szeroko pojętej tematyki miejskiej. Interesuje go także pejzaż, natura i człowiek. W jego
malarstwie znaleźć można odniesienia do sztuki pop-artu, hiperrealizmu czy surrealizmu.
Zazwyczaj przemawia łagodnie, posługując się językiem poetyckiej metafory. Rolę
nieodłącznego szkicownika pełni u niego aparat fotograficzny. Uchwycone okiem obiektywu
fragmenty rzeczywistości interpretuje przy użyciu środków właściwych malarstwu.

Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego, Muzeum Sportu oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Henryk LASKOWSKI ur. 1951, Kwarantanna, 2021
akryl / płótno, 70 x 92 cm

sygnowany, datowany i opisany na odwrocie: „KWARANTANNA” | H. LASKOWSKI | 70 X 92 cm 2021 A/O
Cena wywoławcza: 7 000 PLN



Od laty współtworzy znane i rozpoznawane instalacje w przestrzeni publicznej 
 zamawiane przez instytucje publiczne m.in. “Pegazy" na Placu Krasińskich w
Warszawie dla Biblioteki Narodowej, “Koguty" w Ambasadzie Francji, “Dom na
Drzewie" w Bibliotece Uniwersyteckiej, wystawę plakatów “Dekalog" przed PKiN, 

Od 2011 roku razem z Pawłem Konarskim realizuje 'Wystawę malarstwa‘ –
długofalowy projekt w przestrzeni publicznej związany z jej malarstwem.
Konarscy stworzyli i prowadzą także klubogalerię Pies Czy Suka. Kuratorują i
organizują wiele wystaw oraz są aktywnie zaangażowani w promocję polskiego
dizajnu. .

Artystką młodszego pokolenia na którą szczególnie warto zwrócić uwagę jest Beata
Konarska- malarka, autorka projektów site specific, instalacji w przestrzeni
publicznej oraz realizacji z pogranicza urban artu. Ukończyła z wyróżnieniem
Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni plakatu Mieczysława
Wasilewskiego oraz w pracowni malarstwa Jerzego Tchórzewskiego. Obecnie jest w
trakcie studiów doktoranckich na tej samej uczelni.



"Obraz ten powstał na koniec roku i symbolicznie zamknął serię obrazów „2020”.
Zamknął, a zarazem jest otwartą kartą. Mówi o tym, że nie wiemy co będzie. Możemy
jedynie spekulować, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć kluczowych momentów, ani w
naszym osobistym życiu, ani tych zmieniających bieg historii świata, jak chociażby
pandemii Covid-19 w 2020 roku i jej globalnych konsekwencji. 
Kobieca – moja, dłoń, trzyma pędzel zawieszony nad czystym płótnem. Obraz jest też
zapisem chwili “tu i teraz”- tego wszystkiego co dzieje się pomiędzy, kiedy wydaje nam
się, że nic się nie dzieje, a wtedy właśnie jest teraz. Bez wstrząsających wydarzeń, bez
“breaking newsów”, wydarzeń tragicznych, czy szczęśliwych, które przyniesie kolejna
chwila, czy kolejny dzień.
Światło pada na płótno. Cień wibruje  w słońcu. Zawieszona dłoń w chwilowym bezruchu,
zanim zetknie się z płótnem i powstanie pierwszy znak. To bardzo ważna dla mnie część
procesu twórczego. Staram się być wtedy pogrążona w głębokim połączeniu ze sobą i z
zewnętrzem. Wierzę, że każdy znak czy ślad nie powstaje bez powodu." - Beata Konarska

 

Beata KONARSKA ur. 1973, Yet untitled, 2020
akryl/płótno, 92 x 146 cm

sygnowany i datowany l.d.: 'BE15122020.'
 

Cena wywoławcza: 8 000 PLN



Michał Zawada urodził się w roku 1985 w Krakowie. W latach 2004-2009 studiował historię
sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2005-2010 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie w pracowni Prof. Andrzeja Bednarczyka. W 2013 otrzymał tytuł doktora
sztuki w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne. Od 2012 roku
jest asystentem w VI Pracowni Malarstwa Prof. Andrzeja Bednarczyka. Laureat Stypendium
Republiki Austriackiej (2014-2015).

Zajmuje się malarstwem, fotografią oraz sztuką wideo. W swojej twórczości najczęściej zestawia
działania artystyczne z teoretycznymi, podejmując dialog z dyskursem obrazu w jego
współczesnych analizach. W działaniach plastycznych używa cytatów i zapożyczeń, nie
pozostawia dzieła jako elementu samoistnego lecz wpisuje je w szeroki kontekst, w twórczą
rozmowę z tradycją artystyczną i teorią sztuki. Pracuje według zasady dialektyki obrazowej,
łącząc pochodzące z różnych źródeł porządki wizualne w heterogeniczne całości, najczęściej
powiązane w konkretne cykle i serie. Odnosi się najczęściej do teoretycznego dorobku W.
Benjamina, A. Warburga, J. Lacana, H. Beltinga i G. Didi-Hubermana.



Jan SZCZEPKOWSKI ur. 1975, Oficer, 2018
olej / płótno, 150 x 160 cm

sygnowany i opisany na odwrociu p.d.: JAN SZCZEPKOWSKI |
Oficer | podpis nieczytelny

Cena wywoławcza: 5 000 PLN



Artysta Norman Leto jako malarz ma swoje odrębne miejsce w polu polskiej
sztuki aktualnej, konsekwentnie nie podąża za modami, obrazując to co
wydaje mu się interesujące w sposób dla siebie reprezentatywny i
 adekwatny, w zmiennej stylistyce i z pomocą formalnych wolt.
Znany także jako filmowiec używa osobistego filtra,  czasami wręcz intymnej
narracji, co w przypadku obrazów odzwierciedlają tytuły prac.
Podążamy za jego wskazówkami, przyjmujemy optykę artysty, który jest
autorytarny w narzucaniu sposobu odczytania, posiada wyrobione kulturalne
gusty i cytuje w swoim malarstwie poszczególne  sceny czy kadry filmowe i
literackie. Nie unika przywoływania własnych obserwacji rzeczywistości, jego
obrazy to zapis częstych spacerów z psem, wybrane elementy pejzażu często
w wyabstrahowanej formie podkreślają rutynę dnia codziennego.

Artysta doskonale balansuje pomiędzy dwoma rzeczywistościami odnosząc
sukcesy na aukcjach i rynku sztuki ze swoją twórczością malarską, jak również
jako jeden z pierwszych polskich artystów podejmując współpracę z Chimerą
– umiejscowioną w Londynie platformą sztuki cyfrowej specjalizującej się w
sprzedaży NFT.



Aukcja odbędzie się bez udziału publiczności, dlatego też zapraszamy do:
– składania zleceń telefonicznych pod adresem: info@artlibra.pl,

– składania zleceń z limitem pod adresem: info@artlibra.pl,
– licytacji online za pomocą portali onebid.pl oraz artinfo.pl.

 
Streaming live z przebiegu licytacji na sali będzie dostępny w czasie

rzeczywistym na naszej stronie na facebooku.
 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod mailem: info@artlibra.pl oraz
telefonem: 

660 299 912.
 

Katalog aukcji: 
https://artlibra.pl/aukcje/19-aukcja-sztuki-xx-i-xxi-wieku/

 
Katalog aukcji na portalu Onebid.pl:

https://libra.onebid.pl/pl/auction/-/2794


