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1  Henryk Hayden (1883–1970) Pejzaż (1942)
tusz / papier
31,5 × 49,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: Hayden | 42

eStymacja 7 000–16 000 pLn •

Urodził się w  zasymilowanej rodzinie żydowskich 
handlarzy, jako Henryk Hayden-Wurcel. Był jednym 
z  najwybitniejszych malarzy polskiego pochodzenia 
związanych ze środowiskiem École de Paris. Wyjazd 
w  1907 roku do stolicy Francji, poprzedził studiami 
w  Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Kolejne jego 
kroki to edukacja w Akademii La Palette, była to wów-
czas najlepsza uczelnia na Montparnassie, zwana także 

„kubistyczną”. Od 1908 często wyjeżdżał do Bretanii, 
kontaktując się tam z  Władysławem Ślewińskim. We 
Francji zamieszkał na stałe. W  1920 odwiedził rodzi-
nę w  Polsce, ale jego związki z  krajem były dość luź-
ne – z rzadka tylko przesyłał obrazy na wystawy. Wiele 
natomiast wystawiał we Francji; od 1909 regularnie brał 
udział w paryskich Salonach, miał też wystawy indywi-
dualne. Artysta podążył w kierunku prokubistycznego 
porządku kompozycyjnego. Estetyka ta ujawniła wpływy 
Paula Cézanne’a, a także paryskiej awangardy, do której 
zbliżyła artystę znajomość z Pablem Picassem i Henrim 
Matisse’em. Po 1922 roku, zbliżone do poetyki kubizmu 
syntetycznego prace, ustępują miejsca kolorystycznej 
wrażliwości artysty. Wówczas powstały portrety i  pej-
zaże oraz neoklasycystyczne ujęcia będące ukłonem 
Haydena w kierunku sztuki dawnych mistrzów. U schył-
ku swej twórczości powrócił do rygoru geometrycznej 
linii, mocnego koloru, zbliżając się tym samym w stronę 
dekoracyjnej abstrakcji. W 1915 roku powstał jego obraz 

„Trzej muzykanci”, który można oglądać w  muzeum 
w Lyonie. Przyjmuje się, że to właśnie ten obraz zain-
spirował Picassa do jego słynnego obrazu o tym samym 
tytule, który powstał parę lat później.
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2 Jerzy Janisch (1901–1962) Katedra / Mężczyzna z radiem (praca dwustronna, niedatowana)
olej / papier (Katedra)
węgiel / papier (Mężczyzna z radiem)
50,5 × 70 cm
sygnowany l.d.: janisch (Katedra)
sygnowany i opisany l.d.: Janisch J. | W-wa | [nieczytelny] 
(Mężczyzna z radiem)

eStymacja 20 000–30 000 pLn •

Jerzy Janisch swoją edukację malarską rozpoczął od pry-
watnych lekcji u Zofii Albinowskiej-Minkiewiczowej, 
a w  latach 1921–1924 studiował w Państwowej Szkole 
Przemysłowej we Lwowie u Kazimierza Sichulskiego. 
W drugiej połowie lat 20. dwukrotnie wyjeżdżał do Pary-
ża, gdzie również kształcił się jako plastyk. W roku 1929 
powrócił do Lwowa, gdzie wraz z Aleksandrem Krzywo-
błockim i Mieczysławem Wysockim założył stowarzy-
szenie „artes”. Do lwowskiego ugrupowania niedługo 
później przyłączył się Henryk Streng, znany dziś jako 
Marek Włodarski. W latach trzydziestych Janisch praco-
wał we Lwowie przy konserwacji zabytkowych polichro-
mii. Współpracował także z miesięcznikiem „Sygnały”.

Malarstwo Janischa kształtowało się pod wpływem 
francuskiego fowizmu. W czasach działalności w ramach 
stowarzyszenia „artes” zainteresował się poetyką surre-
alizmu, którą eksplorował także w okresie wojennym. 
Jego kompozycje cechowała ekspresja i żywa kolorystyka. 
Pod koniec życia tworzył również prace socrealistyczne. 
Oprócz tradycyjnego malarstwa olejnego i grafiki, wyra-
żał się także w nowoczesnych awangardowych mediach, 
takich jak kolaż czy fotomontaż.
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3 Tadeusz Makowski (1882–1932) Bonne fête (1929)
akwarela, pastel / papier
17 × 21 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany śr.d.: T.M.
opisany śr.g. Bonne fête
datowany p.d. 16 oct.
na odwrociu list do prawnuka Mickiewicza datowany
16 października 1929

 ∙ do pracy dołączona jest ekspertyza Elżbiety Zawistowskiej
WySTaWy:

 ∙ Polski Paryż i École de Paris – Kolekcja Wojciecha Fibaka, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie, 18 grudnia 1999 – 19 marca 
2000

 ∙ Polski Paryż. Od Michałowskiego do Lebensteina. Malarstwo 
polskie z kolekcji Wojciecha Fibaka, Muzeum Historii Miasta 
Łodzi, 1999
REPROduKOWaNy:

 ∙ Polski Paryż. École de Paris. Kolekcja Wojciecha Fibaka, 
red. M. Poszumska, Szczecin 1999, il. s. 109

 ∙ Polski Paryż. Od Michałowskiego do Lebensteina. Malarstwo 
z kolekcji Wojciecha Fibaka, red. R. Czubaczyński, Łódź 1999, 
il. s. 83

eStymacja 220 000–250 000 pLn

Tadeusz Makowski w  latach 1903–1908 studiował 
malarstwo u  Józefa Mehoffera i  Jana Stanisławskiego 
w  krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W  czasie 
studiów podróżował do Wenecji. Po ich ukończeniu 
wyjechał do Paryża i pozostał tam na stałe. W czasie 
I wojny światowej przebywał w Bretanii, przyjaźniąc 
się z Władysławem Ślewińskim. W 1916 roku wrócił 
do stolicy Francji. Początkowo inspirował się malar-
stwem Pierre’a Puvis de Chavannes’a. W latach 1912–1915 
w  jego obrazach widoczna jest fascynacja kubizmem. 
W późniejszym okresie inspirował się dawnym malar-
stwem holenderskim i polską sztuką ludową. W 1925 
roku w brawurowy sposób zilustrował cyklem drzewo-
rytów Pastorałki Tytusa Czyżewskiego. W 2. połowie 
lat 20. artysta coraz bardziej upraszczał formę. W 1928 
roku sformułował własny alfabet znaków plastycznych, 
złożony z  uproszczonych, zgeometryzowanych form. 
Z wielkim upodobaniem malował dzieci, przemieniające 
się na jego płótnach czy rycinach w uroczo niezgrab-
ne, pełne ciepła i niewinności marionetki. Był człon-
kiem Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu. Brał 
udział w Salonach paryskich: Niezależnych, Tuileries, 
Jesiennym i De L’Œuvre Unique. Swe prace prezentował 
także w Stedelijk Museum w Amsterdamie i w Polskim 
Klubie Artystycznym w  Warszawie. Uczestniczył 
w ekspozycjach polskiej sztuki w Barcelonie i Paryżu 
oraz w wystawie zorganizowanej przez Towarzystwo 
Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych w  Wiedniu 
i  Budapeszcie. Indywidualne prezentacje dzieł arty-
sty odbyły się również w paryskich galeriach: Chéron 
i  Berthe Weil. Podsumowaniem jego dorobku była 
pośmiertna ekspozycja monograficzna zorganizowana 
w roku 1936 w stołecznym Instytucie Propagandy Sztuki.

Rok 1928 stanowił istotną cezurę w  twórczości 

Tadeusza Makowskiego. Począwszy od tej daty arty-
sta poszczególne postaci i otaczające je kształty zaczął 
charakteryzować za pośrednictwem niezwykle prostego 
i wyrazistego alfabetu form. Złożony był on z  trójką-
tów, stożków, walców, najprostszych płaszczyzn i figur 
geometrycznych. Kolorystyka obrazów Makowskiego 
straciła subtelny liryzm i pogodną delikatność na rzecz 
wyrazistej wymowy złamanych barw, w szczególności 
różnorodnych odcieni brązu. Artysta tworzył odtąd 
przede wszystkim poetycko-metaforyczne kompozycje 
zaludniane przez dzieci podobne do drewnianych paja-
cyków bądź szmacianych marionetek. Prace te można 
podzielić na dwie grupy: przedstawienia scen z życia 
codziennego dzieci oraz sceny karnawałowo-maskara-
dowe. Motywy dziecięce pojawiają się nie tylko w obra-
zach olejnych, ale również w akwarelach i rycinach wyko-
nywanych w technice suchej igły ok. 1930 roku. Dlaczego 
Makowski z tak wielkim uporem wciąż malował dzieci?

„Dla wyrażenia w  malarstwie tego, co nazwał pier-
wiastkiem ludzkim, artysta użył pewnej przenośni, 
plastycznej i  poetyckiej metafory. Ludzkie radości 
i troski, rytm codziennego bytowania i odświętnych 
nastrojów kazał wyrażać małej dziecinnej drewnianej 
marionetce, która z wysiłkiem podnosi ręce czy zgina 
nogę i to na tyle, na ile pozwala jej prymitywny mecha-
nizm, skonstruowany z drewna, sprężyny i sznurka. Te 
istoty ubiera na co dzień w strój bardzo prosty, który 
nie spływa, nie drapuje się, lecz przeciwnie – pod-
kreśla jeszcze geometryczną formę dziecięcego ciała 
i  nieporadność czy wręcz niezdarność pozy. Do ich 
codziennego stroju należy zawsze fantazyjne nakry-
cie głowy, zwykle ostro zakończona czapka, jakich 
w bajkach używają krasnoludki lub poza bajką – dzieci 
robią z gazety. Tym drewnianym marionetkom każe 
się poruszać z powagą dorosłych ludzi i wykonywać 
różnego rodzaju czynności”*.

Z nastroju jego prac niezbicie wynika, że artysta znako-
micie czuł się w stworzonym przez siebie mikroświecie, 
gorączkową pasją twórczą rekompensując sobie długie 
lata poszukiwań własnego stylu.

„Było w nim samym coś z niewinnego dziecka – mówił 
o  nim Marcel Gromaire – jakaś świeżość, naiwność, 
a jednocześnie to był bardzo wykształcony człowiek. 
Ubóstwiał dzieci, był nimi zawsze otoczony, szcze-
gólnie na wsi nie odstępowały go. Jak on umiał z nimi 
rozmawiać!”**
* W. Jaworska, Tadeusz Makowski: polski malarz w Paryżu, 

Wrocław 1976, s. 45–46.
** Tamże, s. 49.



9



10

4 Marek Włodarski (1898–1960) Martwa natura z koszem pieczywa i mandoliną (1930)
ołówek / papier żeberkowy z filigranem P.M. FaBRIaNO
23,9 × 32,8 cm
wtórnie sygnowany i datowany l.d.: Włodarski/ 1930
LITERaTuRa:

 ∙ Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, kat. wystawy 
monograficznej w Muzeum Narodowym w Warszawie, 
Warszawa 1981, poz. kat. IV/557

eStymacja 95 000–125 000 pLn •

Prezentowana praca, oprócz widocznego stylu „leżerow-
skiego” jest także przykładem rozwiniętego surreali-
zmu w wydaniu Marka Włodarskiego. „Martwa natu-
ra z koszem pieczywa i mandoliną” łączy dwie wielkie 
tendencje w twórczości Strenga: legerowski konstruk-
tywizm i  surrealizm „Artesu”. Pozornie realistyczna 
kompozycja z  mandoliną, nabiera surrealistycznego 
wydźwięku poprzez skomponowanie całości w otoczeniu 
fragmentów rozpadających się skał. Precyzyjnie prowa-
dzona, miękka kreska ołówka, wycyzelowane krągłości 
poszczególnych elementów oraz nastrojowość całości 
od razu przywodzą na myśl najciekawsze płótna innego 
wybitnego francuskiego surrealisty –Yves’a Tanguy’ego.

Marek Włodarski (właśc. Henryk Streng)  – czołowy 
przedstawiciel awangardy okresu międzywojennego, 
urodził się w 1898 roku we Lwowie jako Henryk Streng. 
W latach 1920–1924 studiował w Wolnej Akademii Sztuk 
Pięknych we Lwowie, a następnie w Państwowej Szko-
le Przemysłowej w pracowni Kazimierza Sichulskiego. 
Lata 1925–1926 spędził w Paryżu. Studiując pod okiem 
Ferdynanda Légera w jego prywatnej szkole malarstwa 
Académie Moderne, chłonął zasady kubizmu. Silne wra-
żenie wywarły na nim także osobiste kontakty z przed-
stawicielami francuskiego surrealizmu André Bretonem 
i André Massonem.

Jeszcze przed wyjazdem do Paryża Streng fascynował 
się barwnym folklorem wielonarodowościowego Lwowa. 
Przejawiał skłonność do prymitywizmu, prostej ludowej 
poetyki oraz antyestetyczności. Wpływ Légera i studiów 
paryskich wyraźnie ukształtował jego manierę formalną. 
Syntetyczne, kubizujące, wręcz prymitywne formy, kult 
przedmiotu, precyzyjne określanie kształtu, niechęć do 
nadmiernego estetyzowania połączyły się z jego zamiło-
waniem do masywnych form, płaskich plam i naiwnego 
ujęcia plastycznego.
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5 Marek Włodarski (1898–1960) Gobelin morski (1948)
olej / płótno
60,5 × 81,5 cm
sygnowany i datowany przy prawej krawędzi śr.: 
WŁOdaRSKI 948
WySTaWy:

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

 ∙ Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, wystawy 
monograficzna w Muzeum Narodowym w Warszawie, 
grudzień 1981–styczeń 1982, kat. I/49

 ∙ 35 lat malarstwa w Polsce Ludowej, CBWA Zachęta, Warszawa, 
1980, poz. 110

 ∙ I Wystawa Sztuki Nowoczesnej, Pałac Sztuki, Kraków, 
19 grudzień 1948–18 styczeń 1949 (jako Tkanina morska), 
poz. nlb.
REPROduKOWaNy:

 ∙ Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, kat. wystawy 
monograficznej w Muzeum Narodowym w Warszawie, 
Warszawa 1981, kat. I/49, il. kat. 67

 ∙  Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk Streng, 
red. J. Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Poznań 2009, il. s. nlb., 
kat. 71

 ∙ Marek Włodarski | Henryk Streng 1898–1960. Między centrum 
a peryferiami, kat. wystawy, Państwowa Galeria Sztuki 
w Sopocie, Sopot 2013, kat. 50, s. 176 (il.)

eStymacja 550 000–750 000 pLn •

Prezentowana praca powstała w  1948 roku, trzy lata 
po zakończeniu II wojny światowej. To przełomowy 
moment w  twórczości Włodarskiego – artysta po raz 
kolejny, na nowo, rozpoczynał karierę artystyczną, 
porzucając swoje dotychczasowe surrealizujące rozwią-
zania formalne na rzecz abstrakcyjnych tendencji. Wło-
darski mieszkał wówczas od czterech lat w Warszawie, 
do której przedostał się w  ostatnich miesiącach walk 
wraz ze swoją narzeczoną, Janiną Brosch. Do stolicy 
udało im się sprowadzić około połowę obrazów i więk-
szość prac na papierze autorstwa lwowskiego malarza. 
Cudem przetrwały wojenną zawieruchę. ►



13



14

Podczas powstania warszawskiego Henryk Streng  – 
posługujący się swoim okupacyjnymi imieniem i nazwi-
skiem Marek Włodarski – został aresztowany i  prze-
wieziony do obozu koncentracyjnego Stutthoff koło 
Gdańska, gdzie przebywał do końca marca 1945 roku. Po 
miesiącach spędzonych w Krakowie i Tarnowie, w sierp-
niu 1945 roku powrócił do Warszawy i  od razu inten-
sywnie włączył się w  rekonstrukcję stołecznego życia 
artystycznego. Wstąpił do Związku Polskich Artystów 
Plastyków, brał udział w pierwszych, na poły prywatnych 
wystawach w podwarszawskich miejscowościach, m.in. 
w  Milanówku. Niedługo później został sekretarzem 
Zarządu Głównego wspomnianej organizacji, a  już po 
roku zaczął organizować grupę malarzy modernistów. 
W liście do Teresy Tyszkiewiczowej pisał:

„[...] Pozostaje tylko oficjalność. Wyzwalająca okazuje 
się problematyka u nas niedopuszczana i zakrzyczana, 
jako dawno martwa. To właśnie problematyka fowi-
stów, kubistów, nadrealizmu. Oczywiście nie ma mowy 
do powrotu do tych kierunków jako takich, ale właśnie 
te zagadnienia prowadzą do sztuki dzisiejszej. Nie 
chcemy więcej obsesji powietrza, nie chcemy wraże-
nia, nie chcemy Kamockiego, sentymentu […]. Wobec 
takich aspiracji trudno się obyć bez pewnej walki”*.

I  rzeczywiście – zgodnie z  wyłożonymi malarce teza-
mi po 1946 roku Włodarski zaczął tworzyć kameral-
ne kompozycje geometryczne, utrzymane w stylistyce 
łączącej abstrakcję i surrealizm. Wykorzystywał nieco 
jaśniejsze, bardziej nasycone pigmentem barwy – żółcień, 
błękit, żywą czerwień. W  1947 roku po raz pierwszy 
zobaczył morze – spędzili tam z Janiną (już Włodarską) 
całe wakacje. Zachwycony majestatycznym błękitem 
stworzył cykl nieprzedstawiających obrazów o tematyce 
marynistycznej, m.in. prezentowany „Gobelin morski”, 
ale też „Rybaków”, „Odjeżdżający okręt” i „Żagle” (1948). 
Wszystkie kompozycje łączy poetyckie wyczucie for-
my i zawieszenie abstrakcyjnych obiektów w niejedno-
znacznych relacjach z tłem i powierzchnią obrazu. Prace 
Włodarskiego z końca lat 40. doskonale nawiązują do 
powstających w  podobnym okresie geometrycznych 
realizacji Andrzeja Wróblewskiego, wówczas studenta 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i aktywnego kry-
tyka sztuki. W jednym z tekstów pisał:

„[...] Nie wiem, czy zauważacie [u Włodarskiego], że 
są tu: pejzaż z  okrętem, jakieś przedmioty, lampa 
naftowa itd. Ale to nie jest ważne. Popatrzcie na ten 
najmniejszy obrazek. O żadnym przedmiocie nie ma 
tu mowy. Jest to obraz czysto dekoracyjny, lub jeśli 
chcecie, abstrakcyjny. Nie ma w nim nic, co zwykle 
skupia uwagę – mimo to przyjemnie jest nań patrzeć. 
Jeśli to czujecie, jesteście wrażliwi na kolor”**.
* Marek Włodarski w liście do Teresy Tyszkiewiczowej, 

za: Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/
Henryk Streng, red. J. Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, 

Poznań 2009, s. 128.
** Andrzej Wróblewski, Omówienie sal wystawowych, 

cyt. za: W kręgu lat czterdziestych, Cz. II, red. Józef 
Chrobak, Grupa Krakowska, Kraków 1991, s. 41.

Uczestnicy i organizatorzy I Wystawy Sztuki 
Nowoczesnej, 1948. Na ścianie w tle „Gobelin 
morski” Marka Włodarskiego. Źródło: I Wystawa 
Sztuki Nowoczesnej. Pięćdziesiąt lat później, 
red. M. Świca, J. Chrobak, Kraków 1998, s. 136. ►
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6 Pablo Picasso (1881–1973) Le guerre et la paix (1961)
pastel, ołówek / papier
34 × 25 cm w świetle passe-partout
69 × 58 cm w oprawie
rysunek stronie tytułowej książki z napisem: La | GuERRE | ET 
La PaIX
sygnowany l.d.: Picasso oraz datowany p.d.: 27. II. 61
dedykacja z lewej: Pour Dominique Sassi | son ami | Picasso
datowany p.d. 27.11 | 61.

 ∙ Potwierdzenie autentyczności Agencji Art-Konsultant Adam 
Konopacki

 ∙ Potwierdzenie autentyczności syna artysty, Claude’a Ruiza 
Picassa (6 września 2006)

 ∙ Potwierdzenie autentyczności córki artysty, Mai Widmaier-
Picasso (18 lutego 2007)

eStymacja 360 000–400 000 pLn •

Pablo Picasso jest uznawany za jednego z najwybitniej-
szych artystów XX wieku. Zajmował się malarstwem, 
rzeźbą, grafiką oraz ceramiką, wraz z  Georges’em 
Braque’em stworzył nowy prąd w sztuce awangardo-
wej – kubizm. Od najmłodszych lat Pablo ujawniał swój 
wielki talent malarski i plastyczny. Najpierw kształcił się 
w Hiszpanii, później w Paryżu, gdzie znaczny wpływ na 
jego twórczość miało zetknięcie z postimpresjonista-
mi. Prace Picassa z lat 1901–1904 – przynależące do tzw. 
okresu błękitnego – były utrzymane w melancholijnym 
kolorycie i ukazywały postaci z najbiedniejszych grup 
społecznych.

W  kolejnych latach twórczość Picassa wkroczyła 
w tzw. okres różowy. Wówczas artysta malował głów-
nie sceny z życia cyrkowców. Od 1907 roku Picasso, pod 
wpływem Paula Cézanne’a oraz sztuki iberyjskiej i afry-
kańskiej, rozpoczął twórcze eksperymenty z geometryza-
cją i uproszczeniem formy, które – zwłaszcza w słynnych 

„Pannach z Awinionu” – dały początek kubizmowi. Za 
manifest kubizmu uważana była premiera utworu sce-
nicznego „Parady” do libretta Jeana Cocteau, do którego 
muzykę napisał Erik Satie, a scenografię zaprojektował 
Picasso. Między 1917 a 1925 rokiem artysta – pod wpły-
wem fascynacji sztuką włoskiego renesansu i współ-
czesnym malarstwem Carla Carry – tworzył kompo-
zycje zasiedlane przez masywne, klasycyzujące postaci 
o  zwartym, wyrazistym wolumenie. Gdy wybuchła 
wojna domowa w Hiszpanii, opowiedział się po stronie 
republikańskiej. W  1937 na zamówienie republikań-
skiego rządu Hiszpanii namalował słynną „Guernikę”, 
obraz wystawiony w Pawilonie Hiszpanii na Wystawie 
Światowej w Paryżu. Okres II wojny światowej spędził 
w Paryżu. W 1944 roku wstąpił do Francuskiej Partii 
Komunistycznej, po zakończeniu wojny angażując się po 
stronie ruchów lewicowych i pokojowych. W 1948 roku 
zamieszkał w tradycyjnej osadzie ceramików – Vallauris. 
W tym samym roku Picasso przyjechał do Polski, aby 
wziąć udział w Światowym Kongresie Intelektualistów 
w Obronie Pokoju we Wrocławiu. Odwiedził wówczas 
również Warszawę, podarowując Muzeum Narodowemu 
swoją kolekcję ceramiki, rysunków i barwnych druków. 

Okres powojennej twórczości Picassa jest bardzo bogaty 
i wielowątkowy. Artysta chętnie podejmował wówczas 
dialog z mistrzami europejskiej sztuki dawnej, w twórczy 
sposób przetwarzając dzieła Cranacha, Courbeta, Dela-
croix, Maneta i Velázqueza. Eksperymentował ponadto 
z różnorodnymi technikami graficznymi, w szczególno-
ści litografią i linorytem. Samodzielnie wypalał i deko-
rował naczynia ceramiczne. Pod koniec lat 40. stworzył 
ceniony cykl litografii Kobieta w fotelu, przedstawiający 
ówczesną towarzyszkę życia artysty, Françoise Gilot.

Tematyka wojenna fascynowała Pabla Picassa co naj-
mniej od czasu prac nad słynną „Guerniką”. Motywy woj-
ny i pokoju splotły się w namalowanych w 1952 roku na 
płytach paździerzowych dekoracjach kaplicy zamkowej 
w Vallauris. Impulsem do powstania tego intrygującego 
dzieła były malowidła ukończone rok wcześniej przez 
Henriego Matisse’a w kaplicy klasztoru dominikanów 
w Vence. Pragnąc przekształcić zamkową kaplicę w świą-
tynię pokoju, Picasso malował po 10 godzin dzienne 
w całkowitej izolacji. Praca w zupełnym odosobnieniu 
była typową dla niego praktyką, stosowaną w  przy-
padku szczególnie ważnych realizacji. W efekcie dwu-
miesięcznej pracy powstały dwa obrazy zatytułowane 

„Wojna” i „Pokój”, przed umieszczeniem na stałe w kapli-
cy zaprezentowane na retrospektywnych wystawach 
prac artysty zorganizowanych w Rzymie i Mediolanie. 
Przygotowując się do realizacji tematu, Picasso rozwijał 
swój język wypowiedzi wizualnej. Między październi-
kiem 1951 a wrześniem 1952 wykonał około 300 szkiców 
rysunkowych. W tym okresie towarzyszył mu, widując 
się z Picassem niemal codziennie, młody komunizujący 
poeta – Claude Roy. Owocem rozmów plastyka i pisarza 
stała się wydana w 1954 roku książka „La Guerre et la 
Paix”, bogato ilustrowana pracami Picassa.

Najbardziej wyrazistym ucieleśnieniem idei pacyfi-
stycznych w twórczości artysty stał się jednak słynny 
motyw gołąbka pokoju. Jego pierwszą wersję artysta 
wykonał w formie litografii w styczniu 1949 roku, zupeł-
nie nie będąc jeszcze świadom przyszłej kariery stworzo-
nego wówczas motywu. Rycinę tę zobaczył Louis Aragon, 
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który poszukiwał wówczas odpowiedniego motywu na 
plakat zbliżającego się paryskiego Kongresu Pokojowego. 
Bez wahania wybrał ptaka stworzonego przez Picassa na 
motyw przewodni tego wydarzenia. Partia komunistycz-
na rozpoczęła konsekwentną promocję Gołąbka pokoju – 
a w konsekwencji także samego Picassa – który odtąd 
był z nim nieustannie kojarzony. Tym sposobem niepo-
zorne przedstawienie gołębia mediolańskiego stało się 
katalizatorem licznych zamówień władz państwowych 
i organizacji społecznych. Powstało bardzo wiele wersji 
tego motywu. Został on zaadaptowany między innymi 
na potrzeby promocji II Światowego Kongresu Pokoju, 
zorganizowanego w Warszawie w listopadzie 1950 roku. 
Przeniknął również do ikonosfery polskiego plakatu, 
inspirując między innymi Henryka Tomaszewskiego. 
Pacyfistyczny ptak Picassa pojawiał się jednak nie tylko 
na okolicznościowych plakatach, ale również w projek-
tach realizacji o charakterze monumentalnym. Kolorowy 
maszt zwieńczony pacyfistycznym gołąbkiem stanął 
w stołecznym Ogrodzie Saskim z okazji wspomnianego 
II Światowego Kongresu Pokoju. Kolumna zwieńczona 
figurą gołąbka miała stanowić ponadto główny element 
wielkiej fontanny zaprojektowanej jako kluczowy akcent 
przestrzenny planowanej Alei Stalina w Berlinie.

Bardzo swobodną redakcję motywu Gołąbka pokoju 
dostrzeżemy również na prezentowanej pracy. Ponad 
groźną sylwetką wojennego ptaszyska triumfalnie unosi 
się subtelny zwiastun pokoju niosący w dziobie zieloną 
gałązkę. Świadomie nonszalancki styl rysunkowy pre-
zentowanej pracy imituje twórczość dziecięcą. Stylizacja 
ta była stosowana przez artystę – głównie w rysunkach 
i projektach plakatów – w szerokim zakresie w latach 
60. Do jej najlepszych przykładów należy autorski 
plakat wystawy Picasso. 60 lat grafiki zorganizowanej 
w  Los Angeles County Museum of Art w  1966 roku. 
Prezentowany rysunek – wykonany na stronie tytuło-
wej wspomnianej książki „La Guerre et la Paix” – został 
opatrzony dedykacją dla Dominique’a Sassi, przyjaciela 
i  rzemieślnika, który w  latach 40., 50. i 60. asystował 
artyście podczas wypalania jego prac w  atelier cera-
micznym w Vallauris.



19



20

7  Andrzej Wróblewski (1927–1957) [Kompozycja figuralna nr 600] (1954)
tusz, ołówek / papier
29,5 × 41,7 cm (arkusz)
36,2 × 48,1 cm (z oprawą)
wtórnie opisany przez matkę artysty, Krystynę Wróblewską, 
(Hirschebrg), l.d.: A. Wróblewski, p.g.: 600
WySTaWy:

 ∙ Andrzej Wróblewski, 16.03–14.04.2018, David Zwirner Gallery, 
Londyn
REPROduKOWaNy:

 ∙ J. Michalski, Andrzej Wróblewski nieznany, Kraków 1993, 
s. 296

eStymacja 55 000–70 000 pLn •

Prezentowana praca to jeden z  nielicznych szkiców 
Andrzeja Wróblewskiego, przedstawiający emocjonal-
ną scenę pomiędzy dwojgiem ludzi. W centralnej części 
kompozycji autor umieścił postać młodej, odwróconej 
tyłem do widza stojącej kobiety. Postać przegląda się 
w wiszącym na ścianie lustrze – po jej prawej stronie, 
dynamicznie gestykulując, pochyla się mężczyzna. Scena 
rozgrywa się w  zamkniętej przestrzeni niewielkiego 
wnętrza. Być może scena została zainspirowana realną 
kłótnią, która mogła wydarzyć się pomiędzy malarzem 
i jego żoną, Teresą.

Andrzej Wróblewski poznał studentkę filologii kla-
sycznej i  historii, Teresę Walerię Reutt (1927–1994) 
w  sobotę, 23 sierpnia 1952 roku. Do spotkania doszło 
najprawdopodobniej w Czchowie w województwie mało-
polskim, gdzie artysta przebywał na plenerze. Właśnie 
wtedy, po raz pierwszy w jego kalendarzyku pojawia się 
szczególny zapis, przyjmujący formę monogramu wią-
zanego inicjał „TR”, oznaczający jego przyszłą małżonkę. 
Od tej pory we wszystkich dziennikach, kalendarzach 
i luźnych zapiskach sprawy domowe, związane z życiem 
uczuciowym i  rodzinnym Wróblewski będzie zapisy-
wał dokładnie w  ten sposób. Ich ślub odbył się nieco 
ponad rok później, 19 września 1953 roku. Ceremonia 
miała miejsce w  kościele św. Szczepana w  Krakowie. 
Ślub cywilny wzięli niecały miesiąc później. Artysta 
często portretował żonę – jej przedstawienia są pełne 
wnikliwej, czułej obserwacji, ale też lekkiego erotyzmu 
i i domowej bliskości.
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8 Andrzej Wróblewski (1927–1957) [Martwa natura nr 407] (niedatowany)
tusz, ołówek / papier
29,7 × 21 cm (arkusz)
36,6 × 27,7 cm (z oprawą)
wtórnie opisany przez matkę artysty, Krystynę Wróblewską, 
(Hirschebrg), p.d.: A. Wróblewski, p.g.: 407
WySTaWy:

 ∙ Andrzej Wróblewski, 16.03–14.04.2018, David Zwirner Gallery, 
Londyn

eStymacja 45 000–60 000 pLn •

Prezentowana praca to oszczędna w środkach, martwa 
natura, będąca intymnym szkicem przedstawiającym 
pozornie nieatrakcyjne przedmioty codziennego użyt-
ku  – wysłużony czajnik, emaliowany lejek i  ciemną, 
szklaną butelkę. Powstała najprawdopodobniej w latach 
1948–49 i stanowiła artystyczną odskocznię dla tworzo-
nych przez malarza wielkoformatowych, złożonych kom-
pozycji olejnych. W tym czasie Wróblewski wielokrotnie 

„portretował” zwykłe obiekty, traktując je jak modele do 
dynamicznych, wręcz gwałtownych szkiców, będących 
zarówno malarskimi wprawkami, jak i pełnoprawnymi, 
często bardzo przejmującymi studiami samotności.

Wróblewski to jedna z najważniejszych postaci pol-
skiej sztuki powojennej. W jego twórczości, jak w soczew-
ce, skupiają się najważniejsze tendencje zmiennych lat 40. 
i 50., konstytutywnych dla kształtu współczesnej polskiej 
sztuki. Dynamiczne przemiany w myśleniu o obrazowa-
niu powojennej traumy, odejście od figuracji w stronę 
abstrakcji geometrycznej, a w końcu – socrealistyczne 
przedstawienia robotniczej codzienności to tylko jedne 
z nielicznych elementów, obecnych w złożonej i zagad-
kowej twórczości malarza.
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9 Magdalena Abakanowicz (1930–2017) Teka „Katarsis” (1985)
teka 6 grafik w płóciennej oprawie
edycja 15/100
miękki werniks / papier
76 × 57 cm (arkusz)
każda z prac sygnowana i datowana ołówkiem p.d.: 
M. Abakanowicz 85
oraz opisana ołówkiem l.d.: 15/100

eStymacja 35 000–50 000 pLn •

Magdalena Abakanowicz zdobyła międzynarodową 
sławę jako rzeźbiarka i twórczyni tkanin określanych 
przez nią samą jako abakany. Podejmowała również 
próby penetrowania innych sfer twórczej działalności, 
nie unikając pracy na obszarze kartki papieru i dwuwy-
miarowego płótna. W latach 80. tworzyła interesujące 
cykle rysunków, takie jak „Twarze, które nie są por-
tretami”, „Korpusy”, „Twarze” i „Anatomia”. Kreślone 
jakby poranioną, boleśnie unerwioną linią nie są one 
portretami konkretnych postaci. Tajemnicze istoty 
powołane do życia ręką artystki nie posiadają także jasno 
określonej tożsamości płciowej. Twarze o przymknię-
tych oczach rozorane są setkami pojedynczych kresek. 
Tytuły wymienionych prac rzeźbiarki wskazują na wielką 
wagę, jaką przywiązywała ona nie tylko do finalnego 
efektu – dzieła – ale również do cielesnego doświadcze-
nia wpisanego w sam proces jego tworzenia. Zdaniem 
Abakanowicz rysowanie angażuje w proces kreacji całe 
ciało. Jej rysunki i grafiki można postrzegać zatem jako 
jeden z przejawów procesu świadomego konstruowania 
własnego języka wypowiedzi. W swoich wspomnieniach 
Abakanowicz przywoływała zapamiętane z dzieciństwa 
pierwsze doświadczenia z rysunkowym medium, zwra-
cając uwagę na apotropaiczną moc rysunku oraz jego 
zdolność do przelewania na papier tych obszarów prze-
życia, których nie chronią żadne zaklęcia. To właśnie 
te najciemniejsze zakamarki duszy są tematem cykli 
graficznych i rysunkowych artystki, która nieustannie 
podkreślała, że

„moje formy są jak kolejne skóry, które z siebie zdej-
muję, znacząc etapy mojej drogi. Za każdym razem 
należą do mnie tak bardzo i  ja tak bardzo należę do 
nich, że nie możemy bez siebie istnieć. Czuwam nad 
ich egzystencją”*. ►
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Tytuł prezentowanej teki koresponduje ponadto z jedną 
najciekawszych realizacji rzeźbiarskich Abakanowicz: 
stworzonej we włoskim Celle kolekcji 33 figur z brązu 
odlanych z tej samej liczby modeli. Sama artystka w 1985 
roku określiła je mianem „ludzi-drzew” i „ludzi-trumien”, 
podkreślając, że u źródeł tego dzieła tkwiła nagła i głę-
boka potrzeba tworzenia. Dodawała również, że

„w słowie KaTaRSIS jest zespół dźwięków, w których 
słyszę metal, zgrzyt cięcia, dramat destrukcji. Narasta 
w tym słowie napięcie przez szerokie pierwsze sylaby 
Ka-Ta, aż do zawężenia chropawych wieloznacznych 
tonów RSIS”*.

Formy zrodzone w oczyszczającym twórczynię procesie 
narodzin miały stać się dla widza znakami ucieleśnia-
jącymi trwały niepokój. Teka grafik „Katharsis” została 
wydana z okazji powstania tej włoskiej instalacji rzeź-
biarskiej a jej pełna edycja była odbijana we florenckiej 
drukarni na przestrzeni 1985 i 1986 roku. Zawiera ona 
litografie nie będące bezpośrednimi szkicami do posą-
gów wchodzących w skład „Katharsis”, lecz wrażeniowy-
mi szkicami opisującymi tę pracę. Teka została wydana 
w 120 egzemplarzach sygnowanych przez Abakanowicz.

* M. Abakanowicz, ze wstępu do katalogu wystawy Soft Art 
zorganizowanej w Kunsthaus w Zurychu w 1978 roku.
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10  Maria Jarema (1908–1958) Z cyklu „Akty” (1953)
monotypia / papier
29,5 × 36 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 29,5 × 36 | 
monotypia | Akty | nr kat. 195 | Maria Jarema | 1953
WySTaWIaNy:

 ∙ Maria Jarema, Pałac Sztuki w Krakowie, 1962
LITERaTuRa:

 ∙ Maria Jarema, kat. wystawy Pałacu Sztuki w Krakowie, 
Kraków 1962, s. 44

eStymacja 65 000–80 000 pLn •

Maria Jarema była jedną z najciekawszych osobowości 
artystycznych związanych z środowiskiem krakowskim. 
Jej sztuka wyróżnia się indywidualnym charakterem, 
który przez cały okres pracy twórczej artystki nie stra-
cił na wyrazistości. Niezależnie od przynależności do 
różnych grup artystycznych oraz ograniczeń okresu 
socrealizmu Jarema zawsze pozostała wierna swojej 
poetyce. Była rzeźbiarką, malarką, projektantką sceno-
grafii i kostiumów.

Swoją edukację artystyczną rozpoczęła w pracowni 
Xawerego Dunikowskiego na Wydziale Rzeźby krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych (1929–1935). W okresie 
przed wybuchem II Wojny Światowej poświęcała się 
przede wszystkim pracy rzeźbiarskiej, tworząc orga-
niczne formy o gładkich powierzchniach. Już w tamtym 
okresie projektowała oryginalne kostiumy i scenografie 
dla eksperymentalnego teatru plastyków Cricot (1933–
1939) stworzonego przez jej brata Józefa Jaremę. Należała 
także do Grupy Krakowskiej.

Po zakończeniu działań wojennych Jarema prawie 
całkowicie porzuciła warsztat rzeźbiarski, kierując swo-
je zainteresowanie w stronę malarstwa. Uczestniczyła 
w słynnych Wystawach Sztuki Nowoczesnej oraz brała 
czynny udział w powoływaniu do życia Drugiej Grupy 
Krakowskiej w  1957 roku. Była także silnie związana 
z teatrem Cricot 2 Tadeusza Kantora. Pierwszy spektakl 

„Mątwa” (1956) artyści stworzyli wspólnie. Później, aż do 
przedwczesnej śmierci w 1958 roku, Jarema tworzyła dla 
Cricot 2 rozwiązania przestrzenne i kostiumy.

W  1951 roku artystka wykonała pierwszą monoty-
pię. Od tego momentu zaczęły powstawać jej najwybit-
niejsze i  najbardziej oryginalne dzieła malarskie. Tak 
jak w  przypadku prezentowanej pracy z  cyklu „Akty”, 
artystkę fascynowała przede wszystkim postać ludzka. 
Jej głównym działaniem stała się próba plastycznego 
przedstawienia ruchu w  obrazie. Formy wykorzysty-
wane przez Jaremę balansują pomiędzy przedstawie-
niem figuratywnym, a znakiem niemal abstrakcyjnym. 
Ludzkie ciało w jej kompozycjach zostało zgeometryzo-
wane i spłaszczone, obwiedzione wyraźnym konturem. 
Artystka konsekwentnie przeprowadzała proces rozbi-
jania figury na drobne cząsteczki ujmując ruch w róż-
nym jego rozumieniu: od kinetycznego po wrażeniowy, 
doprowadzając swoje kompozycje do niemal abstrak-
cyjnych. Monotypie często łączyła z olejem czy tempe-
rą, nadając pracom walor kolorystyczny. W  latach 50. 
powstawały cykle „Postacie”, „Figury”, „Głowy”, „Chwyty” 
(1953), „Wyrazy” (1954–1957) czy „Rytmy” (1957–1958).
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11  Jerzy Nowosielski (1923–2011) Abstrakcja (1962)
olej / płótno
90 × 77,5 cm
sygnowany i datowany na odwrociu l.g.: JERZy NOWOSIELSKI 
| 1962
sygnowany na odwrociu l.d.: JERZy NOWOSIELSKI

eStymacja 380 000–450 000 pLn •

Prezentowana praca to wyrazisty przykład abstrakcji 
geometrycznej, tak często podejmowanej przez Jerzego 
Nowosielskiego. O specyfice niefuguratywnych obrazów 
artysty pisał Andrzej Kostołowski:

„Ciekawą grupą są wykonane przez artystę w roku 1947 
i następnym (a potem od czasu do czasu ponawiane do 
roku 1978) obrazy abstrakcyjne. Te dzieła z elementa-
mi geometrycznymi (np. kaskadami trójkątów i prosto-
kątów) mają i radosną swobodę, i zalety konstrukcyjne. 
Przeżywając wówczas okres ateistyczny, połączony 
z pewną obsesją seksualną ciała kobiecego (patrz akty), 
odebrał doświadczenie ze sztuką nieprzedstawiają-
cą, jak sam później przyznał, w  sposób szczególny. 
Wiązało się to z porywającą możliwością potwierdze-
nia wiary w  istnienie budowy bardziej istotnej i nie-
zawodnej niż ta zewnętrzna, przedmiotowa. Właśnie 
malowanie abstrakcji nie pozwoliło artyście «zerwać 
jakiejś bardzo istotnej więzi […] tajemniczej i nieroz-
poznawalnej, ze światem rzeczywistości [...] bytów 
duchowych». Później powie o swoich abstrakcjach, że 
było to odmalowywanie niebieskich wysłanników”*.

Kompozycja obrazu składa się z różnych pod względem 
wielkości trójkątów w tonacjach oranżu i czerwieni – 
od głębokiego bordo aż po odcienie wpadające w biel. 
Całość obwiedziona jest podwójną ramką, w kolorze 
błękitu i oranżu wchodzącego w czerwień, co kontrastuje 
poszczególne elementy i buduje szczególnego rodzaju 
relację między trójkątami sugerującymi perspektywę 
i trójwymiarowość, a płaskością pola obrazowego, do 
której odsyła wspomniana ramka. Kompozycja wzbo-
gacona jest o drobne, również geometryczne elementy. 
Są to dwa złączone ze sobą kwadraty, przełamujące ład 
konfiguracji trójkątów. Jeden z kwadratów przedzielony 
jest niesymetrycznie linią, co tworzy wewnątrz kolej-
ny trójkąt, ale i trapez. Zabieg ten dodatkowo wybija 
wzrok z usystematyzowanego, porządkującego i harmo-
nizującego odbioru. W drugi kwadrat wpisane jest koło, 
co znowu przykuwa wzrok, być może nawet silniej niż 
poprzedni element. Można sądzić, iż takie rozwiązanie 
stanowi odwołanie do symboliki koła wpisanego w kwa-
drat jako wieczności, kompletności i równowagi, a może 
i boskości wpisanej w materię. Podobnie na błękitnej 
ramce rozsiane są niewielkie, nieregularne kwadrato-
we i prostokątne dekoracyjne detale, przywodzące na 
myśl sceny z życia świętych umieszczane na obramowa-
niach ikon. Tę ezoteryczność w pracach Nowosielskiego 
zauważa także Jerzy Stajuda:

„Trudna jest dla mnie do wyjaśnienia sprawa «abs-
trakcyjnych» obrazów Nowosielskiego, wydaje się, że 
jest w nich coś więcej niż konstrukcja, jakiś czynnik 
orficki, aluzje do harmonii, które «nie były wynalezio-
ne przez umysł ludzki, lecz z przyzwolenia boskiego 
objawione Pitagorasowi». Tak czy inaczej, rozliczne 
doświadczenia konstrukcyjne pozwoliły na zbudo-
wanie dzieł karkołomnie trudnych, gdzie na jednej 
płaszczyźnie koegzystuje kilka obrazów o różnej tre-
ści, tkance, gamach. Nie wiadomo zresztą najczęściej, 
czy to obrazy, lustra, czy zwykłe – albo symboliczne 
okna – wyprowadzające wzrok z mrocznego wnętrza 
w  rozległy, czasem słoneczny pejzaż, czasem inne 
wnętrze, równie ograniczone”**.
* A. Kostołowski, Sztuka „czystego oka”. Ze studiów nad 
malarstwem Jerzego Nowosielskiego, [w:] A. Kostołowski, 

W. Nowaczyk, Jerzy Nowosielski, Poznań 1993, s. 57.
** J. Stajuda, Nowosielski, [w:] „Współczesność”, nr 8, 

16–31 III 1963.

Jerzy Nowosielski to jeden z najważniejszych polskich 
malarzy drugiej połowy XX wieku. W 1940 roku studio-
wał na Wydziale Malarstwa Dekoracyjnego krakowskiej 
Kunstgewerbeshule. Przerwał studia w 1942 roku, aby 
dołączyć do wspólnoty Ławry św. Jana Chrzciciela pod 
Lwowem, gdzie zetknął się z ikonopisaniem, które od 
tego czasu sam praktykował. Doświadczenie to miało 
duży wpływ na rozwój sztuki Nowosielskiego i stanowiło 
trwałe źródło inspiracji, które sam określa jako odzwier-
ciedlenie walki dobra ze złem w ciele człowieka. W 1943 
roku artysta powrócił do Krakowa, gdzie po wojnie pod-
jął naukę na Akademii Sztuk Pięknych. Tam odnowił 
przyjaźnie artystyczne i znalazł się w gronie twórców 
skupionych wokół Tadeusza Kantora i Grupy Młodych 
Plastyków. Uczestniczył w wystawie grupy w 1946 roku 
w krakowskim Pałacu Sztuki. Brał udział we wszystkich 
Wystawach Sztuki Nowoczesnej (1948, 1957, 1959), a także 
w historycznej wystawie „Dziewięciu” (1955). Większość 
życia artystycznego spędził w Krakowie, poza krótkim 
okresem kiedy wyjechał do Łodzi, aby kierować pra-
cownią Projektowania Tkanin Dekoracyjnych na tam-
tejszej PWSSP. Po powrocie do Krakowa objął Pracownię 
Malarstwa na ASP, którą prowadził do 1993 roku.



31



32

12  Jan Ziemski (1920–1988) Kompozycja abstrakcyjna II, z serii „Kosmicznej” (1958)
olej / deska
56,5 × 65,5 cm
na odwrociu nalepka z sygnaturą i opisem: Jan Ziemski | Komp. 
abstr. II – 1958 | Serja Kosmiczna | wł. Jan Ziemski | Lublin

eStymacja 120 000–180 000 pLn •

Jan Ziemski to twórca silnie związany z  powojennym 
środowiskiem artystycznym Lublina. Wykształcenie 
plastyczne zdobywał w  latach 1942–1946 w  Państwo-
wym Liceum Sztuk Pięknych w  Lublinie. Następnie 
całkowicie porzucił działalność artystyczną dla trwa-
jącego dwa lata epizodu studiów medycznych na lubel-
skim UMCS. Wybór ten był wyrazem fascynacji artysty 
naukami ścisłymi, która w późniejszym etapie rozwinęła 
się w  stronę fizyki i  astronomii. Wspomniane zainte-
resowania odcisnęły intelektualne i  formalne piętno 
na późniejszych poszukiwaniach artystycznych Ziem-
skiego. Po porzuceniu studiów lekarskich rozpoczął 
naukę na wydziale historii sztuki KUL, gdzie zetknął 
się z malarzami Włodzimierzem Borowskim, Tytusem 
Dzieduszyckim i  Ryszardem Kiwerskim oraz teorety-
kami Jerzym Ludwińskim i Hanną Ptaszkowską. Skut-
kiem owego spotkania były działania mające na celu 
animację środowiska artystycznego Lublina poprzez 
obudzenie w nim nowoczesnego ducha. W efekcie do 
życia powołana została Grupa „Zamek”, która swoimi 
dążeniami wpisywała się w  nurt malarstwa informel 
oraz malarstwa materii tworząc oryginalną koncepcję 

„sztuki strukturalnej”. W czasie istnienia grupy w latach 
1956–1959 Ziemski brał w  większości jej kluczowych 
wystaw. Po rozpadzie grupy rozwijał własną działalność 
artystyczną skupiając się na poszukiwaniu nowych form 
plastycznego wyrazu.

Kompozycja abstrakcyjna II stanowi początek prze-
łożenia fascynacji naukami ścisłymi na język plastyki. 
Ziemski należał do Towarzystwa Miłośników Astro-
nomii, która podobnie jak fizyka, matematyka i  filo-
zofia stanowiła mocny punt jego zainteresowań. Jego 
obrazy z  tamtego okresu są całkowicie abstrakcyjne, 
przypominają rozbłyski materii, która mogłaby być 
widziana zarówno okiem teleskopu, jak i mikroskopu. 
Próby Ziemskiego, których Kompozycja abstrakcyjna II 
stanowi początek, są wynikiem fascynacji ideą połącze-
nia namysłu artystycznego z koncepcjami naukowymi 
i  poszukiwaniami formy ich syntetycznego ujęcia na 
płótnie, które artysta realizował przez cały okres swojej 
pracy twórczej.
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13  Stanisław Fijałkowski (ur. 1922) Nowa autostrada IX (1998)
akryl / płótno
115,5 × 85 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: S. Fijałkowski – 
Nowa autostrada IX. niebieska 5/98
LITERaTuRa:

 ∙ Stanisław Fijałkowski, red. M. Waller, kat. wystawy, Muzeum 
Narodowe w Poznaniu, 2003, poz. kat. nr 161, il. s. 173

 ∙ A. Ławniczak, Świętych obcowanie, „Tygodnik Powszechny”, 
nr 30, 27 lipca 2003, s. 14
WySTaWIaNy:

 ∙ Stanisław Fijałkowski, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Zachęta Państwowa 
Galeria Sztuki w Warszawie, 2003

eStymacja 140 000–160 000 pLn •

„Dla mnie samego malowanie jest techniką koncen-
tracji, być może zbliżoną do jogi. Jest metodą har-
monizowania obrazu świata z życiem wewnętrznym 
człowieka. Wydaje mi się, że w momencie prawdziwie 
twórczego zaangażowania otwierają się przed nami 
inne płaszczyzny rzeczywistości. Choć jestem prze-
konany, że piękno duchowe może pojawić się również 
w najprostszych czynnościach, uprawiam swój zawód 
malarza w nadziei na taką właśnie perspektywę dla 
siebie i  tych, którzy zechcą mi towarzyszyć. W  tej 
perspektywie wszystko da się połączyć, zjednoczyć, 
wszystko się może zdarzyć. Myślenie jest jedną z form 
aktywności duchowej człowieka, decydującą o prze-
biegu procesu twórczego, ale ogromną rolę odgrywają 
również inne czynniki, w znacznej części nieświadome. 
Wpływać na nie możemy wyłącznie przez grę świa-
domości. Poprzez pogłębienie i wyostrzenie świado-
mości możemy uchwycić i odnaleźć właściwe relacje 
nieświadomego i świadomego. W życiu codziennym 
jesteśmy bardzo rozproszeni, żyjemy tylko drobną 
częścią naszych duchowych możliwości. W malarstwie 
dążę do zharmonizowania świadomości i intuicji.” *
* S. Fijałkowski, 1986, cyt. za: Fijałkowski / Gierowski – 

wizje malarstwa, Sopot 2002, s. 60.
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14  Stanisław Fijałkowski (ur. 1922) 16 VI 2005 (2005)
węgiel, akryl, akwarela / płótno
116 × 89 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.: 
S. FIJaŁKOWSKI 16 VI 2005 30/2005
REPROduKOWaNy:

 ∙ Fijałkowski. Malowanie. Kolekcja Andzelm Gallery, Ząbki 2008, 
s. 51
PROWENIENcJa:

 ∙ kolekcja prywatna, Warszawa
 ∙ kolekcja prywatna, Francja

eStymacja 110 000–140 000 pLn •

Stanisław Fijałkowski to jedna z najważniejszych postaci 
polskiej sztuki XX i XXI wieku i jeden z tzw. „klasyków 
awangardy” – artystów, mających konstytutywny wpływ 
na kolejne pokolenia młodych twórców. Od samego 
początku swojej drogi twórczej był związany z Łodzią: 
studiował w latach 1946–1951 w łódzkiej PWSSP, gdzie 
był uczeniem Władysława Strzemińskiego i  Stefana 
Wegnera. Opiekunem jego dyplomu został Ludwik 
Tyrowicz. W latach 1947–1993 był pracownikiem PWSSP 
w Łodzi, w 1983 został profesorem tej uczelni, a w roku 
2002 otrzymał tytuł doctora honoris causa Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi.

Od samego początku jego twórczość była głęboko 
nasycona prądami filozoficznymi i  uduchowionym 
myśleniem o otaczającej go rzeczywistości. Fijałkowski 
traktuje malowanie jak proces medytacyjny, któremu 
poddaje się bez reszty, zatracając się w tworzonym obra-
zie. Janusz Głowacki pisał:

„Fijałkowski w swoich pracach nie ilustruje określonych 
tez filozoficznych czy światopoglądowych. Jak powie-
dział 30 lat temu, malarstwo jest sposobem uprawiania 
filozofii. Zmusza do sięgania głęboko w siebie, uwolnie-
nia się od stereotypów i obezwładniającej doraźności 
otaczającego świata. Szczególnie właśnie obrazy – 
nieprzedstawiające, ale paradoksalnie nie dające się 
klasyfikować jako obrazy abstrakcyjne. Budowane 
z  form, rytmów, barw, kontrastów i  walorów nie 
podlegają klasycznym dzisiaj już zasadom budowania 
z nich obrazu, zasadom tak chętnie eksponowanym 
przez całe pokolenia wywodzące się z impresjonizmu. 
W  jego obrazach każda forma, każdy kolor, każdy 
walor, kontrast ma swoją osobną proweniencję, jest 
bytem samym w  sobie, zawierającym określone tre-
ści. Aby je rozszyfrować, musimy sięgać głęboko do 
pokładów naszej podświadomości, gdzie koło, trójkąt, 
a nawet kolor mają swoje zakodowane treści”*.

Artysta reprezentował Polskę na Biennale w São Paulo 
(1969) i na Biennale w Wenecji (1972). W roku 1977 wyróż-
niono go Nagrodą Krytyki Artystycznej im. Cypriana 
Kamila Norwida, a w 1990 uhonorowany został presti-
żową Nagrodą im. Jana Cybisa. Uzyskał też wiele nagród 
krajowych i międzynarodowych na licznych wystawach, 
m.in. na Biennale Grafiki w  Krakowie (1968 i  1970), 
wystawie „Bianco e Nero” w Lugano (1972) czy Biennale 
Grafiki w Lublanie (1977). W roku 2003 w Muzeum Naro-
dowym w Poznaniu, Muzeum Narodowym we Wrocła-
wiu i Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” w Warszawie 
odbyła się retrospektywna ekspozycja twórczości Fijał-
kowskiego z okazji przypadającej wówczas 80. rocznicy 
urodzin artysty. Prace Stanisława Fijałkowskiego pre-
zentowano na ponad pięciuset wystawach krajowych 
i zagranicznych, były wielokrotnie nagradzane. Znaj-
dują się w licznych zbiorach prywatnych i publicznych 
w Polsce i za granicą W 2005 roku został odznaczony 
Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, 
a w 2013 roku – Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla pol-
skiej i światowej kultury, za osiągnięcia w pracy twórczej 
i działalności artystycznej.

* J. Głowacki, [Bez tytułu], [w:] Stanisław Fijałkowski, 
kat. wystawy, Atlas Sztuki, 12.03–18.04.2010. Łódź 2010, s. nlb.
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15  Judyta Sobel (1924–2012) Bez tytułu (niedatowany)
olej / płótno
45 × 63 cm
sygnowany l.d.: J. SOBEL
PROWENIENcJa:

 ∙ kolekcja M. Auerbach
 ∙ zakup od artystki w 1955 roku

eStymacja 15 000–20 000 pLn •

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

Judyta Sobel urodziła się we Lwowie i już jako dziecko 
przejawiała wielki talent plastyczny. Jej wczesna edu-
kacja została gwałtownie przerwana przez wybuch II 
wojny światowej. Okres ten, ze względu na jej żydowskie 
pochodzenie, był dla młodej Sobel szczególnie ciężkim 
doświadczeniem. Już po zakończeniu wojny studiowa-
ła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Łodzi (1947–1950). Jej nauczycielem i mistrzem był 
Władysław Strzemiński. W  1948 roku uczestniczyła 
w  I  Wystawie Sztuki Nowoczesnej, zorganizowanej 

w Pałacu Sztuki w Krakowie, gdzie wystawiała swo-
je prace m.in. obok Henryka Stażewskiego, Andrzeja 
Wróblewskiego i Marii Jaremy. Pogarszająca się sytu-
acja polityczna w Polsce skłoniła malarkę do wyjazdu 
z kraju – najpierw do Izraela, a następnie do Stanów 
Zjednoczonych. Jej prace znajdują się w licznych tam-
tejszych muzeach i prywatnych kolekcjach.

* I Wystawa Sztuki Nowoczesnej. Pięćdziesiąt lat później, 
red. J. Chrobak, M. Świca, Kraków 1998, s. 258.
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16  Jan Berdyszak (1934–2014) Księga związanej przezroczystości (1977)
szkło, lina
27,5 × 42 × 16 cm
sygnowany na odwrociu: JaN | BER | dySZ | aK
REPROduKOWaNy:

 ∙ T. Książek, Potencjalizm księgi, „Exit”, nr 4 (68)/2006
 ∙ Jan Berdyszak. Prace 1960–2006, oprac. M. Smolińska, 

W. Makowiecki, M. Pawłowski, Galeria Miejska Arsenał, 
Poznań 2006, poz. kat. 205, il. s. 230, 231.

eStymacja 75 000–95 000 pLn •

Jan Berdyszak dał się poznać jako artysta wyjątko-
wo wszechstronny, z  powodzeniem wykorzystujący 
w swojej twórczości szeroki wachlarz technik i mediów. 
Interesowały go jednak nie tylko studia plastyczne, lecz 
także pogłębiona refleksja na temat ich filozoficznych 
podstaw. Szczególnie zdawała się inspirować go dalekow-
schodnia teoria przestrzeni. Zgłębiał naukę taoistyczne-
go myśliciela Lao–Tsy, zgodnie z którą każde zjawisko 
funkcjonuje w harmonijnej dychotomii ze swoim prze-
ciwieństwem, a zatem wnętrze i zewnętrze – wartości 
względem siebie opozycyjne – wzajemnie się równoważą 
tworząc kosmiczną jedność*. Takie pojmowanie rze-
czywistości i przestrzeni przełożyło się na artystycz-
ne poszukiwania związane z odejściem od tradycyjnie 
rozumianego obrazu zamkniętego w regularnej formie 
płótna, na rzecz malarskich form otwartych, fragmenta-
rycznych, powycinanych itp. Z kolei w instalacjach sięgał 
często po szkło – materiał przezroczysty, sprawiający 
wrażenie niematerialności czy wręcz nieobecności two-
rzywa. W sztuce Jana Berdyszaka rolę odgrywa więc nie 
tylko to, co jest, ale również to, czego nie ma – pustka, 
o której pisał w jednym ze swoich szkicowników:

„Spośród wszystkich bytów dwa są niezniszczalne, 
może dlatego, że egzystują wyłącznie jako procesy 
i względności, a są nimi czas i przestrzeń. Pustka prze-
strzeni posiada przewagę nad wszystkim, skoro nie 
można jej zniszczyć, tak jak można zniszczyć życie, 
przedmioty czy formy”**.

Artysta prowadził niemalże mistyczne dociekania na 
temat sztuki przekraczającej granice materii. W latach 
70. rozpoczął prace nad cyklem „Ksiąg” – szklanych 
rzeźb, którym nadawał formy otwartych lub zamknię-
tych książek. Prezentowana Księga związanej przezro-
czystości należy do tego drugiego rodzaju prac. Artysta 
zastosował w niej nietypowe tworzywa rzeźbiarskie; 
oprócz lubianego przez siebie szkła, użył także grubych 
lin, którymi połączone są poszczególne „strony” jego 
księgi. Rzeźba–książka stworzona przez Jana Berdyszaka 
nie pozwala się otworzyć, co wprowadza w proces jej 
odbioru rodzaj nieredukowalnego napięcia. Szklane tafle 
związane liną tworzące „Księgę związanej przezroczy-
stości” sprawiają, że paradoksalnie jest ona jednocześnie 
transparentna, jak również niedostępna i hermetyczna. 
Dodatkowo ułożenie płytek w kilku warstwach sprawia, 
że szkło traci swoją jasność i tytułową przezroczystość. 
Można stwierdzić, iż generowanie tego typu gry prze-
ciwieństw, jak jasne–ciemne, otwarte–zamknięte czy 

wreszcie widzialne–niewidzialne na wiele dekad stało 
się esencją głęboko filozoficznej sztuki uprawianej przez 
Jana Berdyszaka.

„Okazuje się wszakże, iż przezroczystość można zagę-
ścić tak, że nagle zaczynamy ją widzieć, ale już jako 
inny kwalitet: jako gęstość właśnie. Owo płynne 
przejście od przezroczystości do gęstości – to jedno 
z  najbardziej fascynujących poruszeń w  sztuce Jana 
Berdyszaka. Na pojęciu gęstości zbudowane zostały 
te utwory, w których nakładane na siebie tafle szklane 
przygaszają całe zassane przez siebie światło, dając 
pole półmrokowi i  ciemności. Proces ten rozpoczął 
się od chęci artysty zastąpienia rzeźby gęstością, tak 
jak malarstwo zostało zastąpione »żywą« przestrzenią. 
Artysta sięgnął więc po wartości, które mówią nam 
o czymś innym, niż to, co znamy pod pojęciami obrazu 
i rzeźby”***.

* E. Kościelak, M. Szafkowska, Jan Berdyszak. Szkice 
i rysunki, Wrocław 2012, s. 11.

** J. Berdyszak, Szkicownik nr 52, 1970, cyt. za: 
B. Kowalska, Jan Berdyszak 1934—2014, Lublin 2015, s. 22.

*** A. Kępińska, Ontologia przestrzeni, [w:] Jan Berdyszak. 
Twórczość z lat 1960–2000, red. H. Gajewska, Orońsko 

2002, s. 95–96.
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17  Jan Berdyszak (1934–2014) Kompozycja XVI (1962)
akwarela, gwasz / papier milimetrowy
57 × 39 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany p.d.: Jan Bedyszak | 1962 | XVI

eStymacja 14 000–16 000 pLn •
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18  Bronisław Kierzkowski (1924–1993) Kompozycja fakturowa numer 400 (1960)
technika własna / płótno
142 × 114 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.g.: BRONISŁaW 
| KIERZKOWSKI | KOMPOZycJa | FaKTuROWa NR 400. | 1960. 
142 × 114 cm, dwie papierowe naklejki z opisem prac: GaLERIE 
cHaLETTE
PROWENIENcJa:

 ∙ kolekcja prywatna, Warszawa
 ∙ zbiory artysty

eStymacja 75 000–95 000 pLn •

Bronisław Kierzkowski, znany zarówno z malowanych 
abstrakcji, jak i reliefowych kompozycji, ukończył kil-
ka uczelni artystycznych: Państwową Wyższą Szkołę 
Sztuk Plastycznych (dzisiaj ASP) w Łodzi w pracowni 
Władysława Strzemińskiego, następnie PWSSP (obec-
nie ASP) w Gdańsku w pracowni Juliusza Studnickiego, 
a w końcu i akademię warszawską pod okiem Eugeniusza 
Eibischa. Zainteresowanie sztuką nieprzedstawiającą 
wpisuje go silnie w krąg artystów tworzących w latach 
50. i ich poszukiwania, eksperymenty oraz namysł nad 
samym tworzywem, a także emocją jaką miałoby zdołać 
uruchomić płótno wyizolowane z narzucanego przez 
rozpoznawalne motywy tekstu i kontekstu. Ostatecznie 
wypracował własny sposób artystycznego wyrażania 
się, eksplorując ten obszar twórczości, który nazywamy 
dziś malarstwem materii. Rodzaj wykorzystywanych 
materiałów, sposób implikowania ich na powierzch-
ni, podkreślanie fakturowości, ale też zamiłowanie do 
porządkowania wzorów i kształtów w jej obrębie, nie-
przypadkowość układów pozwoliły stworzyć nieszablo-
nowy język plastyczny.
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19  Bronisław Kierzkowski (1924–1993) Obraz 47 (1982)
olej / płótno
90 × 80 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.: KIERZKOWSKI 
| 1982 | 47 (w okręgu) wym. 90 × 80 cm

eStymacja 30 000–40 000 pLn •
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20 Rajmund Ziemski (1930–2005) Znaki (1959)
olej / płótno
60 × 150 cm
sygnowany i datowany p.d.: ZIEMSKI 59
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.: RaJMuNd 
ZIEMSKI | WaRSZaWa | NOWOTKI 10–201 | „ZNaKI” | 60 × 150, 
na odwrociu nalepka wystawiennicza z Centralnego Biura 
Wystaw Artytycznych w Warszawie

eStymacja 90 000–110 000 pLn •

Rajmund Ziemski w latach 1949–1955 studiował malar-
stwo pod kierunkiem Artura Nachta-Samborskiego 
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku dyplo-
mowym wziął udział w słynnej Ogólnopolskiej Wystawie 
Młodej Plastyki w warszawskim Arsenale. Od 1958 wykła-
dał w macierzystej uczelni, prowadząc w niej pracownię 
malarstwa, jedną z najchętniej wybieranych przez stu-
dentów jako pracownia dyplomowa. Zorganizowano 
imponującą liczbę wystaw indywidualnych Ziemskiego. 
Swoje prace artysta prezentował między innymi w Galerii 

„Krzywe Koło” w Warszawie, Galerii Sztuki Nowoczesnej, 
w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych, Galerii 
Pryzmat w Krakowie, Klubie 13 Muz w Szczecinie, Galerii 
BWA w Lublinie, Domu Artysty Plastyka w Warszawie, 
Galerii Zapiecek w  Warszawie, Galerii Kordegarda 
i Galerii Zderzak w Krakowie. Kilka prezentacji miało 
miejsce poza Polską. Odbyły się one w Waszyngtonie, 
Chicago, Brukseli i Wiedniu. Ziemski bardzo aktywnie 
uczestniczył także w licznych ekspozycjach zbiorowych, 
takich jak „Kolor w malarstwie polskim XIX i XX wie-
ku”, „75 lat warszawskiej ASP”, „Widzenie natury” oraz 
Sympozjum Plastyki Złotego Grona w Zielonej Górze. 
Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli nurtu 
abstrakcji niegeometrycznej w  polskim malarstwie 
powojennym. We wczesnym cyklu „Ptaki” (1957–1958) 
operował kształtami bardzo uproszczonymi, malowa-
nymi impastowo na ciemnych tłach o bogatej fakturze. 
Od początku lat 60. obrazy Ziemskiego przybrały charak-
terystyczny kształt wydłużonego prostokąta, w którego 
polu, niczym rozpięte, dramatyczne płachty, rozpościera-
ły się aluzyjne pola koloru i faktury. Nosiły tytuły sugeru-
jące związki z naturą, jednak wyrażały przede wszystkim 
zainteresowanie malarza kolorem i materią, traktowa-
nymi autonomicznie, w oderwaniu od jakichkolwiek 
sugestii przedmiotowych. Ziemski z upodobaniem zesta-
wiał partie malowane gładko z liszajowatymi, chropo-
watymi naroślami grubo kładzionej farby, stwarzając 
efekt gęstej pajęczej sieci zasnuwającej powierzchnię 
płótna. Motywy figuralne powróciły w około połowy lat 
60., kiedy to artysta włączał w strukturę swych obrazów 
fotograficzne wizerunki twarzy ludzkich. W kolejnych 
latach rozwijał swoje zainteresowania kolorem i materią. 
Począwszy od lat 60. kultywuje stały sposób tytułowa-
nia i oznaczania prac. Przykładem tej niezwykłej kon-
sekwencji jest malowany nieprzerwanie od przez kilka 
dekad cykl „Pejzaże” z obrazami numerowanymi liczbą 
łamaną przez datę roczną. O „Pejzażach” Aleksander 
Wojciechowski pisał:

„[...] czy będzie to pejzaż odczuty jako radosna gra 
świateł i  barw, czy w  późniejszym etapie  – pejzaż 
pogrążony w  mroku, z  którego wyłaniają się zagad-
kowe sylwety linearnych struktur, czy wreszcie pejzaż 
geologiczny, stanowiący odpowiednik kolorytu ziemi, 
jej faktury i konsystencji – wszędzie odnajdziemy natu-
rę jako punkt wyjścia i źródło inspiracji”*.

Innym razem Wojciechowski stwierdzał:
„Gęstość zroszonej deszczem gliny, sypkość pyłu pokry-
wającego spaloną słońcem drogę, twardość kamieni – 
to wszystko są elementy, z których tworzyć można 
obrazy […] Szarość nie jest [dla Ziemskiego] tylko ciem-
ną barwą. Może być ona błotnistym polem, może być 
mrokiem lasu, może być kawałkiem zmurszałej ściany. 
Tak rodzi się specyficzna faktura tych niezwykłych 
krajobrazów”**.
* A. Wojciechowski, Rajmund Ziemski, Warszawa 1965.
** Idem, Pejzaże wyobraźni, [w:] Rajmund Ziemski: kata-

log wystawy, Warszawa 2002, s. 56.



49



50

21 Jerzy Skolimowski (ur. 1938) 146 (2006)
akryl / płótno
195 × 175 cm
WySTaWy:

 ∙ Jerzy Skolimowski, Galeria Opera: Teatr Wielki Opera 
Narodowa, 24.04.2018—30.06.2018
REPROduKOWaNy:

 ∙ „Vogue Men Polska”, wydanie specjalne, listopad 2019, s. 128
 ∙ Jerzy Skolimowski, Galeria Opera: Teatr Wielki Opera 

Narodowa, 24.04.2018—30.06.2018, katalog wystawy, 
Warszawa 2018

eStymacja 50 000–70 000 pLn

Jerzy Skolimowski studiował w łódzkiej szkole filmowej 
na wydziale reżyserii. Wyreżyserował ponad 20 filmów, 
m.in.: „Start” (The Departure; 1967 – zdobywca Złotego 
Niedźwiedzia na MFF w Berlinie), „Krzyk” (The Shout; 
1978 – nagroda specjalna jury w Cannes), „Fucha” (Moon-
lighting; 1982– nagroda za najlepszy scenariusz w Can-
nes), „Latarniowiec” (The Lightship; 1985 – nagroda dla 
najlepszego reżysera na MFF w Wenecji), „Cztery noce 
z Anną” (doceniony w 2008 roku w Cannes), „Essential 
Killing” (Grand Prix jury na Festiwalu w Wenecji w 2010; 
nagroda za najlepszy film na Festiwalu w Mar del Plata 
oraz nagrody za najlepszy film i dla najlepszego reżysera 
na Festiwalu w Gdyni).

Jerzy Skolimowski jest także wybitnym malarzem. 
Ostatnie 12 lat to ważny okres w jego twórczości. Prace 
wystawia w galeriach w Kanadzie, USA, Francji, Wło-
szech, Grecji, Niemczech i Polsce. W roku 2001 jego 
obrazy pokazywano na Biennale Sztuki w  Wenecji. 
Znajdują się także w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie i Muzeum Sztuki Współczesnej w Saloni-
kach, wielu kolekcjach prywatnych na zachodzie między 
innymi w kolekcji Jacka Nicholsona oraz Denisa Hop-
pera. W 2015 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa 
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

„Einstein podobno mówił, że moralność znaczy więcej 
niż intelekt. A ponieważ mam zastrzeżenia zarówno 
do swego intelektu, jak i  moralności, przynajmniej 
obsesyjnie trzymam się estetyki. […]
Prawie nie używam pędzli, maluję tym, co pozwala 
mi na niekontrolowany ruch. Najbardziej lubię dłu-
gie, cienkie, drewniane linijki do mieszania farby. 
Lubię też w  słoikach mieszać różne gęstości farby 
i je wychlapywać. Niby taka pollockowa metoda, ale 
nie do końca […] ja nie mam potrzeby wypełniania 
całej przestrzeni, chcę, by ona znaczyła coś więcej 
niż smugi farby. Szukam jakichś zagadkowych form, 
organicznych kształtów. […] Płótno leży na ziemi, ja 
nad nim w rozkroku – jak chcę wycelować w odległe 
miejsce, muszę wykonać zamaszysty ruch z backhan-
du. […] To jest pojedynek z płótnem, używam całego 
oręża, nie tylko oka i  ręki. Malowanie jest dla mnie 
aktem zen. Najszczersza część mojej twórczości. […] 
Pierwsze moje obrazy kupił Denis Hopper. […] Dennis 
przyszedł na wernisaż i z miejsca kupił trzy. Zobaczył 
to Jack Nicholson i  przyjechał do mnie do Malibu 
obejrzeć nowe prace. Wziął cztery. Jack ma fenome-
nalną kolekcję.”

Cytaty pochodzą z wywiadu Krzysztofa Materny 
z Jerzym Skolimowskim w pierwszym wydaniu „Vogue 

Men Polska”, s. 130–132.
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22 Zdzisław Stanek (1925–1996) Światłokwiat IV (1962)
olej / płótno
65 × 52 cm
sygnowany i datowany p.d.: Z. Stanek 62
na odwrociu nalepka z danymi pracy

eStymacja 8 000–12 000 pLn •

Zdzisław Stanek był jednym z najciekawszych twórców 
śląskiej neoawangardy. Należał ponadto do grona nielicz-
nych plastyków, którzy potrafili podjąć i twórczo rozwi-
nąć nowatorskie koncepcje Władysława Strzemińskiego, 
wyrażone zwłaszcza w  jego fundamentalnej „Teorii 
widzenia”. Pierwsze pochlebne opinie na temat Stanka 
wyrażał już w  1956 roku przyjaciel Strzemińskiego, 
Julian Przyboś. Z wielkim uznaniem pisał on o twór-
czości śląskiego malarza: „Stanek chwyta w siatkówkę 
oka zaiste duchy świetlne przedmiotów. Można by rzec, 
że jest malarzem ucieleśnionych przez barwne światło 
aniołów stróżów materii. Już nie dotyka jej swoim pędz-
lem, oderwał się od niej, ale nie zgubił w dowolności [...] 
Dojrzał więc Stanek to, czego dotychczas nie malowa-
no, a więc zapewne nie dostrzegano. Obrazy jego mają 
więc surowość pierwszych studiów nowo odkrytego 
obszaru widzenia” . W 1953 roku Stanek po raz pierw-
szy zaprezentował swoje prace na nieoficjalnej wysta-
wie zorganizowanej w domu Sylwestra Wieczorka na 
Bradzie w Łaziskach Górnych. Rok 1958 był dla Stanka 
przełomowy. To wówczas – pomimo nie posiadania 
dyplomu ukończenia szkoły artystycznej – został przy-
jęty do Związku Polskich Artystów Plastyków. Wtedy 
także odbył się pierwszy indywidualny pokaz jego prac 
zorganizowany w stołecznej Galerii Krzywe Koło. Dzięki 
surowej dyscyplinie twórczej dzieła Stanka wyróżnia-
ją się pozytywnie na tle modnego wówczas malarstwa 
materii, nazbyt fetyszyzującego spontaniczność i emo-
cjonalność artystycznego gestu. W pracach śląskiego 
malarza nie ma elementów przypadkowych: budował 
on swoje kompozycje z równą uwagą i rozmysłem, co 
architekt projektujący budynki. Inspirując się naturą, 
radykalnie ją przekształcał, tworząc prace utrzymane 
w duchu abstrakcji biologicznej. Podkreślał, że w szcze-
gólny sposób interesowała go międzyprzestrzeń, czyli to, 
co wydarza się pomiędzy przedmiotami. Chwytał w oko 
feeryczne zjawy świetlne, wypełniające powidokami 
obszary rozciągające się pomiędzy oświetlonymi obiek-
tami. W równym stopniu co kwestie międzyprzestrzeni 
fascynowały go oświetlone formy występujące w natu-
rze, czego świadectwem są prace z lat 60. grupowane 
w cyklach takich jak „Światłodrzewa” i „Światłokwiaty”. 
W „Światłoformach” z końca lat 50. pojawiały się siatko-
wate wstążki kształtów sąsiadujące z obłymi obiektami, 
przywodzącymi na myśl rozżarzone tajemniczym świa-
tłem komórki.
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23 Tadeusz Dominik (1928–2014) Kompozycja (1963)
technika mieszana na papierze (kolaż, olej, ołówek, kredka, 
rysunki dziecięce)
78 × 108 cm
109 × 135,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany p.d.: Dominik 1963
na odwrociu numer inwentarzowy Muzeum Narodowego 
w Warszawie: M.N.W. KaT. NR. 350.

eStymacja 75 000–85 000 pLn •

Prezentowana praca to wyjątkowy obiekt, w którym arty-
sta wykorzystał nie tylko własną pracę na papierze, ale 
także dziecięce rysunki, wykonane najprawdopodobniej 
przez jego synów, Tomasza i Jakuba. Co ciekawe, dziecię-
ce kompozycje okazały się być bardzo zbliżone formalnie 
do prac dorosłego mężczyzny, w dodatku utrzymane 
zostały w podobnej kolorystyce. Tadeusz Dominik był 
nie tylko znanym malarzem i cenionym pedagogiem, 
ale także mężczyzną o niezwykle poukładanym życiu 
rodzinnym, z łatwością przekazującym swoją pasję kolej-
nym pokoleniom. Z jego małżeństwa z malarką, Ireną 
Leśniak-Dominik urodziło się dwóch synów: Tomasz 
(1955) i Jakub (1956). Obydwaj ukończyli studia na Akade-
mii Sztuk Pięknych i zajęli się malarstwem oraz grafiką 
artystyczną. Każdy z nich ożenił się z malarką – Tomasz 
z Olgą Wolniak (1957) , a Jakub z Editą Vlaović-Dominik 
(1965). Wnuk Tadeusza, Rafał (1985) również skończył 
studia na stołecznej ASP i jest jednym z najciekawiej 
zapowiadających się młodych artystów.
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24 Tadeusz Dominik (1928–2014) Pejzaż (1963)
olej / papier
83,5 × 110,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany wewnątrz kompozycji: Dominik 63

eStymacja 75 000–105 000 pLn •

Tadeusz Dominik to jeden z najbardziej charakterystycz-
nych kolorystów w historii polskiej sztuki XX wieku. 
W latach 1946-1951 studiował malarstwo na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w pra-
cowni prof. Jana Cybisa, który miał duży wpływ na 
rozumienie malarstwa przez Dominika. Artysta prze-
jął zasadę, że obraz nie może kopiować natury, musi 
być rodzajem kolorystycznej i fakturowej interpretacji. 
W 1951 roku rozpoczął pracę pedagogiczną na stołecznej 
uczelni i przeszedł przez wszystkie stopnie kariery aka-
demickiej, od asystenta do profesora zwyczajnego (1988). 
Dwukrotnie był dziekanem Wydziału Malarstwa war-
szawskiej ASP. W 1990 roku odszedł na emeryturę. Był 
laureatem m .in. nagrody im. Jana Cybisa (1973) i stypen-
dystą Ford Foundation (1962). Po ukończeniu Akademii 
Tadeusz Dominik oprócz malarstwa tworzył także gra-
fiki, które szybko znalazły uznanie w oczach krytyków, 
a także tkaninę artystyczną i grafiki komputerowe.
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25 Tadeusz Dominik (1928–2014) Niebieski (1967)
olej / płótno
70 × 90 cm
sygnowany p.d.: dOMINIK
na odwrociu papierowa naklejka z Muzeum Narodowego 
w Warszawie z opisem pracy
PROWENIENcJa:

 ∙ kolekcja prywatna, Warszawa
 ∙ Depozyt Muzeum Narodowego w Warszawie

eStymacja 75 000–85 000 pLn •
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26 Tadeusz Dominik (1928–2014) Bez tytułu (niedatowany)
olej / płótno
60 × 55 cm
80 × 74 cm w oprawie
sygnowany p.d.: Dominik
opisany na odwrociu p.g.: Potwierdzam | autentyczność | 
obrazu mojego ojca | [nieczytelny podpis] | kwiecień 2016 
Tomasz Dominik
REPROduKOWaNy:

 ∙ Tadeusz Dominik. Za oknem jest ogród…, kat. wystawy 
w Królikarni, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Warszawa 2008, il. nr 308, s. 270

eStymacja 36 000–42 000 pLn •

„Na początku był postimpresjonistyczny koloryzm. Ale 
to tłumaczenie – geneza, niewiele właściwie wyjaśnia 
czym jest malarstwo Tadeusza Dominika. Nie zado-
wolił się on bowiem doskonałym warsztatem zdoby-
tym w pracowni Jana Cybisa. Potrafił z tradycji, którą 
pochopni krytycy przedwcześnie grzebali, uczynić 
narzędzie malarstwa bardzo własnego i bardzo współ-
czesnego. W  jego interpretacji formuła koloryzmu 
okazała się zadziwiająco szeroka, pojemna i sprawna. 
Początkowo podejrzewałem Dominika o uprawianie 
niezbyt chwalebnego procederu, a mianowicie o pod-
chodzenie do płócien impresjonistów z lupą i rozmalo-
wywanie tego, co zauważył na oddalone od przedmio-
tu, ale organicznie związane z naturą własne płótna. 
Myliłem się. Przekonał mnie o  tym jego gest. Gest 
autentycznego kreatora, czego darmo szukalibyśmy 
u poczciwych kopistów.”

Z. Herbert, Wstęp do katalogu wystawy Tadeusza 
Dominika w BWA Zielona Góra, grudzień 1966, s. nlb.
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27 Marian Warzecha (ur. 1930) Bez tytułu (1961)
kolaż / tektura naklejona na płótno
35,5 × 47 cm
41,3 × 52,8 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany na odwrociu p.d.: MWarzecha | 1961

eStymacja 15000–20000 pLn •

Marian Warzecha już w okresie nauki w tamtejszym 
liceum plastycznym prowadził oryginalne eksperymenty 
formalne, głównie w formie kolaży. To właśnie ta techni-
ka pozostała mu szczególnie bliska przez kolejne długie 
dekady. W późniejszym czasie studiował w krakowskiej 
ASP malarstwo (lata 1949–1950) i scenografię (1952–1956), 
a także etnografię i historię sztuki na UJ. Współtworzył 
reaktywowaną w  roku 1957 Grupę Krakowską. Brał 
udział w II Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
w roku 1957 oraz w Sympozjum Artystów i Naukowców 
w Puławach w roku 1966.

Obracając się w środowisku Tadeusza Kantora, Warzecha 
na krótko uległ fascynacji informelem, jednak już pod 
koniec lat 50. powrócił do prac w ulubionym medium 
kolażu i, nieco później, asamblażu. Jego twórczość cecho-
wała swoista asceza, wręcz „ubóstwo” wykorzystywa-
nych drobnych przedmiotów i wąskiej gamy barwnej 
utrzymanej w naturalnych, zgaszonych tonacjach. Wraz 
z żoną Teresą Rudowicz komponował kolaże z użyciem 
znalezionych w antykwariatach rękopisów czy starych 
rycin, opatrzonych niekiedy własnymi inskrypcjami. 
Badanie możliwości dzieła plastycznego w kontekście 
tekstualności do pewnego stopnia włączało Mariana 
Warzechę w krąg artystów konceptualnych.



60

28 Jacek Sienicki (1928–2000) Mięso (1996)
olej / płótno
46 × 38 cm
sygnowany i datowany p.g.: JacEK SIENIcKI 96

eStymacja 25 000–30 000 pLn •

Prezentowany obraz pochodzi z ostatniego, późnego 
i dojrzałego etapu twórczości Jacka Siennickiego. Artysta 
miał już wówczas za sobą kilkanaście wystaw indywi-
dualnych w kraju i za granicą, uznanie krytyków oraz 
tytuł profesora zwyczajnego na wydziale malarstwa 
stołecznej Akademii Sztuk Pięknych. Przez lata uda-
ło mu się wypracować niezwykle rozpoznawalny język 
form plastycznych i zbudować swoją karierę wokół kilku 
ważnych i powtarzających się tematów. Jednym z nich 
były turpistycznie malowane, niezwykle dynamiczne 
i poruszające portrety kawałków zwierzęcego mięsa.

W prezentowanej pracy Siennicki zawarł cały kunszt 
swojego ekspresyjnego stylu malarskiego: wyrazisty dukt 
pędzla, monochromatyczną paletę barwną, przemyśla-
ną kompozycję. Krytycy wielokrotnie podkreślali jego 
fascynację przedmiotem i umiejętność tworzenia zło-
żonych znaczeniowo obrazów wykorzystujących tylko 
jeden obiekt. Jacek Sempoliński pisał: „(…) nazywając 
Sienickiego portrecistą bardziej zależy mi, aby rozumia-
no to jako chimerę niż prawdę, podobnie jak ci, co nazy-
wając go postimpresjonistą czy kolorystą, winni czynić to 
z większą dozą fantazji... Cóż to jest portret? Z pewnego 
punktu widzenia jest to przeciwieństwo sztuki; zwłasz-
cza w czasach pełnego wyzwolenia artysty usytuowanie 
go w miejscu „pośrednictwa” dzięki któremu przedmioty 
mają się ukazywać, znaczy wykluczać go z dominium 
prawdziwej sztuki. Prawdziwy artysta idzie za wezwa-
niem formy, absolutu, abstrakcji – tych sił sprawczych, 
które pojawiają się i zaganiają go gdy sztuka „pęcznieje” 
i toczy się swoim rozpędem. Portretowanie zaś hamo-
wać, się zdaje ów rozpęd uabstrakcyjniania, uogólniania 
a dąży raczej do ujednostkowienia, czyni z każdej rzeczy 
rzecz jedyną. Skoro już padło słowo: rzecz, powiedzieć 
trzeba następne: przedmiot. Nie dlatego by snuć rozwa-
żania o różnicy między nimi, ale by powiedzieć następny 
slogan: malarstwo przedmiotowe. Sienicki jest bowiem 
malarzem przedmiotu, ale z etosu portrecisty wyprowa-
dza naczelną zasadę malowania przedmiotu: to ma być 
ten przedmiot, to światło... Tajemniczy, ale jednak ten, 
a nie inny byt. Tajemniczość realizmu— jeśli się pojawia, 
bywa zaskakująca, podwojona niejako i dwustopniowa”*.

* J. Sempoliński, Malarstwo Jacka Siennickiego, w: Jacek 
Siennicki. Malarstwo i rysunek, kat. wystawy w Muzeum 

Archidiecezji Warszawskiej, 18.05–27.06. 1992, Warszawa 1992, 
s. nlb.
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29 Jacek Sienicki (1928–2000) Okno (1981)
olej / płótno
116 × 89 cm
sygnowany i datowany p.d.: 7 XI 81 JS
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: JacEK 
SIENIcKI „OKNO” 1981
REPROduKOWaNy:

 ∙ Jacek Sienicki, katalog Galerii Browarna, Łowicz 1994, poz. 
kat. 59, s. 79 (il.)
PROWENIENcJa:

 ∙ kolekcja prywatna, Warszawa
 ∙ Kolekcja Prywatna, Francja

eStymacja 45 000–65 000 pLn •

Obraz zatytułowany „Okno” powstał 7 listopada 1981 
roku, zaledwie nieco ponad miesiąc przed wprowadze-
niem w Polsce stanu wojennego. Szczególny moment 
historyczny, rosnące napięcia polityczne i powszechnie 
wyczuwalne frustracje społeczne z pewnością odcisnęły 
piętno na twórczości artysty. W centralnej części kompo-
zycji malarz umieścił tytułowe okno, sednem obrazu czy-
niąc widok znajdujący się za nim. Kompozycja jest malo-
wana bardzo szybkimi, dynamicznymi pociągnięciami 
pędzla, a całość utrzymana jest w jasnych, stonowanych 
barwach, potęgujących wrażenie pustki i niepokoju.

Jesienią 1981 roku Jacek Sienicki otrzymał nominację 
profesora nadzwyczajnego. W tym samym czasie jego 
córka Joanna uzyskała dyplom w pracowni prof. Jana 
Tarasina na wydziale malarstwa stołecznej Akademii 
Sztuk Pięknych i bardzo szybko, bo już w listopadzie, 
wraz z mężem Romanem Kossakowskim wyjechała do 
Francji. Na uczelni wybuchły strajki – studenci tygo-
dniami nie opuszczali murów uczelni, protestując w ten 
sposób przeciwko przemocowym działaniom komuni-
stycznych władz. Siennicki stawał po stronie studen-
tów – razem z nimi okupował uczelniane korytarze, 
w międzyczasie znajdując nieliczne godziny na regularną 
pracę w swoim atelier na warszawskiej Chomiczówce. 
Uczuciem, które towarzyszyło mu przez cały okres stanu 
wojennego było ogromny strach o życie chorej matki, 
którą opiekował się od końca lat 70. Matka artysty miesz-
kała na parterze staromiejskiej kamienicy, które stano-
wiło w tym czasie teren intensywnych działań ZOMO: 
na klatki mieszkańców wrzucano wybuchające petardy 
i rozpuszczano gaz łzawiący. W obrazach z tego okresu 
doskonale widać koktajl emocji, który w efekcie stał się 
doświadczeniem pokoleniowym: przerażenie, strach, 
niepokój i jednocześnie – chęć radykalnej zmiany.

Kolejny rok, 1982, stał się przełomowy dla karie-
ry artystycznej Sienickiego: uczestniczył w  licznych 
manifestacjach kultury niezależnej, wystawiając swo-
je prace w kościołach. Jego indywidualne ekspozycje 
odbyły się w Kościele oo. Jezuitów w Toruniu i w Nawie 
św. Krzysztofa Duszpasterstwa Środowisk Twórczych 
w Łodzi. Stał się jednym z głosów pokolenia kontestują-
cego panującą władzę, co zostało zauważone przez śro-
dowisko artystyczne – w 1983 roku otrzymał prestiżową 
nagrodę im. Jana Cybisa, przyznawaną za całokształt 
twórczości.
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30 Janusz Akermann (ur. 1957) Moi ludzie (1987)
olej / płótno
170 × 120 cm
sygnowany i datowany p.g.: aKERMaNN 1987.12.13
oraz p.d.: aKERMaNN | 1987
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu sr.g.: J.aKERMaNN 
| 83–110 TcZEW | uL. M. BucZKa 41 | „Moi ludzie” – OLEJ 160 
× 100 | Cena autor. 630 000 zł
częściowo zerwana papierowa naklejka l.g.
PROWENIENcJa:

 ∙ kolekcja Wojciecha Fibaka, Monte Carlo
 ∙ Galeria Miejska Arsenał, Poznań

eStymacja 45 000–60 000 pLn •

W prezentowanej pracy Janusz Akermann w niezwykle 
charakterystyczny dla swojej twórczości sposób przed-
stawił trzy postaci – starszego mężczyznę i dwie demo-
niczne figury o złożonej seksualności. Praca powstała 
w końcu lat 80. i  jest bardzo wyrazistym przykładem 
szczególnej ekspresji „Nowych dzikich”, którzy pojawili 
się na międzynarodowej scenie artystycznej nieco ponad 
dekadę wcześniej. Neofowiści nawiązywali do awangar-
dowych twórców niemieckich z lat 30. XX wieku oraz 
doświadczeń abstrakcjonistów: postulowali żywe, wręcz 
brutalne i programowo odstręczające sposoby przed-
stawienia postaci, niczym nieskrępowaną ekspresję 
i stosowanie wyrazistych, żywych kolorów. Ich sposób 
widzenia sztuki znacząco odbiegał od akademickiego 
monochromatyzmu i kapistowskiej zachowawczości, 
tak pochwalanej na uczelniach artystycznych w całej 
Polsce. Mimo tego z powodzeniem wprowadzali tzw. 
Nową Ekspresję do obiegu wystawienniczego.

Akermann ukazał tytułowych ludzi w drastycznej, 
wręcz pornograficznej konwencji. Wykorzystał znany 
neofowistom motyw prowokacji, w której zaakcentował 
cierpienie i przemoc. Sam mówi o swojej twórczości:

„Czasami długo szukamy czegoś, co jest blisko nas. 
Niekiedy mamy wrażenie, że w innym życiu, w innej 
kulturze i czasie wydarzyło się coś bardzo ważnego, co 
miało istotny wpływ na nasze obecne życie. Szukanie 
i odnajdywanie siebie w otaczającym nas świecie jest 
nie lada sztuką, ale i  cudem. Odnaleźć to, co jest 
dla nas najważniejsze, najszlachetniejsze i jedyne, to 
wyzwanie, które czasami staje się darem. Darem, któ-
ry zawładnie naszym życiem, aż do trzewi. Nasze życie 
jest darem najwyższym. Darem niewyobrażalnym. Ja 
w to wierzę*”.
* Cyt. za: http://zbrojowniasztuki.pl/pracownice-i-pra-

cownicy/obecne-dydaktyczki-i-obecni-dydaktycy/
janusz-akermann,618, data dostępu: 22.11.2019

Janusz Akermann urodził się w 1957 roku w Tczewie. 
Studiował w  PWSSP (obecnie ASP) w  Gdańsku na 
Wydziale Malarstwa i  Grafiki w  latach 1981–1985. 
Dyplom z malarstwa obronił w roku 1985. Aneks do 
dyplomu zrobił z grafiki, wykorzystując technikę kolo-
rowego linorytu. Od września 1985 roku jest pracow-
nikiem ASP. W  2006 roku otrzymał tytuł profesora, 
od 2007 roku jest kierownikiem Pracowni Linorytu 
w Katedrze Grafiki Artystycznej na Wydziale Grafiki. 
Dziekan Wydziału Grafiki w kadencjach 2008–2012 oraz 
2012–2016. Autor 85 wystaw indywidualnych, uczest-
nik ponad 400 wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. 
Wielokrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Otrzymał 23 nagrody i wyróżnienia o randze ogólno-
polskiej i międzynarodowej.
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31 Bogdan Korczowski (ur. 1954) Galilee (1993)
olej / płótno
139 × 79 cm
149 × 89 cm (w oprawie)
sygnowany i opisany na odwrocie: 80 × 141 cm | KORcZOWSKI 
| GaLILEE | 1993 | KORcZOWSKI

eStymacja 8 500–10 500 pLn •

Bogdan Korczowski urodził się w Krakowie, z którym 
czuje się do dziś emocjonalnie związany. W 1978 ukoń-
czył grafikę na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
w pracowni profesora Włodzimierza Kunza. Debiutował 
na festiwalu „Nowa Ruda” w 1974 roku z performance 

„Biały Rower” jako hołd dla Marcela Duchamp’a. W 1980 
osiedlił się w Paryżu, w którym 5 lat później otrzymał 
dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
(Beaux-Arts) w pracowni Abrahama Hadada. Za swoją 
działalność artystyczną został wyróżniony w 1986 roku, 
nagrodą Rady Regionu Ile-de-France. Pod koniec lat 
80. regularnie podróżował po Stanach Zjednoczonych 
i  wystawiał w  Nowym Jorku, gdzie był stypendystą 
Fundacji Pollock-Krasner. Jego malarstwo zbliżone 
jest do neoekspresjonistycznych kierunków sztuki 
europejskiej i amerykańskiej. Jeden z krytyków pisząc 
o malarstwie Korczowskiego, nazywa je „prawdziwym 
chromatycznym pijaństwem”. Barwy, ich ekspresyw-
ność i dynamizm sprawiają, że abstrakcyjny koloryzm 
artysty nabiera wymiaru emocjonalnego. Niektóre z jego 
obrazów, dzięki ciekawym zestawieniom barw i wraże-
niu przestrzenności, jakie wywołują, stwarzają uczucie 
bezpośredniego kontaktu z naturą. Na przełomie 2018 
i 2019 roku w Muzeum Tadeusza Kantora w Krakowie 
odbyła się wystawa „Korczowski Kartonteka. Hommage 
à Tadeusz Kantor”.

W  październiku 2019 Galeria Kolekcji Wojciecha 
Fibaka przedstawiła kolekcjonerską wystawę prac 
Korczowskiego. Do chwili obecnej Korczowski ma ponad 
sto wystaw indywidualnych.
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32 Janusz Przybylski (1937–1998) Figura czerwona (1995)
olej / płótno
102 × 84 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.g.: JaNuSZ 
PRZyByLSKI 95 | „FIGuRa cZERWONa”

eStymacja 30 000–40 000 pLn

Artysta jest uważany za jednego z najbardziej samodziel-
nych przedstawicieli polskiej nowej figuracji. Kształcił 
się w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych u Aleksan-
dra Kobzdeja (dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1963), 
gdzie również wykładał przez długi czas. Po studiach, 
do końca swoich dni pracował nad własnym językiem 
twórczym. Około 1965 r. odrzucił wcześniejsze nauki 
i skupił się na sztuce figuratywnej.

Janusz Przybylski był świadomym artystą. Doskonale 
wykształcony, znał twórczość najważniejszych artystów 
minionych wieków i lat. Całe życie uważał, że historia 
sztuki stanowi niewyczerpane źródło inspiracji i możli-
wości czerpania z osiągnięć najwybitniejszych artystów. 
Sam swoją ekspresję początkowo kształtował inspirując 
się Francisem Baconem. Po pobycie w Wiedniu w 1968 r. 
fascynował się malarstwem Picassa i pracami Velazqu-
eza. Wyabstrahował z  ich sztuki kluczowe elementy 
wprowadzając je do swojego malarstwa.

„Na te inspiracje wskazują m.in. charakterystyczne 
dlań sposoby deformowania, upraszczania postaci 
ludzkiej, która w  jego malarstwie staje się sylweto-
wym znakiem. Nie jest to jednak znak wyłącznie pla-
styczny, ale sugestia rzeczywistości pozaobrazowej. 
Malarz zajmował się bowiem analizą psychologiczną 
jednostki uwikłanej w sytuacje egzystencjalne i odgry-
wającej konkretne role społeczne. Sztuka miała być 
dlań właśnie wyrazem tego rodzaju zaangażowania. 
Sposoby płaszczyznowego ujmowania postaci ludzkiej, 
podobnie jak ograniczona chromatyka, nadawały jego 
przedstawieniom metaforyczny”*.

W latach 90. malował m.in. kompozycje przywodzące 
na myśl malarstwo surrealistyczne Yves’a Tanguy’ego. 
Morficzne, pociągłe elementy składają się w skompliko-
wane, piętrzące się rzeźby „figury” uchwycone na płótnie.

„Czerwona figura” jest właśnie takim obrazem. Skom-
plikowana figura przywodzi na myśl ludzką postać. Bo 
to właśnie człowiek jest głównym tematem malarstwa 
Przybylskiego w  całej jego twórczości. Często zdefor-
mowany i uproszczony, a czasem niewidoczny. Zawsze 
jednak stanowi główny punkt rozważań, a śladem jego 
obecności są znaki / figury na płótnie.

Twórczość artysty reprezentowała Polskę m.in. na 
5. Biennale Młodych w Paryżu (1967 – malarstwo) i na 
11. Biennale w  Sao Paulo (1971 – grafika, wyróżniona 
złotym medalem). Przybylski wielokrotnie otrzymywał 
nagrody za swoje prace malarskie i graficzne, począw-
szy od lat nauki w  poznańskim Liceum Plastycznym 
(1954  – I  i  II nagroda na międzynarodowej wystawie 
szkół artystycznych w  Dortmundzie), poprzez m.in. 
6. Internationale Graphikaustellung w Wiedniu (1968 – 
I nagroda), 2. Międzynarodowe Biennale Grafiki w Kra-
kowie (1968 – nagroda specjalna), 3. Festiwal Sztuk Pięk-
nych w Warszawie (1970 – srebrny medal), 6. Festiwal 
Polskiego Malarstwa w Szczecinie (1972 – Grand Prix), 
6. Festiwal Sztuk Pięknych w Warszawie (1972 – złoty 
medal), 8. Wystawę Złotego Grona w  Zielonej Górze 
(1977 – wyróżnienie za malarstwo). Jedną z ostatnich (za 
życia malarza) wystaw jego prac pokazała w 1998 roku 
lubelska galeria Pod Podłogą.
* M. Kitowska-Łysiak, cyt. za: https://culture.pl/pl/tworca/

janusz-przybylski
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33 Wojciech Kopczyński (ur. 1955) Bez tytułu (2018)
olej, technika mieszana / płótno
60 × 60 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.: WOJcIEcH 
KOPcZyŃSKI | BEZ TyTuŁu | 2018 | 60 × 60 | WK

eStymacja 4 000–6 000 pLn

W  latach 1975–82 studiował na ASP w  Krakowie na 
Wydziale Grafiki. Uzyskał dyplom w pracowni litografii 
prof. Włodzimierza Kunza, w pracowni Projektowania 
Form Reklamowych prof. Witolda Skulicza oraz malar-
stwa w pracowni prof. Jana Świderskiego. Jego obrazy 
znajdują się w  kolekcjach prywatnych w  tych krajach, 
w placówkach dyplomatycznych, oraz w Muzeum Naro-
dowym w Kielcach, Muzeum Narodowym w Barcelonie, 
Muzeum „Espace de Goya” w Bordeaux, Muzeum Sztuki 
Polskiej w Chicago. Ważniejsze kolekcje prywatne: dr. 
Hans Guggenheim  – USA, Christopher Sztyber  – USA, 
W&D Labhart – Szwajcaria, Greg Krol – Wielka Bryta-
nia. Prowadził również pracownię plastyczną w ramach 
Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób z problemami 
psychiatrycznymi. W latach 1984–86 stypendysta Mini-
stra Kultury i Sztuki oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

„W  obrazach Kopczyńskiego łatwo odnajdziemy gra-
ficzne cytaty – rysunkowe struktury, linearne kształty, 
walorowy modelunek  – oczywisty w  biało-czarnym 
graficznym świecie. Jest w  tym malarstwie również 
charakterystyczna precyzja kształtu, szczególny spo-
sób „wykonania” i  – ostatni w  moim przekonaniu 
pierwszoplanowy element  – wykorzystywanie relie-
fowej struktury, choć trzeba dodać, że w  ostatnich 
pracach został on ograniczony do subtelnej gradacji 
naklejanych elementów i  płaszczyzn eksponujących 
strukturę użytych materiałów i  rysunkowych, strzę-
piastych tkanek. Ten zabieg włączania trzeciego 
wymiaru w  przestrzeń obrazu jest dość znamienny, 
a może nawet kluczowy dla „języka” tego malarstwa, 
zamkniętego gdzieś w przestrzeni pomiędzy obrazem; 
subtelną, reliefową, rzeźbiarską strukturą a kolażem, 
który w  tym zestawie może wydać się określeniem 
najbardziej właściwym. Szczególnie jeżeli jego znacze-
nie rozszerzymy poza granice oczywistych, formalnych 
działań sprowadzających się zwykle do łączenia i zde-
rzania różnych struktur i materiałów.”

Łukasz Konieczko, https://wk.asp.krakow.pl/wysta-
wa-wojciecha-kopczynskiego-collages-358/ (dostęp 

20.09.2019)
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34 Jerzy Skolimowski (ur. 1938) Bez tytułu (2000–2018)
giclee / papier
95,7 × 69,8 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu kompozycji: 2. 2000–
2018 4/L Jerzy Skolimowski
u dołu arkusza wyciśnieta pieczęć z opisem: Jerzy Skolimowski 
Original Art Limited Edition

eStymacja 12 000–18 000 pLn
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giclee / papier
95,7 × 69,8 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu kompozycji: 
1.2001/2018 4/L Jerzy Skolimowski
u dołu arkusza wyciśnieta pieczęć z opisem: Jerzy Skolimowski 
Original Art Limited Edition

eStymacja 12 000–18 000 pLn

35 Jerzy Skolimowski (ur. 1938) Bez tytułu (2000–2018)
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36 Jan Lebenstein (1930–1999) Sen czworonożny (1973)
akwarela, gwasz / papier
62 × 47 cm
sygnowany i datowany l.d.: Lebenstein 73
WySTaWIaNy:

 ∙ Jan Lebenstein. Metamofrozy, Muzeum im. Bolesława Biegasa, 
Warszawa, 2019

 ∙ Jan Lebenstein. Demony, Muzeum Literatury im. Adama 
Mickiewicza, Warszawa, 2005
REPROduKOWaNy:

 ∙ Jan Lebenstein. Metamorozy, Muzeum im. Bolesława Biegasa, 
Warszawa 2019, s. 65

 ∙ Jan Lebenstein. Demony, Muzeum Literatury im. Adama 
Mickiewicza, Warszawa 2005, s. 140

PROWENIENcJa:
 ∙ kolekcja prywatna, Warszawa
 ∙ kolekcja Bogdana Jakubowskiego (do 2008)
 ∙ kolekcja prywatna, Polska

eStymacja 35 000–55 000 pLn •
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37 Jan Lebenstein (1930–1999) Postać (1965)
akwarela, tusz / papier
42,7 × 30 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: Lebenstein 65

eStymacja 12 000–16 000 pLn •

„Jego protagoniści – bo jest coś z teatru, teatru snów 
w malarstwie Lebensteina – z grubsza dzielą się na 
dwa rodzaje: bestia i kobieta. Obie wydają się schwy-
tane w pułapkę, nawzajem sobą umęczone i upokorzo-
ne. Przy czym, mimo wszystko, kobieta nie jest u niego 
budzącą litość ofiarą bestii. Bestie Lebensteina nie są 
sataniczne, raczej bezbronne i  swoim bestialstwem 
zaambarasowane i  wylękłe. Za to sylwetki kobiece, 
w wulgarnym przeroście swych cielsk, coraz bardziej 
przerażają i wolimy jego smutne, zakłopotane Mino-
taury i Sfinksy, przysiadłe niezgrabnie na brzegu jakiejś 
wanny czy sofy, gdy ona – kobieta króluje, prowokując 
i zwodząc.” – cyt. za: Z. Romanowicz, Jan Lebenstein, 

„Wiadomości”, Londyn 1971, nr 3.
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38 Jerzy Duda-Gracz (1941–2004) Obraz 1899 (Wieś Kamion – Biała Dama) (1995)
olej / płyta
41 × 40 cm
sygnowany i datowany l.d.: Duda-Gracz 1889/ 1995. 
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.g.: Jerzy 
Duda-Gracz – „Wieś Kamion” – | obraz 1899 – olej – 
| BWa-I-993/351/96 | wartość: 5000,00
naklejka z opisem pracy

eStymacja 36 000–46 000 pLn •

Jerzy Duda-Gracz ukończył studia na Wydziale Grafiki 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracował jako 
wykładowca w katowickiej filii ASP i w Europejskiej 
Akademii Sztuk w Warszawie. Był także scenografem 
i pedagogiem, do końca życia piastował również stano-
wisko profesora na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 
Do najsłynniejszych dzieł malarza należą m.in. „Wigilia”, 

„Jeźdźcy Apokalipsy czyli Fucha”, „Pamięci ojca” oraz 
„Kalendarz polski”. Często rysował portrety i autopor-
trety, jest też autorem kilku serii artystycznych, w tym 
aż 313 obrazów poświęconych ulubionemu kompozy-
torowi, Fryderykowi Chopinowi. Twórca szczegółowo 
identyfikował swoje dzieła – każdy obraz posiada okre-
ślony numer i datę, dzięki czemu ich podrobienie jest 
utrudnione. Duda-Gracz jest także laureatem wielu waż-
nych nagród i odznaczeń. Za swe obrazy otrzymał m.in. 
Srebrny Medal Solidarności Globalnej, Medal „Polonia”, 
Krzyż Wielki, Krzyż Komandorski, Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski czy Odznakę Zasłużonych 
Działaczy Kultury. Obrazy Jerzego Dudy-Gracza znaj-
dują się m.in. w  kolekcjach Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, a także 
za granicą – w zbiorach Uffizi we Florencji, w Muzeum im. 
Puszkina w Moskwie, Muzeum Miejskim w Gandawie, 
w Fundacji „BAWAG“ w Wiedniu i Kolekcji Watykańskiej. 
To do dzisiaj jeden z najbardziej rozpoznawalnych mala-
rzy współczesnych, jego popularność była wynikiem 
cennego trafienia w nie estetykę koneserów, lecz sym-
bolikę wiecznie urażającej się z systemem społeczności. 
Surrealistyczne obrazy, które tworzył, jak w pokręco-
nym zwierciadle pokazywały przywary i absurdy PRL-u. 
Artysta wykształcił oryginalną i rozpoznawalną formę, 
pełną charakterystycznie wynaturzonych ciał i drobia-
zgowej, ale przekrzywionej realności. Połączenie tej sym-
boliki z własnym przedstawianiem malarskiego świata 
przyniosło mu dużą popularność, ale też nie oszczędziło 
krytyki. Zarzucano mu, że jego obrazy są odrażające 
i bolesne, ale nigdy nie odmawiano mu trafności tej 
wizji. Przedstawiał prawdę w sposób posępny , satyrycz-
ny i przewrotny, ale zawsze celny. Bardzo ciekawe były 
jego odniesienia do tradycyjnej twórczości, przerabianie 

obrazów znanych i cenionych mistrzów. Zmiana sposobu 
przedstawiania szła w parze z zupełną zmianą ich sensu 
i znaczenia. Przedstawiając ludzi o karykaturalnie zde-
formowanych ciałach oraz używając czytelnych symboli 
obnażał ludzkie wady, głupotę, nietolerancję, lenistwo 
czy ślepą fascynację kulturą amerykańską. Bezsprzecznie 
twórczość Dudy pozostaje afirmacją polskości, czy to 
w nurcie groteski czy bajkowego krajobrazu.
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39 Władysław Hasior (1928–1999) Mały Sztandar (1973)
assemblage, technika mieszana
95 × 50 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: Hasior 1973

eStymacja 40 000–55 000 pLn •

Władysław Hasior należał do grona najwybitniejszych 
i nietuzinkowych artystów współczesnych. Działalność 
artystyczną uważał za prowokację intelektualną. Dla 
artystów pokolenia lat 60. i 70. stał się niemal posta-
cią ikoniczną. Był rzeźbiarzem, chociaż wiele jego dzieł 
trudno jest klasyfikować w kategoriach jednoznacznie 
rzeźbiarskich. Zasłynął jako artysta totalny, działają-
cy na pograniczu gatunków sztuki: malarstwa, rzeźby, 
architektury, rzemiosła artystycznego. W 1958 roku zre-
zygnował z klasycznej rzeźby tworząc obiekty w technice 
montażu – trójwymiarowe kompozycje złożone z róż-
nych przedmiotów i dzieł gotowych.

Nad swoimi słynnymi sztandarami Hasior pracował 
od 1965 roku czerpiąc inspiracje z kościelnych sztanda-
rów procesyjnych, wojskowych, arrasów i godeł rodo-
wych jednocześnie mierząc się z narodową mitologią. 
Ujawnił w nich swoje poczucie humoru, skłonność do 
groteski i kpiny. Na sztandarach pojawiają się wizerunki 
dawnych i współczesnych idoli, a także dowcipne kon-
terfekty postaci typowych dla naszego życia społecznego. 
Jak przyznał sam artysta, początkową jego intencją było 
zadrwienie z pompatyczności, odświętności sztandarów, 
podkreślenie rozziewu między tym, co na nich wypi-
sane, a rzeczywistością, jednak ostatecznie zwyciężyła 
ich uroda.



79



80

40 Edward Dwurnik (1943–2018) Shalom (1998)
olej / płótno
200 × 220 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: 1998 | 
E.dWuRNIK | »SHaLOM – | – LEŻaJSK«
opisany śr.g.: XXIII – 7 | 2381

eStymacja 95 000–115 000 pLn •

„Warszawski artysta jest wielkim malarzem Historii, 
nasz kraj – Polska jest wszechobecna na jego płót-
nach. (...) Historia, Polska i  Ludzie nie są przedsta-
wieni 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 bez-
względny komentator tego, co widzi, o czym czyta, co 
zapamiętuje, a o czym pragnie zapomnieć”*.

Zmianę systemu politycznego w Polsce po 1989 roku 
Dwurnik przywitał malując cykl Droga na Wschód. 
W latach 90. artysta nadal żywo reagował na aktualne 
wydarzenia polityczne i społeczne. W 1991 roku, rozgo-
ryczony konfliktem w byłej Jugosławii, zaczął tworzyć 
cykl Niech żyje wojna. W tej dekadzie zapoczątkował 
także kilka innych serii płócien, takich jak „Od grud-
nia do czerwca” i  „Błękitny”. Kontynuował również 
rozpoczęte wcześniej cykle, między innymi Podróże 
autostopem i  Sportowców. Wciąż malował ponadto 
liczne widoki Warszawy, w szczególności cenione przez 
kolekcjonerów pejzaże staromiejskie. Pod koniec dekady 
w jego twórczości pojawiły się obrazy o tematyce juda-
istycznej. Jednym z nich jest prezentowana kompozycja 
Shalom z 1998 roku. Imponujących rozmiarów płótno 
pokrywają dziesiątki sumarycznie zaznaczonych głów 
postaci. Niektóre spośród nich można zidentyfikować 
jako chasydów noszących charakterystyczne lisie czap-
ki. Wielkoformatowe kompozycje złożone z dziesiątek, 
a nawet setek anonimowych twarzy stanowią istotny 
wątek w  twórczości artysty z  lat 90. Do najciekaw-
szych prac tego typu należy niewątpliwie Błękitne pogo 
w Mińsku Mazowieckim z 1996 roku, przynależące do 
najstarszego cyklu w œuvre Dwurnika – rozpoczętych 
w 1966 roku Podróży autostopem. Prezentowany obraz 
powstał z inspiracji pejzażem kulturowym podkarpac-
kiego Leżajska. Miasteczko to jest znanym miejscem 
pielgrzymek ortodoksyjnych Żydów. Gromadzą się oni 
wokół ohelu cadyka Elimelecha, oddając hołd temu słyn-
nemu duchowemu przywódcy, zmarłemu w 1787 roku. 
Leżajski kirkut jest uważany za jedno z najważniejszych 
żydowskich miejsc pielgrzymkowych w Europie.

* 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, 5.
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41 Janusz Przybylski (1937–1998) Gablota VI (1974)
akryl, olej / płótno
77 × 61 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.: JaNuSZ 
PRZyByLSKI | „GaBLOTa VI 74. | 77 × 61 cm, acRyL.
WySTaWy:

 ∙ Janusz Przybylski, Galeria Opera 25.05–07.07.2015
REPROduKOWaNy:

 ∙ Janusz Przybylski, Galeria Opera 25.05–07.07.2015, s. 18

eStymacja 15 000–20 000 pLn

Janusz Przybylski kończył w  1963 roku studia w  Aka-
demii Sztuk Pięknych w  Warszawie pod kierunkiem 
Aleksandra Kobzdeja, pracował w  macierzystej uczel-
ni, a 1987 roku otrzymał tytuł profesora. Zajmował się 
malarstwem, rysunkiem, grafiką warsztatową i projek-
towaniem graficznym. Jego twórczość została wielo-
krotnie nagrodzona, m.in. I nagrodą na Internationale 
Graphik-Ausstellung w Wiedniu w 1967 roku, Złotym 
Medalem na XI Biennale Sztuki w  Sao Paolo w  1971, 
Grand Prix na VI Festiwalu Polskiego Malarstwa Współ-
czesnego w Szczecinie w 1972 roku, czy Medalem Apollo 
we Włoszech.

„Gabloty” to tuż obok „Czasy utraconego” i „Zaklętego 
kręgu” jeden z najbardziej znanych cykli w twórczości 
Przybylskiego. Od 1965 roku artysta porzucił malarstwo 
materii i  abstrakcję, które uprawiał w  okresie akade-
mickim, szybko stając się jednym z  najwybitniejszych 
przedstawicieli polskiej sztuki figuratywnej. Jego twór-
czość to swoista podróż w czasie – Przybylski zafascy-
nowany sztuką Francisa Bacona, grafikami Goi, szkica-
mi Velazqueza, czy malarstwem Jacka Malczewskiego, 
prowadzi z mistrzami z przeszłości nieustanny dialog, 
traktując ich jak współczesnych sobie. Nie tylko powta-
rza treści, motywy i  znaki, ale także na poziomie for-
malnym – dzięki perfekcyjnie opanowanemu warsztato-
wi – grając linią i kolorem, umiejętnie kreując malarskie 
przestrzenie za pomocą kresek i plam.
Jak pisze o twórczości Janusza Przybylskiego Dorota 
Folga-Januszewska:

„Sposób myślenia i obrazowania Przybylskiego katapul-
tował do innej przestrzeni. Wirowały światy, Goya był 
młodszy od Picassa, wszystkich obezwładniał w tań-
cu śmierci Jacek Malczewski, a z cienia wyłaniało się 
nagle krzesło elektryczne z  serigrafii Warhola. Nikt 
jeszcze wtedy nie rozmawiał o  postmodernizmie, 
ale Przybylski rozpylił już w atmosferze pytanie, czy 
sekwencje czasu mają jakiekolwiek znaczenie dla 
rozwoju sztuki. Prowokacja okazała się udana. Fakty, 
podejrzenia i fantazje obecne w historii obrazowania 
wirowały w nowym porządku”*.

„Gablota VI” powstała w  latach 70. i  można odczytać 
w niej wyraźną fascynację pop-artem. Przybylski umie-
jętnie odtwarza stylistykę tego nurtu, łącząc realizm 
z  konwencją plakatu, za bohaterów przedstawienia 
obiera elementy znane z  kultury masowej i  codzien-
nego otoczenia. Różowy królik-balonik z  marchewką 
w ręku zdaje się być dosłownym cytatem z twórczości 
Jeffa Koonsa, który w 1986 zaprezentował publiczności 
swoją ikoniczną rzeźbę „Rabbit”. Ponadczasowy dialog 
Przybylskiego z  artystami trwa więc dalej, a  pytanie 
o liniowy rozwój myśli twórczej wciąż pozostaje otwarte.
* D. Folga-Januszewska, Janusz Przybylski i odwieczna rozmowa 

artystów [w:] Janusz Przybylski, kat. wystawy, Galeria Opera 
25.05–07.07.2015, s. 5.
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42 Łukasz Korolkiewicz (ur. 1948) Bez tytułu (1974)
olej / płótno
199 × 140 cm
sygnowany i datowany na odwrociu l.g.: ŁuKaSZ 
| KOROLKIEWIcZ | 1974
PROWENIENcJa:

 ∙ kolekcja Wojciecha Fibaka, Monte Carlo
 ∙ kolekcja Jerzego Skolimowskiego, zakup od artysty, lata 90.

eStymacja 85 000–105 000 pLn •

Prezentowana praca to przykład niezwykle wczesnej, bo 
pochodzącej z pierwszej połowy lat 70., realizacji arty-
sty. W momencie jej powstania malarz był zaledwie trzy 
lata po obronie utrzymanego w abstrakcyjnej konwencji 
dyplomu w pracowni prof. Stefana Gierowskiego w sto-
łecznej Akademii Sztuk Pięknych. Aktywnie poszukiwał 
nowej, indywidualnej formy rozwoju swojej twórczości. 
W pierwszych latach tuż po studiach realizował niezwy-
kle gęste znaczeniowo, niejednoznaczne, wielkoformato-
we kompozycje, do których stopniowo wprowadzał ele-
menty figuralnie – umownie traktowane sylwetki dzieci 
i zwierząt. Inspirował się nową figuracją, surrealizmem, 
pop-artem i psychodeliczną estetyką kontrkultury hipi-
sowskiej, łącząc wspomniane wizualne inspiracje w jed-
ną, bardzo spójną i niezwykle dekoracyjną całość. W jego 
pracach z tego okresu pojawiają się wyraziste kolory 
oraz infantylizująca, celowo przerysowana tematyka: 
przeskalowane dziecięce zabawki, nierzeczywiste formy 
roślinne, nieokreślone szczątki codzienności w zaskaku-
jących zestawieniach.

Z  pewnością ogromny wpływ na powstanie prac 
o wspomnianej stylistyce miało ważne wydarzenie z życia 
prywatnego artysty: w styczniu 1973 roku Korolkiewicz 
zachorował na żółtaczkę. Spędził miesiąc w szpitalu na 
warszawskiej Woli, w jednym pokoju z upośledzonym 
siedmiolatkiem, który nieustannie przerzucał z jednego 
kąta pomieszczenia do kolejnego wielki stos zabawek. 
Malarz w tym czasie rysował, tworząc fantasmagoryczne 
kompozycje ze wszechobecnymi, plastikowymi misia-
mi, kolorowymi klockami i niejako nadmuchiwanymi, 
nieregularnymi formami. O jego pracach z tego okresu 
Ewa Kuryluk pisała:

„Wnętrze zapełnił monstrualnymi zabawkami: balo-
nami, pudełkami, gigantycznymi marchewkami, per-
wersyjnymi zwierzątkami – jawnie naigrawając się 
z Freudowskiej psychoanalizy. Kiedy indziej spotwor-
niałe niedorostki osaczone były przez sterty pogru-
chotanych przedmiotów: sadzonek w  rozlatujących 
się doniczkach, lepkich, rozpływających się słodyczy, 
śmieci*.”

W prezentowanym obrazie doskonale widać inspira-
cje wspomnianą, niecodzienną sytuacją obcowania ze 
szczególnym „kuracjuszem”. W centralnej części kom-
pozycji Korolkiewicz umieścił zdeformowaną dziecięcą 
sylwetkę, wychylającą się z groteskowego, czerwonego 
samochodu. Nastrój niepokoju i szczególnego, czarnego 
humoru potęgują opadające płatki śniegu i dadaistyczne 
kompozycje z przedmiotów przypominających zabawki 
dla najmłodszych. Kompozycja stanowi pierwszy etap 
nieuświadomionej na początku, ale już własnej, drogi 
twórczej, konsekwentnie realizowanej do dzisiaj.

* E. Kuryluk, Hiperrealizm – nowy realizm, Warszawa 1979, 
s. 176.
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43 Marek Sobczyk (ur. 1955) Serwetniki Rzeczy (1991–1993)
olej / płótno
150 × 105 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.g.: MaREK 
SOBcZyK | 1991/93|150 × 106 OLEJ | SERWETNIKI RZEcZy
PROWENIENcJa:

 ∙ kolekcja Wojciecha Fibaka, Monte Carlo

eStymacja 45 000–60 000 pLn •

Prezentowana praca pochodzi z samego początku lat 90., 
czyli ze schyłkowego okresu funkcjonowania Gruppy, 
jednej z najciekawszych formacji artystycznych lat 80. 
w Polsce. Założyli ją Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, 
Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek 
Sobczyk i Ryszard Woźniak. Każdy z malarzy wypraco-
wał swój własny, niezwykle indywidualny język form 
malarskich, jednak łączyła ich fascynacja nową ekspre-
sją, bezkompromisowością, wyrazistością środków oraz 
ironiczną kontestacją zastanej rzeczywistości. Oprócz 
wystaw malarskich Gruppa organizowała też odczyty, 
recytacje wierszy i koncerty, a także wydawała własne 
pismo „Oj dobrze już”, którego ukazało się 9 numerów. 
Gruppa zakończyła działalność w  1992 roku wystawą 
w  Zachęcie, a  jej członkowie zajęli się indywidualną 
twórczością.

W  prezentowanej pracy doskonale widać główne 
inspiracja Marka Sobczyka ze wspomnianego okresu: 
fascynację pojedynczym przedmiotem, multiplikacją 
obiektu, językowymi szaradami i  wyrazistym, ale jed-
nocześnie uproszczonym sposobem malowania.

Marek Sobczyk to jeden z  najważniejszych współcze-
snych polskich malarzy. W  jego obrazach doskonale 
skomponowane niuanse kolorystyczne są tak samo 
istotne, jak skomplikowana, często silnie zaangażo-
wana tematyka, łącząca w  sobie krytyczne podejście 
do zastanej rzeczywistości z inteligentnym, nierzadko 
cynicznym komentarzem.

Artysta studiował malarstwo w  latach 1975–1980 
w warszawskiej ASP, gdzie uzyskał dyplom w pracowni 
Stefana Gierowskiego. W malarstwie posługuje się ele-
mentami ekspresji koloru, rysunku, tematu i  funkcji. 
Za pomocą praktyki (malarstwa, prac przestrzennych, 
wystąpień) i teorii opracowuje pewne zagadnienia, np. 
maniery, krytyki, propagandy i  polityki, parafrazuje 
także religijne wątki ikonograficzne. Na wielu obrazach 
pojawia się tekst, będący ważnym elementem kompozy-
cji. W latach 1979–1986 twórczość Sobczyka stanowiła 
komentarz do sytuacji społeczno-politycznej Polski. 
Działalność malarską poszerza o  prace teoretyczne 
i projekty przestrzenne. Zajmuje się również projekto-
waniem graficznym i  typografią (w  latach 1990–2004 
działał w spółce „Zafryki” z Piotrem Młodożeńcem). Od 
ponad dekady prowadzi projekt „«Muzeum» w cudzysło-
wie”, w którym przedstawia swoistą esencję twórczości 
wybranych przez siebie artystów, przepuszczoną przez 
indywidualny filtr własnej wrażliwości. Jego prace pre-
zentowane były na wielu wystawach indywidualnych 
w najważniejszych polskich instytucjach kultury, m.in. 
w warszawskiej Galerii Zachęta, Fundacji Wyspa Progres 
w Gdańsku i Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie. Laureat 
nagrody Jana Cybisa za 2012 rok.



87



88

44 Jarosław Modzelewski (ur. 1955) Martwa natura z pochlapaną ławką (2001)
tempera żółtkowa / płótno
150 × 250 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: Jarosław 
Modzelewski 2001 [w owalu] | „Martwa natura z pochlapaną 
ławką | 150 × 250 tempera ż.
WySTaWy:

 ∙ Martwe natury, Galeria XXI, Warszawa 2001
REPROduKOWaNy:

 ∙ Jarosław Modzelewski, Obrazy 1977–2006, Galeria Zderzak, 
Kraków 2006, il. nr 349, s. 210

 ∙ B. Majewska, Radość z malowania, „Tygodnik Powszechny”, 
2001, nr 29 ( 22 VII)

eStymacja 60 000–80 000 pLn •

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

Jego prace znajdują się w  zbiorach m.in.: Muzeum 
Narodowego w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, Naro-
dowej Galerii Sztuki Zachęta, Muzeum Sztuki w Łodzi 
oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.

 
Na przełomie lat 2001 i 2002 w twórczości artysty poja-
wiły się nowe wątki wynikające z zainteresowań wnę-
trzem kościołów, szczególnie ich prozaiczność kontra-
stująca z duchowym wymiarem. Modzelewski nazywany 
jest „malarzem ikon codzienności”. Interesuje go polity-
ka, wątki literackie i historyczne, a także egzystencjalne. 
Cechą charakterystyczną jego prac jest uproszczona 
forma i narracyjność, ale i wrażenie niedopowiedzenia. 
Prezentowana praca ma wyjątkowy wydźwięk osobisty. 
Ukazuje wnętrze pracowni z pochlapaną farbami ławką, 
olbrzymią paletą barw, na które malowane były obrazy 
lub sama stanowiła miejsce mieszania farb. W tle po pra-
wej stronie stoi odłożona niewielka paleta – narzędzie 
do precyzyjnego wykańczania obrazu ściśle skompono-
wanymi plamami barwnymi. Na ścianach, jak u starych 
mistrzów, wiszą rysunki. Tu, inaczej niż u ojców malar-
stwa, źródłem inspiracji są rysunki dziecięce, nadając 
całej pracy intymnego, osobistego charakteru.
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45 Jarosław Modzelewski (ur. 1955) Piesek drapie się za bramą (2001)
tempera żółtkowa / płótno
80 × 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.: Jarosław 
2001 | Modzelewski | „Piesek drapie się | za bramą” | temp. ż. 
80 × 100
REPROduKOWaNy:

 ∙ Jarosław Modzelewski. Obrazy 1977–2006, Galeria Zderzak, 
Kraków 2006, il. nr 354, s. 210

eStymacja 35 000–45 000 pLn •
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46 Włodzimierz Pawlak (ur. 1957) AE (2018)
olej / płótno
110 × 130 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: 
WŁOdZIMIERZ PaWLaK | aE | 110 × 130 | 2018

eStymacja 40 000–55 000 pLn

Włodzimierz Pawlak był wolnym słuchaczem a następ-
nie studentem w  pracowni Rajmunda Ziemskiego na 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jeszcze jako 
student w  końcu 1982 roku został członkiem Gruppy. 
Był uczestnikiem niemal wszystkich jej wystaw i akcji 
oraz współredaktorem pisma „Oj dobrze już”. Wspólnie 
z Gruppą uczestniczył w niezależnym ruchu artystycz-
nym lat 80. W tym okresie komentował zastaną sytu-
ację stanu wojennego. Sięgał po sugestywną, prostą 
w  odbiorze metaforykę, stroniąc od hermetycznych 
treści i  skomplikowanych aluzji. Cykl obrazów dyplo-
mowych Pawlaka z  1985 roku nosił tytuł „Obrazy 
zamalowane”, artysta miał bowiem zamiar (ostatecznie 
niezrealizowany) zamalować je w  obecności komisji 
dyplomowej. Gest ten można rozpatrywać między inny-
mi jako akt solidarności z anonimowymi „malarzami” 
politycznych napisów na murach. Od 1986 Pawlak jest 
pedagogiem na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego 
macierzystej uczelni. W  1990 roku zdobył Grand Prix 
na festiwalu Malarstwa w  Cagnes-sur-Mer. W  cyklu 

„Tablice dydaktyczne” z lat 1987–1988 płaszczyzny obra-
zów zapełniają graficzne siatki ideogramów, wykresów, 
map i  znaków symbolizujących wiedzę oraz kulturę. 
W późniejszym okresie, począwszy od 1989 roku, arty-
sta tworzył jednorodne formalnie i  niefiguratywne 

„Dzienniki”. Symboliczną granicę między czasem zaan-
gażowania w  sprawy publiczne i  czasem prywatnym 
wyznacza obraz „Polacy formują flagę narodową” z 1989 
roku, przedstawiający polską flagę malowaną w sposób 
charakterystyczny dla „Dzienników” – śladami kresek 
rytych w  świeżej farbie. Od wielu lat Pawlak chętnie 
sięga po tematy aktualne, komentując wydarzenia poli-
tyczne i włączając się w dyskurs o sztuce narodowej oraz 
nowoczesnym patriotyzmie. Prowadzi także nieustan-
ny dialog z  klasykami nowoczesności, wprowadzając 
liczne odniesienia do prac Kazimierza Malewicza czy 
Władysława Strzemińskiego. Dogłębnej analizie twór-
czości Malewicza poświęcił między innymi kompozycje 
z  cyklu „Przestrzeń logiczna obrazu”, przypominające 
karty z „Atlasu Mnemosyne” Aby Warburga.
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47 Włodzimierz Pawlak (ur. 1957) Rekwiem (2015)
olej / płótno
33,5 × 24 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.g.: 
WŁOdZIMIERZ PaWLaK | REKWIEM | 33 × 24 | 2015

eStymacja 28 000–38 000 pLn
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48 Włodzimierz Pawlak (ur. 1957) Dziennik 09.X.2017–26.X (2017)
olej, ołówek / płótno
18 × 13,3 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.b.: 
WŁOdZIMIERZ PaWLaK | dZIENNIK 09X2017 – 26X

eStymacja 15 000–20 000 pLn
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49 Jan Dobkowski (ur. 1942) Dźwignia (1985)
akryl, olej / płótno
160,5 × 120 cm
sygnowany i datowany p.d.: Jan Dobkowski 85
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.g.: Jan 
Dobkowski | „dŹWIGNIa” 1985 | olej + akryl | 160 cm × 120 cm

eStymacja 45 000–65 000 pLn •

Dobkowski obronił dyplom w pracowni Jana Cybisa, 
jednak już na studiach wyraźnie sprzeciwiał się domi-
nującemu wówczas sposobowi malowania skupione-
mu na niuansach kolorystycznych i silnym fakturowa-
niu. 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 symbo-
liką, oddziałującemu gęstą siecią drobnych linii o zniu-
ansowanej 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.
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50 Jan Dobkowski (ur. 1942) Bez tytułu (1993)
pastel / papier
50 × 70 cm
sygnowany i datowany p.d.: Jan Dobkowski 1993 r.

eStymacja 4 500–8 500 pLn
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51 Jan Dobkowski (ur. 1942) Osobliwe zdarzenie XXX (2013)
akryl / płótno
37,5 × 37,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: JaN dOBKOWSKI 
| Z cyKLu „OSOBLIWE ZdaRZENIE XXX” 2013 ROK | acRyL | 37,5 
× 37,5 cm

eStymacja 10 000–15 000 pLn •
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52 Jan Dobkowski (ur. 1942) Z cyklu „Himalaje XXXV” (2004)
akryl, płótno
81 × 81 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.g.: Jan 
Dobkowski | Z cyKLu „HIMaLaJE XXXV” 2004 ROK | acRyL | 81 
cM × 81 cM”

eStymacja 25 000–35 000 pLn
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53 Leon Tarasewicz (ur. 1957) Bez tytułu (tryptyk, 1998) ►
olej / płótno
50 × 50 cm (każdy)
PROWENIENcJa:

 ∙ kolekcja prywatna, Warszawa
 ∙ Galerie Springer, Berlin

eStymacja 120 000–160 000 pLn •
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Prezentowana praca powstała w końcu lat 90., czyli 
w momencie najbardziej dynamicznego rozwoju karie-
ry artystycznej Leona Tarasewicza. Malarz miał wów-
czas za sobą spektakularny debiut i pobyt stypendial-
ny w Stanach Zjednoczonych, a także wystawy m.in. 
w Sztokholmie, Wenecji, Nowym Jorku, Berlinie i wielu 
instytucjach w całej Polsce. Oryginalna formuła jego 
malarstwa zrodziła się z wnikliwej obserwacji wewnętrz-
nej rytmiki pejzażu, w którym interesują go czysto malar-
skie wartości jak kolor, faktura i światło.

Leon Tarasewicz tworzy przede wszystkim abstrak-
cyjne, regularnie skomponowane i wypełnione powta-
rzającymi się motywami zaczerpniętymi z natury (zaora-
ne pola, pnie drzew, pasy pól, ptaki krążące nad ziemią) 
kompozycje malarskie. Stosuje przede wszystkim kolory 
podstawowe, zestawiając je ze sobą w różnych, często 
mocno kontrastowych konfiguracjach. Jego malarstwo 
to uproszczony zapis osobistego doświadczenia pejza-
żu powstały w sposób eliminacji zbędnych elementów. 
Artysta często wchodzi w działania z pogranicza kon-
ceptualizmu i instalacji znacznie rozszerzające jego pole 
obrazowe. Maluje bezpośrednio na ścianach sal wystawo-
wych jednak nigdy nie rezygnuje z charakterystycznej dla 
siebie estetyki i sposobu postrzegania. Monumentalna 
instalacja tego typu powstała m.in. podczas wystawy 
w Zachęcie w 1999 roku, kiedy artysta pokrył kolorowymi 
układami pasów całą salę galeryjną, jako podobrazia 
używając ścian, podłóg czy filarów. Zafascynowany twór-
czością Jerzego Nowosielskiego realizuje także instala-
cje w przestrzeniach sakralnych jak zdobienia podłogi 
w kaplicy Świętej Trójcy w Lublinie.

Leon Tarasewicz to wyrazista postać polskiego życia 
artystycznego. Od urodzenia związany jest z rodzinną 
wsią Waliły na białostocczyźnie, gdzie czynnie animuje 
życie artystyczne, tworząc m.in Galerię Krynki. Malarz 
identyfikuje się z mniejszością białoruską w Polsce. Poza 
działalnością artystyczną oddaje się swojej drugiej pasji, 
jaką jest hodowla kur i ptactwa ozdobnego – pełni m.in. 
funkcję prezesa Związku Hodowców Kur Ozdobnych.

Karierę artystyczną rozpoczął, studiując na warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych w Pracowni Malarstwa 
Tadeusza Dominika, gdzie uzyskał dyplom w 1984 roku. 
Od 1996 jest pedagogiem na swojej macierzystej uczelni, 
gdzie prowadzi Gościnną Pracownię Malarstwa.

Leon Tarasewicz zadebiutował wystawą kilku prac 
w Pracowni Dziekanka w 1984 roku. Rok później Wie-
sław Borowski zaproponował mu wystawę dyplomową 
w Galerii Foksal, która znacząco wpłynęła na rozwój 
jego kariery artysty, umożliwiając m.in. wystawę indy-
widualną w Galleria del Cavallino w Wenecji czy wyjazd 
na wystawę Aperto ’88 ramach Biennale w  Wenecji. 
Artysta został wyróżniony m.in. Paszportem Polityki 
i Nagrodą im. Jana Cybisa w 2000 roku, Nagrodą Fun-
dacji Nowosielskich, Wielką Nagrodą Fundacji Kultury 
(2006), a także Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora 
za szczególne osiągnięcia w ochronie polskiego dziedzic-
twa kulturowego (2018).
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54 Jerzy Kałucki (ur. 1931) Twice (2001)
akryl / płótno
140 × 110 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.: „TWIcE”
na ramie JERZy KaŁucKI 2001, 140 × 110 cm
REPROduKOWaNy:

 ∙ Waldemar Andzelm Collection. Berdyszak, Gierowski, Kałucki, 
Kamoji, Lublin–Ząbki 2010, il. nr 45, s. 143
PROWENIENcJa:

 ∙ kolekcja prywatna, Warszawa
 ∙ Andzelm Gallery, Lublin

eStymacja 80 000–100 000 pLn •

Obraz pochodzi z 2001 roku, z dojrzałego okresu twór-
czości artysty. Jerzy Kałucki miał już za sobą wiele lat 
pracy scenograficznej i  liczne realizacje przemyśla-
nych, minimalistycznych instalacji, nazywanych przez 
krytyków mianem „konstruktywizmu filozoficznego”. 
Charakterystyczne, abstrakcyjne, geometryczne kom-
pozycje, przedstawiające układy wycinków kół, stały się 
jego znakiem rozpoznawczym i najważniejszym moty-
wem działalności artystycznej. Anna Maria Potocka 
pisała:

„Abstrakcja Jerzego Kałuckiego jest abstrakcją geo-
metryczną. Jej geometryczność sprowadzona została 
do linii miękkich. linie proste i budowane z nich for-
my ustalają jedynie relacje napięć pomiędzy liniami 
wyciętymi z kół. Czasami zależność łuków interpreto-
wana jest konturem lub rozbiciem kreski. Te wszystkie 
zabiegi wprowadzają elementy poetyckie i ekspresyjne 
metodami geometrycznymi. W  ten sposób, podsta-
wowa idea patrzenia panuje nad tym, co jest bardziej 
odległe, ale konieczne dla pełni osobowości. Panuje 
nad poezją i ekspresją, które wprowadzone pośrednio, 
drogą geometryczną, istnieją w  dużym wyważeniu. 
Ten rodzaj strategii, dopuszczając wielość abstrakcji 
w ramach kompozycji geometrycznej, kontroluje cały 
czas krok za dużo.*”

Jerzy Kałucki studiował na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie w latach 1951–1957, na Wydziale Scenografii. 
Debiutował w 1958 roku. Zawód scenografa wykonywał 
do 1981 roku, pracując dla teatrów i  telewizji. Kałucki 
jest związany z  środowiskiem krakowskim. Należał 
do Grupy Krakowskiej (formalnie jej członkiem został 
w  1976 roku). Jego pierwsza wystawa indywidualna 
odbyła się w Galerii Krzysztofory w 1963 roku. W 1970 
roku w  Galerii Krzysztofory odbył się „Pokaz obrazu 
odcinka łuku o  promieniu r=1970 cm”. Podobnie jak 
inne prace artysty powstałe w latach 70., realizacja ta 
wykorzystywała zabiegi charakterystyczne dla działań 
konceptualistycznych. W latach 1981–2003 artysta pro-
wadził Pracownię Malarstwa na ASP w Poznaniu. Jest 
laureatem nagrody im. Jana Cybisa za rok 2005. Jego 
prace znajdują się w  zbiorach Muzeum Narodowego 
w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, a także 
w kolekcjach zagranicznych.
* M.A. Potocka, Jerzy Kałucki. Obrazy, kat. wystawy, Starmach 

Gallery, Kraków 1996, s. nlb. 
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55 Apoloniusz Węgłowski (ur. 1951) Kompozycja (2016)
olej / płótno
150 × 80 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.g.: aPOLONIuSZ 
WĘGŁOWSKI | OLEJ 150 × 80 | 2016
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu na blejtramie: 
aPOLONIuSZ WĘGŁOWSKI „KOMPOZycJa” 2016

eStymacja 18 000–26 000 pLn

Przestrzeń, światło, kolor. Trudno wskazać, któ-
re z  zagadnień dominuje w  malarstwie Apoloniusza 
Węgłowskiego. Każdy z  jego obrazów jest opowieścią 
o wszystkich trzech elementach. Wspomniane bez kon-
tekstu, mogą się kojarzyć dość tradycyjnie, w  końcu 
to fundamentalne problemy malarstwa. Jeżeli jednak 
mówimy o nich jako o motywach składowych twórczości 
Apoloniusza Węgłowskiego, stają się synonimem malar-
skiej awangardy. Węgłowski tytułował prace zawsze 
jednakowo – „Kompozycje” nie sugerowały interpretacji 
lub autorskich sposobów odczytania obrazów. Między 
innymi dzięki temu Węgłowski spajał je w procesie twór-
czym w taki sposób, że obecnie trudno mówić o nich 
w oderwaniu od siebie nawzajem.

Przestrzeń, światło, kolor – z tych trzech elementów 
powstaje nowa wartość, nowoczesna i  dostojna zara-
zem. Podobnie, oglądane razem „Kompozycje” nabierają 
szczególnego wyrazu malarskiej opowieści lub wyznania. 
Dlatego niełatwo odnieść się do jednego płótna, każde 
z nich nabiera wyjątkowego znaczenia w świetle innych 
prac artysty. Dla Węgłowskiego relacja z  widzem jest 
szczególnie istotna. „Kompozycje” formalnie ewoluują 
w  zależności od dystansu, jaki oglądający przyjmuje 
w kontakcie z obrazem. Wraz z jego stopniowym zwięk-
szaniem niektóre ze wspomnianych elementów poja-
wiają się na nowo lub zyskują zupełnie inne znaczenie.

W 1987 roku w książce Twórcy-Postawy. Artyści mojej 
galerii Bożena Kowalska pisała:

„Tę przestrzeń w tle pogłębiają drobne i rozmaite formy, 
od małych trójkątów i kształtów kojarzących się z pro-
porczykami, poprzez ostrza jak smukłe groty strzał, 
aż po nieregularne ni to zygzaki, ni  to serpentyny”. 
Rzeczywiście, można zauważyć określone przez autor-
kę „formy ażurowej przesłony na samej powierzchni 
płótna czy zapisy zjawisk falowych z zakresu fizyki.”

Niektórzy oglądający pewnie szukaliby skojarzeń z ame-
rykańskim op-artem. Jednak próby porównań, opisów 
tej twórczości, odwracają uwagę od tego, co powiedział 
o swoim malarstwie sam artysta: „tylko moment meta-
fizyczny kreuje obraz”.

Węgłowski urodził się w 1951 roku w Piasecznie. W latach 
1977–1982 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w  Warszawie. Dyplom z  wyróżnie-
niem otrzymał w  pracowni malarstwa prof. Stefana 
Gierowskiego w  1982 roku (aneksy w  opracowaniach: 
grafiki prof. Haliny Chrostowskiej, kompozycji prof. 
Romana Owidzkiego i tkaniny prof. Wojciecha Sadley’a. 
Zajmuje się malarstwem i  rysunkiem. Profesor zwy-
czajny prowadzący pracownię malarstwa i  rysunku 
na Wydziale Sztuki UTH im. Kazimierza Pułaskiego 
w  Radomiu oraz prowadzący pracownię malarstwa 
i rysunku na ASP w Warszawie.
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56 Dorota Grynczel (1950–2018) Kompozycja 15/88 (1988)
olej / płótno
92 × 73 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.g.: dOROTa 
GRyNcZEL | „Kompozycja 15 / 88” 92 cm × 73 cm

eStymacja 15000–20000 pLn

Dorota Grynczel kończyła studia w  pracowni Jana 
Tarasina, jednak jak sama podkreślała, długoletnie kon-
takty ze Stefanem Gierowskim miały znaczący wpływ 
na jej twórczość. Ci, którzy zobaczyli jej obrazy, często 
mylnie twierdzą, że musiała się kształcić w jego pracow-
ni. Trudno jednak nie mówić o pewnym dialogu malar-
skim między nimi, gdyż sama artystka w rozmowie ze 
Zbigniewem Taranienką zaznaczała:

[...] z kolorem można zrobić coś więcej: widać to choć-
by w  obrazach Gierowskiego, które mogłam ostat-
nio oglądać. Kolory w  jego obrazach mają własne 
wewnętrzne życie, tajemnicze i  nieuchwytne, a  jed-
nocześnie podlegają dotykowi. Nie mam takich umie-
jętności kolorystycznych jak Gierowski, ale wydaje mi 
się, że w moich obrazach ciągle jest za mało takiego 
wewnętrznego życia koloru [...]*.
Artystka, jak widać w  przytoczonym cytacie, wiele 

od siebie wymagała i  krytycznie podchodziła do swo-
jej twórczości. Prawdopodobnie dlatego jej œuvre daje 
świadectwo warsztatowi i  dojrzałości artystycznej. 
W  obrazach Doroty Grynczel ważną rolę gra światło, 
jednak aby wydobyć ten metafizyczny aspekt obrazu, 
artystka wypracowała własną, unikalną metodę jego 
wprowadzania w  dzieło. Jej znakiem rozpoznawczym 
jest faktura każdego płótna, która stanowiła swego 
rodzaju wyzwanie techniczne:

Preparacja faktur, to osobna sprawa: kiedy zbierałam 
się do ich stosowania, wypróbowałam pastę specjalnie 
przygotowaną do ich sporządzania. Nie nadawała się 
ona jednak wcale do moich celów: po wyschnięciu 
powstawały wałeczki, po których światło mogło się 
wyłącznie powierzchownie ślizgać. Jedynie olej dawał 
mi możliwość zachowania ostrych krawędzi linii, które 
odbijały światło w  zależności od kąta padania i  kie-
runku biegu faktur. […] Nad każdą rzeczą musiałam 
posiedzieć, żeby się dopracować tego, co dałoby mi 
oczekiwany skutek. Nawet nad techniką wykonywania 
faktur; robiłam je więc w  końcu przy pomocy bele-
czek o  wielkości zapałki odlanych z  mosiądzu, nie 
stykając ich ze sobą – ostatecznie wytwarzane linie 
mają przerwy: Są one jednak w obrazie niewidoczne. 
Te przerwy powodują jednak, że faktury nie łamią się 
po wyschnięciu. Wyglądają jak linie, a nie pękają**.

Charakterystyczna faktura, wraz z  użytym kolorem 
i  światłem, wzmaga nieodparte wrażenie geometrii 
i  harmonii, emanującej z  obrazu. Wspomniane czyn-
niki formalne pełnią jednak jeszcze jedną rolę. Płótna 
te można traktować jako alegorię równowagi sił, pier-
wiastka duchowego (światło w  obrazie) i  materialne-
go, uświadomionego przez chropowatą powierzchnię 
pracy. Dążenie do porządku, rytmu w dziełach Doroty 
Grynczel, widoczne jest w  każdym etapie jej twórczo-
ści. Można powiedzieć, że stało się ostoją jej niepowta-
rzalnego stylu, który powstał nie w opozycji, lecz jako 
kontynuacja rozważań malarskich rozpoczętych przez 
wcześniejsze pokolenie polskich artystów.

W  malarstwie zajęłam się fakturami. Jeżeli przyro-
da, którą obserwuję i  z  którą obcuję, jest dla mnie 
czymś więcej aniżeli nieuporządkowanym ciągiem 
nietrwałych zmian, to tylko o tyle, o ile wyznaczają je 
rytmy. Rytm – uniwersalny porządek istnienia stano-
wi podstawę powstawania ładu w zmienności. Rytm 
w moich pracach będzie porządkował różnorodność 
zmian w kompozycji. Faktura stanowi bardzo odległe 
aluzje do rzeczywistości i jeden ze sposobów postrze-
gania głębi za pomocą wzroku. w tkaninie zajmuje się 
problemem przezroczystości. Świat jest przezroczysty. 
kryształ, szkło, masa perłowa, lód krzepnącej wody są 
oznakami procesu, w  którym na miejsce substancji 
organicznej zjawią się materia mineralna i  świecąca, 
czyli materia uduchowiona. Dzięki redukcji można 
pojąć, jak świat funkcjonuje, przechodząc od wymiaru 
maksimum do wymiaru minimum, od naturalności do 
sztuczności”.

* Dorota Grynczel. Twórczość, red. R. Kowalski, 
Warszawa 2017, s. 45. ** Ibid., s. 62. *** Ibid., s. 203.
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57 Janusz Orbitowski (1940–2017) 3/09 (2009)
technika mieszana / płótno
70 × 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.g.: Janusz 
ORBITOWSKI 2009 | 3/09 | 70 × 50 cm

eStymacja 22 000–26 000 pLn •

„Trójwymiarowość, tylko pozornie obecna w  pierw-
szym cyklu obrazów, zyskała rzeczywistą obecność 
już w  następnych seriach prac. Pozostała też, choć 
wielokrotnie zmieniając swój sposób manifestowania 
się, charakterystyczną cechą jego malarstwa po dziś” 
(cyt. za: Bożena Kowalska)

Orbitowski studiował w latach 1961–67 na Wydziale 
Malarstwa i Grafiki ASP w Krakowie, uzyskując dyplom 
z wyróżnieniem, w pracowni Adama Marczyńskiego. 
W 1970 roku rozpoczął pracę w Akademii, którą kon-
tynuował nieprzerwanie do roku 2012. Od wczesnych 
lat uprawiał sztukę geometryczną, będąc jednym z naj-
bardziej konsekwentnych jej przedstawicieli w Polsce. 
Tworzył monochromatyczne kompozycje reliefowe oraz 
ich odpowiedniki w technikach rysunkowych. Opero-
wał modularnymi formami kwadratów, rombów lub 
prostokątów, czasem wzbogacanych o cienkie listewki, 
czy pręty. Układy tych elementów, sytuowanych w róż-
ny sposób względem siebie i względem podłoża, wzbo-
gacał efektami walorowymi. Uzyskiwał je metodami 
malarskimi, lub przez oświetlenie – tak, by wystające 
elementy reliefu rzucały cienie. Od roku 1968 uczest-
niczył w ponad stu wystawach zbiorowych, reprezentu-
jących nurt abstrakcji geometrycznej. Wystawiał prace, 
m.in. w Nowym Jorku. Stypendysta m.in. Fondatione 
Romana (1972), Fundacji Kościuszkowskiej (1983), The 
Pollock-Krasner Foundation (2002). Prace artysty znaj-
dują się w zbiorach muzealnych oraz licznych kolekcjach 
prywatnych, m.in.: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum 
Narodowego w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wro-
cławiu, Szczecinie.
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58 Adam Marczyński (1908–1985) Czerwony refleks (1973)
technika mieszana / płyta
60 × 42 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.d.: Adam 
MaRcZyŃSKI | „cZERWONy REFLEKS” | 1973
nalepki inwentarzowe

eStymacja 46 000–52 000 pLn •

Adam Marczyński studiował malarstwo w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1930–1936 pod 
kierunkiem prof. Władysława Jarockiego i Stanisława 
Pieńkowskiego. Dyplom otrzymał w 1936 roku. W czasie 
studiów odbył podróż do Francji i Hiszpanii, zaś po ich 
ukończeniu – do Francji. W latach 1933–1934 był zwią-
zany z I „Grupą Krakowską”, z którą wystawiał między 
innymi w Krzemieńcu. Wykonywał też scenografie dla 
teatru „Cricot”. Pierwsze lata II wojny światowej spę-
dził we Lwowie. Do Krakowa powrócił w  1941 roku. 
Po wojnie podjął pracę pedagogiczną w macierzystej 
uczelni. Jednocześnie na powrót zawiązał się z  krę-
giem artystów skupionych wokół Tadeusza Kantora 
i Marii Jaremy, którzy w 1957 roku powołali II „Grupę 
Krakowską”. Marczyński pozostawał jej członkiem 
i wystawiał z nią do końca życia. Zajmował się malar-
stwem, rysunkiem, scenografią, grafiką. Marczyński 
wystawiał zarówno w Polsce, jak i za granicą, zdoby-
wając liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi na 
Wystawie Olimpijskiej w Londynie w 1948 roku i na II 
Międzynarodowym Biennale Grafiki w Lublanie w 1957 
roku. Brał udział w drugiej edycji wystawy „Documenta” 
w Kassel, w Sympozjach „Złotego Grona” w Zielonej 
Górze oraz w I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu. 
W 2. połowie lat 50. tworzył delikatne, wysublimowane 
monotypie barwne budzące dalekie skojarzenia z pra-
cami Maxa Ernsta i Paula Klee. Około roku 1960 zre-
zygnował definitywnie z kreowania obrazu-iluzji na 
rzecz konstruowania obrazu-przedmiotu. Od końca 
lat 50. tworzył „Konkrety”, nawiązujące do malarstwa 
materii. Jako tworzywa wykorzystywał w nich płaty 
drewnianej sklejki lub forniru, papę, rzadziej blachę, 
poddając je różnorodnym zabiegom, takim jak nadpa-
lanie i niszczenie powierzchni. W 1962 roku umiesz-
czał w „Konkretach” białe, poziome i pionowe pasy. Od 
połowy lat 60. tworzył dzieła-obiekty zawierające liczne 
elementy ruchome. Wyrazistą zapowiedzią tego etapu 
twórczości Marczyńskiego była rzeźbiarska „Kompozycja 
elementów zmiennych” stworzona na I Biennale Form 
Przestrzennych w Elblągu w 1965 roku. Swoje obrazy-
-przedmioty artysta budował odtąd z  zestawianych 
dowolnie pudełek-kasetonów o uchylnych wieczkach. 
Różne konfiguracje nachylenia kasetonów powodowały 
zmienne rytmy całości kompozycji. Artysta był jednym 
z pierwszych twórców, którzy przekroczyli granicę dzie-
ła skończonego, włączając widza w proces tworzenia. 
Aktywizując odbiorcę, wyznaczał mu obszar możliwych 
interwencji w ściśle zaprogramowany system-matrycę.
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59 Roman Artymowski (1919–1993) Znak (1964)
olej / płótno
94 × 94 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.: ROMaN 
aRTyMOWSKI | ZNaK – 1964 | 94 × 94
REPROduKOWaNy:

 ∙ Słońce nad pustynią. Motywy arabskie w sztuce Romana 
Artymowskiego (1919–1993), red. J. Macyszyn, J. Grabski, 
Kraków – Warszawa 2004, s. 94, il. 44.

eStymacja 20 000–30 000 pLn •

Roman Artymowski był uczniem Eugeniusza Eibischa, 
Andrzeja Jurkiewicza, Czesława Rzepińskiego i  Kon-
rada Strzednickiego na krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Pracował jako wykładowca Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie i w Łodzi (wówczas Państwowa 
Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych), Academy of Fine 
Arts i Tahreer College w Bagdadzie.

Twórczość Artymowskiego jawi się jako niezwykle 
spójna i konsekwentna. Rozpoczynał swoją artystyczną 
drogę od sztuki przedstawiającej, w  której jednak już 
dominowały geometryczny ład i  subtelności barwne. 
Poczynając od pejzaży włoskich w technice enkaustyki, 
poprzez akwarelowe kolaże, po okresie powojennym 
stworzył jedną z  największych serii malarskich kra-
jobrazów, stojących na styku abstrakcji i  malarstwa 
pejzażowego.
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60 Tamara Berdowska (ur. 1962) Bez tytułu, z cyklu „Bezsenność” (2017)
olej / płótno
50 × 100 cm (każdy)
sygnowane, datowane i opisane śr.g.: Tamara | Berdowska | 
olej | 2017

eStymacja 26 000–36 000 pLn •

Towarzyszy mi zawsze poczucie niedoskonałości 
powstałego obrazu w  stosunku do zjawiska, które 
wywołało potrzebę tworzenia. Twórczość to dążenie 
do doskonałości, której się nigdy nie osiągnie, do okre-
ślenia i dotknięcia czegoś, co jest jedynie przeczuwane. 
Twórczości towarzyszy wieczna tęsknota.

(Tamara Berdowska)
Tamara Berdowska jest jedną z nielicznych polskich arty-
stek, które konsekwentnie operują językiem abstrakcji 
geometrycznej. Artystka czerpie również z  doświad-
czeń op-artu i  sztuki kinetycznej, tworząc niezwykle 
spójne formalnie, bardzo dopracowane pod względem 
technicznym obiekty przestrzenne oraz dwuwymiaro-
we kompozycje na płótnie. Berdowska traktuje barwy 
gradientowo, w  swoich pracach sukcesywnie dąży do 
monochromatyzmu kompozycji. Główną ideą jej twór-
czości jest oddziaływanie na oko widza, eksperymen-
ty z percepcją wzrokową i – w końcu – wywoływanie 
patologii widzenia: złudzeń optycznych czy iluzorycz-
nego wrażenia ruchu. Artystka kładzie nacisk na relację 
z widzem, w której to odbiorca staje się pełnoprawnym 
współtwórcą wrażeniowej, bardzo sensualnej sztuki. Jej 
realizacje inicjują również inicjują refleksję na temat 
(nie)świadomości, nieobiektywności, pozorności tego, 
co nas otacza.

W latach 1985–1990 artystka studiowała w krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Janiny 
Kraupe-Świderskiej. Otrzymała dyplom z wyróżnieniem. 
W latach 1988–2012 brała udział w ponad 80 wystawach 
zbiorowych oraz 15 indywidualnych w kraju i za granicą 
Od 2000 roku uczestniczy w sympozjach organizowa-
nych przez Bożenę Kowalską dla artystów posługujących 
się językiem geometrii w Chełmie, Orońsku a następ-
nie w  Radziejowicach. Otrzymała m.in. stypendium 
Ministerstwa Kultury i  Sztuki, Emilly Car College of 
Art and Design w  Vancouver, nowojorskiej Fundacji 
Pollock-Krasner, stypendium twórcze Prezydenta Miasta 
Bielsko-Biała oraz liczne nagrody, w tym: prof. Janiny 
Kraupe-Świderskiej, nagrodę im. Witolda Wojtkiewicza 
i Grand Prix Sztuka dwóch czasów Muzeum Narodowego 
w Gdańsku.
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61 Wiesław Dembski (1933–2017) Znak magiczny (2001)
olej / płótno
92 × 73 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.d.: „ZNaK 
MaGIcZNy” | OLEJ 92 × 73 2001 | WIESŁaW dEMBSKI

eStymacja 4 000–8 000 pLn •

Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni. Studio-
wał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Gdańsku, na Wydziale Malarstwa u prof. Krystyny 
Łady-Studnickiej i prof. Jana Cybisa oraz malarstwo 
ścienne u prof. Jacka Żuławskiego i grafikę artystyczną 
u prof. Zygmunta Karolaka. W 1958 roku uzyskał dyplom 
ukończenia studiów z malarstwa. Do malowania powró-
cił po dwuletniej przygodzie z lotnictwem i żeglarstwem. 
Przez kolejne 5 lat pracował w technikum wikliniarskim 
w Kwidzynie, a następnie przez rok uczył bezrobotnych 
w Borach Tucholskich. W latach 1977–1995 kierował 
Doświadczalną Pracownią Graficzną ZPAP „Oficyna” 
przy Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Gdańsku. Był inicjatorem wystaw Międzynarodowy 
Warsztat Grafiki „Mezzotinta”, w roku 1984. W 1996 r. 
w  Warszawie otrzymał nominację na profesora Aka-
demii Sztuk Pięknych w  Gdańsku. Na której to pra-
cował do 2002 roku, jako kierownik Pracowni Grafiki 
Warsztatowej. W 1995 roku założył prywatną fundację, 
której celem jest coroczne zapraszanie do swojej galerii 
autorskiej w Ciechocinku, malarzy i grafików. Artysta 
wiele podróżował, wyjeżdżał kilkakrotnie do Niemiec, 
na Węgry, do Francji, Rosji, Holandii, Czech, Włoch 
i Finlandii. Brał udział w ponad 200 wystawach zbioro-
wych malarstwa i grafiki artystycznej. Za swoje prace 
otrzymał ponad 50 nagród i wyróżnień w kraju i za gra-
nicą, a także Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi. Jego prace 
znajdują się w bibliotekach: Narodowej w Warszawie, 
miejskiej w Bremie i polskiej w Paryżu, a także w muze-
ach w Gdańsku, Szczecinie, Słupsku, Olsztynie, Lublinie, 
Kaliszu, Lęborku, za granicą w muzeum w Kalmarze 
w Szwecji, w Muzeum w Turku, Raumie w Finlandii, 
w Ermitrażu w Rosji, oraz w kolekcjach prywatnych 
w kraju i za granicą.
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62 Janina Kraupe-Świderska (1921–2016) Opiekun II (1989)
olej / płótno
100 × 73,5 cm (w świetle oprawy)
102 × 75 cm (z oprawą)
sygnowany l.d.: J. Kraupe
sygnowany, datowany i opisany śr.g.: JaNINa KRauPE | 

„OPIEKuN II” | olej 1989

eStymacja 16 000–20 000 pLn •

Janina Kraupe-Świderska w latach 1938–1939 studiowała 
malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
a następnie między 1940 i 1942 roku w Kunstgewerbe-
schule utworzonej przez okupanta w miejsce Akademii. 
Kontynuowała studia w tej uczelni w latach 1945–1948 
pod kierunkiem Eugeniusza Eibischa i Wacława Taran-
czewskiego (malarstwo) oraz Konrada Srzednickiego 
(grafika). Absolutorium uzyskała w 1948, dyplom w 1955. 
Pracowała jako pedagog w macierzystej uczelni w latach 
1948 –1991. W czasie wojny współpracowała z teatrem 
podziemnym Tadeusza Kantora. W 1945 związała się 
z Grupą Młodych Plastyków. Od 1958 należy do Grupy 
Krakowskiej. Od wczesnych lat zajmowała się równolegle 
malarstwem sztalugowym i ściennym oraz grafiką. Two-
rzyła między innymi w technikach monotypii, litografii 
i linorytu. Uczestniczyła w wielu wystawach międzyna-
rodowych, jak XXVI Biennale Sztuki w Wenecji w 1952 
roku czy VIII Biennale Sztuki w Sao Paulo w 1965 roku. 
Wystawiała swoje prace na wszystkich edycjach Między-
narodowego Biennale Grafiki w Krakowie. Otrzymywała 
na nich liczne nagrody. Od wczesnych lat artystka zaj-
mowała się tematyką ezoteryczną, magią, gnozą, kabałą 
i astrologią. Ostatnia z wymienionych stała się dla niej 
ucieczką przed doktryną socrealizmu. Jednym z najwięk-
szych osiągnięć Kraupe-Świderskiej jest jednak wypra-
cowanie własnej techniki zapisu wrażeń muzycznych na 
płótnie. Stosowała ona szereg synestetycznych zabiegów, 
służących przełożeniu brzmienia instrumentów na język 
pędzla i  rylca. Artystka ilustrowała formy muzyczne 
sonat czy fug uznanych kompozytorów, przekładając 
ulotne wrażenia dźwiękowe na język znaków i barw. 
Tworzyła także własne, fantazyjne impresje muzyczne, 
inspirowane przemianami pór roku i dnia. Obrazy olejne 
Kraupe-Świderskiej cechuje tekstualność: pojawiają się 
na nich znaki, piktogramy i ornamentalne kody, jak 
w cyklu „Manuskryptów”, budzących dalekie skojarzenia 
z kaligrafią kultur Dalekiego Wschodu.
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63 Janina Kraupe-Świderska (1921–2016) Rytmy nadchodzącej wiosny (2005)
olej / płótno
97 × 67 cm
sygnowany p.d.: J. Kraupe
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.: JaNINa 
KRauPE | „RyTMy NadcHOdZĄcEJ WIOSNy” | OLEJ 2005

eStymacja 12 000–16 000 pLn •

Janina Kraupe-Świderska to jedna z  najbardziej fascy-
nujących postaci powojennego krakowskiego środo-
wiska artystycznego. Tworzyła sztukę intymną i  oso-
bistą, odwołującą się do transcendentalnych przeżyć. 
Inspirację dla jej twórczości stanowiły przede wszyst-
kim ezoteryka i muzyka. Ezoterykę i malarskie zapiski 
wrażeń muzycznych uważała jednak za dwa odrębne, 
nie łączące się aspekty swojej działalności. W procesie 
twórczym wykorzystywała niekiedy techniki medyta-
cyjne oraz zapis automatyczny i półautomatyczny ulot-
nych wrażeń. Naczelną rolę w  jej malarstwie i grafice 
odgrywał tekstualny znak i impresyjna, autonomiczna 
plama barwna uwolniona od wszelkich aluzji przed-
miotowych. Artystka malowała głównie obrazy abs-
trakcyjne, starając się uchwycić w nich to co zmienne, 
nieuchwytne i  chwilowe. Największym osiągnięciem 
Kraupe-Świderskiej jest jednak wypracowanie wła-
snej techniki zapisu wrażeń muzycznych na płótnie. 
Jej delikatne, poetyckie interpretacje muzyki stanowią 
unikatowe symfonie barw i znaków. Niekiedy rezygno-
wała jednak z  prób mimetycznego odtwarzania linii 
melodycznej konkretnego dzieła, tworząc jego syntezę 
budowaną z uwzględnieniem zewnętrznych skojarzeń. 
Jej mimetyczne impresje muzyczne stanowią swoiste 
malarskie partytury. To zapiski arcydzieł najwybitniej-
szych kompozytorów, takich jak Jan Sebastian Bach, 
Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeusz Mozart 
czy Fryderyk Chopin. W  niektóre kompozycje artyst-
ka wplatała także motywy ikonograficzne: konturowe 
przedstawienia postaci i scen nawiązujących do fabuły 
utworu. Tworzyła również autorskie impresje muzyczne, 
nie nawiązujące do konkretnych utworów. Stanowią one 
próby przełożenia na język malarstwa i grafiki nastrojów 
wiążących się z przemianami pór roku i dnia oraz ulot-
nymi wrażeniami atmosferycznymi. Harmonijna gra 
kolorów w jej pracach wyraża tonację przywoływanych 
utworów. Kraupe podkreślała, że „barwy kojarzą mi się 
zawsze z instrumentami i są stałe. Smyczkowe: srebrne, 

srebrno-niebieskie, srebrno-zielonkawe, srebrzysta jest 
ta gama. Trąbki i wszystkie dęte mają barwę oranżową 
i czerwoną – bardzo wyraźnie”*. Warto zaznaczyć, że 
w podobny sposób interpretowali kolory instrumentów 
także muzycy-synestetycy, w  szczególności Aleksandr 
Skriabin. Z  powyższej systematyki wyłączony jest for-
tepian, któremu artystka nie przypisywała stałej warto-
ści kolorystycznej. Barwy stosowane w poszczególnych 
odwzorowaniach utworów fortepianowych zależały za 
każdym razem od konstrukcji i nastroju danego dzieła 
muzycznego.
* B. Niklewicz, Autoryzowany wywiad z Janiną Kraupe prze-

prowadzony w jej pracowni w Krakowie 12 listopada 2012 roku, 
[w:] B. Niklewicz, Obrazy muzyki w twórczości Janiny Kraupe-

Świderskiej, Poznań 2016, s. 165.
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64 Eugeniusz Geppert (1890–1979) Akt (1977)
olej / płótno
116 × 90 cm
sygnowany i datowany p.d.: Eugeniusz Geppert 1977
datowany i opisany na odwrociu l.g.: aKT 1977 [dalej 
nieczytelne]

eStymacja 14 000–16 000 pLn •

Eugeniusz Geppert studiował w  latach 1912–14 i  1918–
1920 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kie-
runkiem Jacka Malczewskiego i Stanisława Dębickiego. 
Dyplom uzyskał w 1920 roku. W latach 1925–1927 jako 
stypendysta Związku Zawodowego Polskich Artystów 
Plastyków przebywał w Paryżu, dokąd i później wielo-
krotnie wyjeżdżał. W 1928 wrócił do kraju i zamiesz-
kał w Krakowie. Należał do grup „Zwornik” i  „Nowa 
Generacja”. Był również członkiem redakcji „Głosu 
Plastyków”, organu ZZPAP. Po wojnie osiadł na stałe we 
Wrocławiu, gdzie został profesorem Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych. Zaprojektował – wykonane 
przez uczniów z PWSSP – mozaiki do sklepu i restauracji 
stołecznej Centrali Rybnej. W 1962 był współzałożycie-
lem ugrupowania plastyków, tzw. „Szkoły Wrocławskiej”. 
Jednym z  ulubionych motywów jego malarstwa byli 
jeźdźcy konni, przedstawiani tak w scenach historycz-
nych, jak i współczesnych. Artysta nawiązywał tu do 
całej tradycji polskiego malarstwa, w szczególności do 
obrazów Juliusza i  Wojciecha Kossaków oraz Piotra 
Michałowskiego. Malował także pejzaże, martwe natury 
i akty. Z czasem ciemna tonacja jego płócien uległa roz-
jaśnieniu, a kompozycja obrazów swoistej dekoracyjnej 
stylizacji w duchu malarstwa francuskiego. Artysta brał 
udział w licznych wystawach – w okresie międzywojen-
nym, podczas pobytu w Paryżu kilkakrotnie wystawiał 
na Salonie Jesiennym i w paryskich galeriach, później 
wielokrotnie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie i Lwowie oraz w Instytucie Propagandy 
Sztuki i Salonie Garlińskiego w Warszawie. Aktywnie 
wystawiał również w okresie powojennym.
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65 Rafał Olbiński (ur. 1943) Kirke (niedatowany)
olej / płótno
43 × 65 cm
sygnowany p.d.: Olbinski

eStymacja 36 000–46 000 pLn

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej. Po studiach związał się z cza-
sopismem „Jazz Forum”, a w 1981 roku wyemigrował 
do Stanów Zjednoczonych. Od 1985 roku wykładał 
w School of Visual Arts w Nowym Jorku. Jego plakaty 
i ilustracje ukazują się regularnie na łamach czasopism 

„Newsweek”, „Time”, „Business Week”, „New York Times”, 
„New Yorker”. Jest twórcą licznych plakatów dla ame-
rykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera, 
Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera). Rafał 
Olbiński otrzymał za swoje ilustracje, plakaty i obrazy 
ponad 100 nagród. W 1994 roku zdobył w Paryżu mię-
dzynarodowego Oskara w konkursie „Prix Savignac”. 
W 1995 roku jego projekt został wybrany na plakat „New 
York City Capital of the World” przez jury pod prze-
wodnictwem burmistrza Rudolfa Giulianiego. W Polsce 
zajmował się m.in. projektowaniem okładek płyt, np. 
Krzysztofa Klenczona Powiedz stary gdzieś ty był (Pronit 
SX 1614) i Breakoutu Żagiel Ziemi (Pronit SX 1821). Od 
1997 do 2003 regularnie tworzył też okładki polskiego 
miesięcznika psychologicznego „Charaktery” i był współ-
twórcą identyfikacji wizualnej pisma. W 2012 roku został 
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Obrazy Olbińskiego znajdują się w największych 
kolekcjach sztuki współczesnej (Biblioteka Kongresu, 
Carnegie Foundation, Republic New York Corporation), 
a  także w wielu prywatnych zbiorach w USA, Japonii, 
Niemczech, Szwajcarii, Australii.

Surrealizm był, jest i  będzie. Gdy ktoś widzi coś 
dziwnego  – na przykład nielogiczne zestawienie 
dwóch przedmiotów, to natychmiast kojarzy mu się 
to z Magrittem albo z Dalim. Tymczasem surrealizm 
istnieje od zaranie dziejów. Bo przecież przeskano-
wane rysunki bizonów na ścianach jaskiń to też jest 
surrealizm. One nie były w proporcjach tak wielkie, jak 
je malowano. Dziś wystarczy wziąć nagłówki gazet 
popularno-śmieciowych – są pełne surrealizmu. Albo 
sytuacje polityczne, zidiocenie społeczeństwa czy rola 
religii w XXI wieku – jakby Oświecenia nigdy nie było! 
To jest straszliwa gęba surrealizmu. A ładniejsza gęba – 
to sam proces zakochiwania się. Idealizowanie wybra-
nej osoby. A po kilku latach okazuje się, że zachwy-
ciliśmy się po prostu naszą imaginacją. Jak Pigmalion 
i Galatea. (Rafał Olbiński w rozmowie z Marzeną Mróz)
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66 Rafał Olbiński (ur. 1943) Śniadanie w ogrodach Tuileries (niedatowany)
ołówek / papier
35 × 25 cm (arkusz)
sygnowany l.d.: Olbinski
p.d. pieczęć autorska

eStymacja 2 000–4000 pLn
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67 Henryk Laskowski (ur. 1951) Dziewczyna z tatuażem (2018)
akryl, olej / płótno
116 × 89 cm
sygnowany p.d.: LaSKOWSKI
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.d.: „Dziewczyna 
z tatuażem” | H.LaSKOWSKI | 116 × 89 cm | A/O (w okręgu)

eStymacja 9 000–11 000 pLn

Laskowski studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych (obecnie ASP) w Poznaniu w latach 1972–
1977, gdzie z wyróżnieniem obronił dyplom z w Pracowni 
Litografii pod kierunkiem prof. Lucjana Mianowskiego. 
Aneks do dyplomu zrealizował w pracowni ilustracji i pla-
katu prof. Waldemara Świerzego. W latach 80. zajmował 
się grafiką wydawniczą, plakatem, ilustracją książkową, 
malarstwem. Rok 1981 zatrzymał go na przypadkowej 
emigracji we Francji. W Paryżu mieszkał do 1983 roku. 
Po powrocie do Polski, w latach 80. zajmował się grafiką 
wydawniczą , rysunkiem oraz – sporadycznie – malar-
stwem. Pobyt we Francji (2001–2003), a także podróże do 
Włoch, Hiszpanii i 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. 
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.

„[...] Niepokojącą rzeczywistość próbuje okiełznać 
Laskowski, malując i  nazywając współczesny świat, 
przede wszystkim rzeczywistość miejską. A  nazwa-
nie czy określenie ma właściwości apotropaiczne, bo 
to, co znamy jest mniej przerażające od nieznanego. 
Miejska ulica jest dla artysty żywiołem i  inspiracją. 
Laskowski czerpie ze streetartu, stylistyki graffiti i sza-
blonu, miejskiej kontrkultury. Czerpie jednak przede 
wszystkim tematy, stylistycznie będąc bliższym poety-
ce surrealnej we współczesnym, silnie fotorealistycz-
nym wydaniu. Bohater artysty, który tylko czasami 
pojawia się na jego zazwyczaj wyludnionych płótnach, 
to tylko pionek w miejskiej grze, który na pewno nie 
rządzi w  wielkim Metropolis, ale też nie jest ofiarą 
miejskiego żywiołu. Jest bardzo podobny do każdego 
z nas, nie jest mu może łatwo, ale jakoś sobie radzi. 
I  to optymistyczny akcent malarstwa Laskowskiego, 
bo przecież powiedziano „pukajcie a  zostanie wam 
otworzone.**”

A. Gniotek, Puk, puk, puk do Raju Bram, kat. wystawy, 
Galeria Składnica Sztuki, Warszawa 2007.
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68 Tomasz Sętowski (ur. 1961) Szept przestworzy (2019)
olej / płótno
50 × 40 cm (w świetle oprawy)
80 × 70 cm
sygnowany l.d.: T. Sętowski
sygnowany i opisany na odwrociu: „Szept przestworzy” | olej, 
płótno | 50 × 40 cm | Tomek Sętowski do pracy dołączony 
autorski certyfikat

eStymacja 22 000–32 000 pLn

Tomasz Sętowski studiował na kierunku artystycznym 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, jednak 
sam twierdzi, że studia dały mu tylko teoretyczne przy-
gotowanie i jest malarskim samoukiem. W 1991 został 
członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Zadebiutował w  roku 1994 indywidualną wystawą 
w częstochowskim BWA. W kolejnych latach jego prace 
zostały włączone do wystawy objazdowej „Surrealiści 
polscy” (1995–1997). Brał udział w licznych wystawach 
w kraju i za granicą. W roku 2000 otworzył w rodzinnej 
Częstochowie autorską galerię pod szyldem „Muzeum 
Wyobraźni”. Jego prace, niezwykle popularne wśród 

odbiorców, zaliczane są do tzw. realizmu magicznego. 
Sętowski sięga do motywów zaczerpniętych z literatu-
ry czy teatru, lecz przede wszystkim do swej własnej 
bogatej wyobraźni. W jego twórczości da się zauważyć 
powracające motywy, takie jak zestawienie realistycz-
nych portretów kobiecych z odrealnionymi sylwetkami, 
drobiazgowe przedstawienia fantastycznej architektury 
czy pejzaże morskie naznaczone tajemniczą symboliką. 
Tomasz Sętowski z powodzeniem łączy wysokiej klasy 
warsztat malarski z bogactwem poetycko-surrealistycz-
nych tematów.
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69 Andrzej Czeczot (1933–2012) Wiejskie wesele (1990)
olej / płótno
76 × 102 cm
sygnowany p.d.: Czeczot

eStymacja 10 000–14 000 pLn •

Andrzej Czeczot studiował na Wydziale Grafiki 
w Katowicach – filii ASP w Krakowie, gdzie uzyskał 
dyplom w  1957 roku. Był rysownikiem, karykaturzy-
stą, scenografem i  ilustratorem. Uważany za jednego 
z najważniejszych autorów rysunków prasowych, zna-
ny głównie z satyrycznych prac publikowanych m.in. 
w „Szpilkach”, „Ty i Ja” czy „Polityce”. Jego rysunki publi-
kowane były również na łamach prasy zagranicznej m.in. 
w „The New Yorker” w USA czy „Pardon” w Niemczech, 
dzięki czemu artysta zdobył międzynarodową reno-
mę. Poza rysunkiem satyrycznym zajmował się grafiką 
użytkową przygotowując m.in. plakaty, afisze, okładki 
i ilustracje książkowe. Łącznie zilustrował ok. 200 ksią-
żek i  stworzył ponad 450 okładek. Był także autorem 
ponad 30 krótkometrażowych filmów animowanych. 
W 1982 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, do 

Polski powrócił w latach 90. i zamieszkał w Warszawie. 
Uzyskiwał liczne nagrody, m.in. Złotą Szpilkę w 1970, 
1971, 1973. W 2003 roku uzyskał nagrodę Eryka, przy-
znawaną przez Stowarzyszenie Polskich Artystów 
Karykatury.
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olej / płótno
50 × 95 cm (każdy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: JacEK WaLTOŚ 
86 | „PŁaSZcZ MIŁOSIERNEGO SaMaRyTaNINa XI” | 50 X 95 cm
na odwrociu zamazana pieczęć i numer inwentarzowy PSOZ 
III - 783/94
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: JacEK WaLTOŚ 
86 | PŁaSZcZ MIŁOSIERNEGO | SaMaRyTaNINa X | 50 X 95 cm
na odwrociu zamazana pieczęć i numer inwentarzowy PSOZ 
III - 783/95

eStymacja 15 000–20 000 pLn •

Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w  Krakowie, 
a w latach 1952–57 studiował na Wydziale Malarstwa 
krakowskiej ASP, dyplom pod kierunkiem Emila Krchy 
uzyskał w  1963 roku. W  latach 1976–79 był pedago-
giem na macierzystej uczelni. Od 1979 roku wykłada na 
poznańskiej ASP. Zajmuje się malarstwem, rzeźbą i gra-
fiką warsztatową, a także krytyką artystyczną, ma na 
swoim koncie wiele artykułów o tematyce związanej ze 
sztuką, jest także współautorem książki zatytułowanej 

70  Jacek Waltoś (ur. 1938) Płaszcz Miłosiernego Samarytanina X i XI (dyptyk, 1986)

100 najsłynniejszych obrazów . Wszechstronne talen-
ty Jacka Waltosia umożliwiają mu realizowanie swojej 
twórczej pasji na wielu płaszczyznach. W 1966 roku wraz 
z kolegami z Akademii założył grupę Wprost. W tamtych 
czasach klimat artystyczny określała sztuka abstrakcyj-
na. Stąd powstała idea, aby mówić w sztuce „wprost”. 
Jako członek grupy Waltoś najmniej angażował się 
w doraźne tematy życia społeczno-politycznego i bez-
pośredni dialog ze współczesnością. Wcześnie odkrył, 
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że najbardziej interesuje go przedstawianie w sposób 
symboliczny, głębokich stanów emocjonalnych, do czego 
posłużył mu tradycyjny, figuratywny sposób obrazowa-
nia. Charakterystyczne dla artysty jest łączenie w jed-
nej pracy wątków antycznych i biblijnych, pogańskich 
i chrześcijańskich. To twórczość opowiadająca o czło-
wieku niepełnym, zawieszonym między obecnością 
a nieobecnością, o utracie, opuszczeniu i niespełnie-
niu, o niemożności pełnego, prawdziwego porozumie-
nia się człowieka z drugim człowiekiem. Mówią o tym 
wymownie tytuły jego obrazów, np. Sam, Opuszczony, 
Rozłączeni, Mijamy się, Ściana. Nad niektórymi cyklami 
pracuje często przez wiele lat, tworzy różne wariacje 
problemów i idei. W jego twórczości daje się zauważyć 
skłonność do syntezy uprawianych gatunków sztuk i jak 
sam przyznaje: „moje malarstwo jest graficzne, rzeźba 
malarska, a grafika jak płaskorzeźba”. Waltoś podejmuje 
często realizację tego samego motywu równocześnie 
w malarstwie, rzeźbie czy rysunku, szukając dla jego 
wyrażenia najlepszego rozwiązania warsztatowego. 
W czasie studiów, w 1960 roku, artysta zaczął malować 
obrazy zgodnie z narzuconą sobie dyscypliną czterech 

kolorów (błękit – przestrzeń, barwy ziemi – materia, 
czerń – ciemności i biel), której nie zaakceptowali pro-
fesorowie koloryści. Artyście odebrane zostało wówczas 
stypendium artystyczne. Redukcyjność koloru pomogła 
mu zbudować w obrazach przestrzeń symboliczną, bar-
wy stały się dźwięczne, głębokie i nasycone. Kolor, w póź-
niejszych etapach twórczości bogato rozbudowany, jest 
niewątpliwie najmocniejszą stroną malarstwa Waltosia. 
Jego prace były prezentowane w ramach kilkudziesięciu 
wystaw indywidualnych, wielokrotnie pokazywano je 
też na ekspozycjach zbiorowych. Obrazy Jacka Waltosia 
uzupełniają zbiory największych polskich muzeów oraz 
uatrakcyjniają kolekcje polskich i zagranicznych konese-
rów sztuki. Za liczne osiągnięcia twórcze uhonorowano 
go prestiżową Nagrodą im. Jana Cybisa a także Nagrodą 
im. Alby Romer-Taylor za dzieła o charakterze sakralnym 
i Nagrodą Komitetu Kultury Niezależnej Solidarność za 
cykl obrazów opatrzonych wspólnym tytułem Płaszcz 
Miłosiernego Samarytanina.
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71  Maciej Bieniasz (ur. 1938) Kompozycja (niedatowany)
tempera / płótno
73 × 96 cm
sygnowany na odwrociu na blejtramie: Maciej Bieniasz

eStymacja 7 000–14 000 pLn •

Maciej Bieniasz w  latach 1952–1957 uczęszczał do 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. 
Naukę rysunku i malarstwa pobierał u Adama Hoffmanna. 
Pod wpływem mistrza zainteresował się sztuką figura-
tywną o społeczno-politycznym zaangażowaniu. W 1963 
roku ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych. 
Dyplom zrealizował w pracowni malarstwa Emila Krchy. 
Trzy lata później wraz ze Zbylutem Grzywaczem, Barbarą 
Skąpską, Leszkiem Sobockim i Jackiem Waltosiem zało-
żył grupę Wprost, z którą współpracował do momentu 
jej zamknięcia. Od 1974 roku pedagog w katowickiej filii 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, obecnie profe-
sor tej uczelni. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. 
muzeów narodowych w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie 
i Warszawie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz 
w  Muzeum Śląskiego w  Katowicach. W  połowie lat 
60. pojawił się w polskiej sztuce nurt Nowej Figuracji, 
który zerwał z estetyką sztuki abstrakcyjnej i postawił 
w polu swojego zainteresowania postać ludzką i niepo-
koje współczesnego człowieka, stając się artystycznym 
zapisem jego egzystencji. Taki program zadeklarowali 

też członkowie krakowskiej grupy Wprost. Nie ograni-
czając wyboru technik artystycznych twórcy ci starali 
się w swoich komentarzach do rzeczywistości unikać 
zarówno dosłowności jak i umowności. Ich prace cecho-
wał realizm, nierzadko krytyczny wobec realiów społecz-
no-politycznych tamtego czasu. Maciej Bieniasz, głęboko 
wierzący i praktykujący katolik, często sięgał w swojej 
sztuce do ikonografii czasów biblijnych i odwoływał się 
do wartości związanych z wiarą. Powstały ekspresyjnie 
malowane, symboliczne cykle obrazów, w których arty-
sta w metaforyczny sposób przenosił tematy związane 
z Biblią i religią na współczesne wydarzenia i postacie.
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72  Maksymilian Novak-Zempliński (ur. 1974) Wulkan (2016)
olej / płyta
140 × 100 cm
116 × 156 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany na odwrociu śr.: Maksymilian Novak 
| – Zempliński | 2016

eStymacja 50 000–60 000 pLn •

Dla mnie w malarstwie bardziej istotna jest forma niż 
treść, dlatego też tworząc skupiam się szczególnie 
na tej pierwszej warstwie. Patrząc na obraz widzę 
abstrakcyjne formy, mimo iż ten w dużej mierze jest 
obrazem przedstawiającym. Cała sfera znaczeniowa 
jest dla mnie niewiele mniej tajemnicza niż dla odbior-
cy mojego dzieła i uważam, że jest to lepsze od sytuacji 
gdy obraz od A  do Z  jest do bólu „wyliczony”. Dla 
mnie w obrazie musi być miejsce na przypadkowość. 
To ona daje przyjemność w trakcie pracy. Obraz żyje 
wtedy własnym życiem, zaskakuje samego twórcę. Nie 
wykluczam, że mimowolnie tworzę jakiś zapis zna-
czeniowy w obrazie, ale chyba każdy to robi. Zresztą 
tworzę przeważnie pod wpływem dużych emocji i jest 
w obrazie więcej przypadku, niż to widać na pierwszy 
rzut oka. Czuję się trochę jak ktoś kto utracił pamięć 
i przy pomocy malowania próbuje odtworzyć obrazy 
z przeszłości. To niesamowite uczucie.

M. Novàk-Zempliński, 2007
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73  Adam Myjak (ur. 1947) Portret X (niedatowany)
terakota szkliwiona
wys.: 43 cm

eStymacja 14 000–18 000 pLn •

[...] jako rzeźbiarz od samego początku osiągnął bardzo 
wysoki poziom. Był zawsze sobą. Nie interesowały go 
nowinki i mody. Szedł zawsze swoją drogą, stworzył 
właściwy sobie, rozpoznawalny „styl”. Człowiek był 
i  jest dla Adama najważniejszą przyczyną twórczą. 
Wierzył, że każdy człowiek jest cudem, niewyczer-
palnym źródłem inspiracji. Wydawać by się mogło, że 
to zawężenie tematyki ograniczy możliwości twórcze 
artysty. Okazuje się, że tak być nie musi. Adam Myjak 
tworzy swoje rzeźby zwyczajnie, jakby formował 
bochny chleba. Te obłe, nabrzmiałe, ciężkie kształty, 
mimo pozornego podobieństwa zawsze inne, frapują-
ce, tworzą zespoły i cykle. Ogarnięty pasją rzeźbienia 
stwarza coraz to nowe dzieła, w których można roz-
poznać autora, jego bliskich, ludzi nieznanych, samot-
nych, boleśnie dotkniętych. Dzieła te eksponowane 
są w  najbardziej prestiżowych galeriach i  muzeach. 
Chętnie kupują je kolekcjonerzy, wytrawni znawcy 
sztuki. Mam wrażenie, że rzeźby te powstają szybko, 
tak jakby autor obawiał się, że po drodze zgubi coś 
ważnego. Myślę, że ta nieustająca pogoń za chwilą, 
za czasem, za tym, co nie przemija, co jest niewy-
obrażalne, ale jest, to ciągła walka z materią, z której 
pragnie wydobyć okruchy życia. Podziwiam Adama 
i Jego rzeźby. To artysta wielkiego formatu, wybitny 
pedagog, ponadto człowiek prawdziwy.

G. Zemła „Adam Myjak”, Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku, 2007

W latach 1965–1971 studiował na Wydziale Rzeźby war-
szawskiej ASP w pracowniach: prof. Stanisława Kulona, 
prof. Stanisława Słoniny, prof. Zofii Demkowskiej i prof. 
Bohdana Chmielewskiego. Dyplom z  wyróżnieniem 
w  pracowni prof. Bohdana Chmielewskiego uzyskał 
w 1971 i bezzwłocznie związał się macierzystą uczelnią. 
Obecnie jest profesorem zwyczajnym i pełni funkcję 
dziekana stołecznej ASP.
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ceramika
154 × 50 cm
wymiary postumentu 65 × 47 cm

eStymacja 32 000–38 000 pLn •

74  Adam Myjak (ur. 1947) Postać fantastyczna (niedatowany)
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75  Roman Kosmala (ur. 1948) Kompozycja przestrzenna (2017)
szkło, żywica syntetyczna
48 × 20,5 × 32 cm

eStymacja 5 000–8 000 pLn •

Wierząc w  terapeutyczną moc sztuki, uważam, że 
kreowanie własnej rzeczywistości artystycznej zgod-
nie z przykazaniem Malraux ma sens tylko wtedy, gdy 
treści zawarte w stworzonych pracach potrafią intry-
gować, zmieniać pozytywnie nasz stosunek do świata 
i siebie samych, oczyszczać naszą duszę z codziennego 
przykurzenia proza życia, prowokować i  delegować 
oglądającego w  sferę Marzeń. Od Marzeń bowiem 
rozpoczyna się wszelkie działanie.

(Roman Kosmala)
Na arenie sztuki zaistniał w latach 90. – studia arty-
styczne zaczął stosunkowo późno, bo w wieku 40 lat. 
Wcześniej studiował na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i przez kil-
ka lat pracował w wyuczonym zawodzie. Jednak sztuka 
towarzysząca mu od zawsze nie pozwalała o sobie zapo-
mnieć, co uwarunkowało jego decyzję o podjęciu dal-
szego kształcenia.

Bardzo znany jest z rzeźb usytuowanych w przestrze-
ni miejskiej oraz realizacji nawiązujących do motywu 
gotyckich katedr. Sięgał po niego zarówno w kameral-
nych, jak i wielkoformatowych pracach. Materiałami, 
które często pojawiają się w jego dotychczasowym dorob-
ku są brąz i szkło. Artysta wziął udział w ponad 30 wysta-
wach, w kraju i za granicą, uzyskując znaczące nagrody 
i wyróżnienia.
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76  Sylwester Ambroziak (ur. 1964) Bez tytułu (1990)
edycja 1/3
technika własna
55 × 30 × 23 cm
sygnowany, datowany i opisany u podstawy:
monogram A 90 1/3

eStymacja 12 000–16 000 pLn •
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77  Karol Radziszewski (ur. 1980) Plus / minus (2006)
film, płyta cd
edycja 1/2 aP + 3
Praca konkursowa: I miejsce w konkursie
Samsung Art Masters 2006
WySTaWIaNy:

 ∙ Samsung Art Masters, CSW, Warszawa, 2006

eStymacja 2 000–6 000 pLn •

Karol Radziszewski jest absolwentem Wydziału Malar-
stwa warszawskiej ASP. Wydawca i  redaktor naczelny 
magazynu „DIK Fagazine”. Laureat Paszportu Poli-
tyki w 2009 roku. Jego prace były pokazywane m.in. 
w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, 
Muzeum Współczesnym Wrocław, Muzeum Narodo-
wym w Warszawie, CSW Zamek Ujazdowski, Kunsthal-
le Wien, New Museum w Nowym Jorku, Whitechapel 
Gallery w Londynie, VideoBrasil w Sao Paulo, Cobra 
Museum w Amsterdamie oraz na biennale PERFORMA 
13 w  Nowym Jorku, 7. Göteborg Biennale, 4. Prague 
Biennale, New York Photo Festival w Nowym Jorku i 15. 
Biennale Sztuki Mediów WRO.

Radziszewski od lat zajmuje się badaniami bogatej 
historii społeczności osób LGBT+ w Europie Środkowo-
Wschodniej. Efektem jego pracy jest Queer Archives 
Institute – mobilne archiwum, które stale się powięk-
sza. W  jego skład wchodzą m.in. polskie pisma z  lat 
70. dla „kochających inaczej”, oryginalne zdjęcia słyn-
nych lesbijek i gejów, intymne porno-rysunki Andrzeja 
Kreutz-Majewskiego czy zapisy rozmów artysty z oso-
bami transseksualnymi. Artysta prezentuje swoje zbio-
ry w europejskich instytucjach sztuki – ostatni pokaz 
został otwarty 15 listopada w  stołecznym Centrum 
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Wystawa 

„Potęga sekretów” potrwa do końca marca 2020 roku 
w  stołecznym Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski.
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78  Piotr Uklański (ur. 1968) Bez tytułu [Shemale] (2009)
edycja 3/5
odbitka żelatynowo-srebrowa / papier fotograficzny
15,5 × 15,8 cm (w świetle passe-partout)

eStymacja 45 000–55 000 pLn •
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79  Zbigniew Libera (ur. 1959) Album des KZL Lego
Teka 22 fotografii barwnych, edycja 4/10
fotografia barwna C-Print / papier fotograficzny
20 × 30 cm (arkusz)
na odwrociu p.d.: naklejka z opisem: Zbigniew Libera | Album 
des KZL Lego | onestar pres | 4/10

 ∙ praca posiada certyfikat sygnowany przez artystę

eStymacja 40 000–50 000 pLn •

W 1996 roku Zbigniew Libera, zainspirowany powszech-
ną obecnością popularnych, duńskich klocków Lego, 
zaproponował stworzenie fikcyjnego zestawu, służącego 
do własnoręcznego zbudowania przez odbiorców mode-
lu obozu koncentracyjnego. Wzorem była nazistowska 
fabryka śmierci w Oświęcimiu, w której podczas II wojny 
światowej zamordowano około 1,5 miliona ludzi. Libera 
wykorzystał realnie istniejące klocki. Więźniowie obo-
zu to groteskowe kościotrupy z zestawu „Piraci”, rolę 
strażników z  kolei odegrały nieznacznie zmodyfiko-
wane figurki z zestawu „Posterunek policji”. Z szarych, 
jednolitych klocków można było zbudować krematoria, 
obozowe baraki i płot otoczony drutem. W przestrzeni 
przygotowanego przez siebie zestawu Libera wykonał 
serię zdjęć, przedstawiających wyobrażenia historycz-
nych wydarzeń: egzekucji na szubienicy, wynoszenia 
martwych ciał przez współwięźniów, stosów osobistych 
przedmiotów „wysypujących” się z otwartych przestrzeni 
pieców krematoryjnych. Sam artysta mówił: (…) Myśl, 
która doprowadziła mnie do zrobienia tej pracy, doty-
czyła samej racjonalności, która jest podstawą systemu 
klocków Lego, a która wydała mi się przerażająca: nie 
można z tych klocków zbudować nic, na co nie pozwala 
precyzyjny, racjonalny system”*.

Realizacja obiektu była możliwa dzięki współpracy 
z firmą Lego, która podarowała klocki na wyraźną proś-
bę stołecznego Centrum Sztuki Współczesnej, w któ-
rej Libera robił wystawę. Na pudełku pojawił się napis 
w języku angielskim poświadczający, że praca Libery 
została zasponsorowana przez firmę Lego. Gdy przed-
stawiciele firmy zorientowali się, co w efekcie zrobił 
z ich produktu artysta (szkice koncepcyjne nie zostały 
im przekazane) firma wydała oficjalny protest, a także 
wytoczyła artyście sprawę w sądzie. Proces przerwano 
ze względu na rosnące naciski ze strony opinii publicz-
nej, a praca stałą się jednym z ikonicznych dzieł polskiej 
sztuki krytycznej lat 90. XX w.
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Libera został poddany ogromnej, medialnej krytyce. 
Wielokrotnie oskarżano go o ośmieszanie Holocaustu 
i brak szacunku dla jego ofiar. Tymczasem – jak pisała 
Katarzyna Bojarska – „to nie problem kultury masowej 
był tu najistotniejszy, ale Holocaustu właśnie. To, co 
zaproponował Libera nie wpisywało się w nurt uświę-
cania tego doświadczenia historycznego, ale było próbą 
ujawnienia mechanizmów współczesnej rzeczywisto-
ści”**. Z kolei Bożena Czubak komentowała: „Trudno 
przeoczyć potencjał krytyczny, jaki niesie praca Obóz 
koncentracyjny, która nie traktuje o cieniach historii, ale 
o tym, z czym ciągle mamy do czynienia. Widok klocków 
do układania obozów koncentracyjnych narzuca szereg 
pytań o konsekwencje bezmyślnych banalizacji zła, zdol-
ność kultury do jego normalizacji, gotowość rynku do 
ubijania na nim interesu”***.
* https://culture.pl/pl/dzielo/zbigniew-libera-lego-oboz-kon-

centracyjny, data dostępu: 19.10.2019
** Katarzyna Bojsrska, Obóz koncentracyjny jako zabawka. 
Zbigniew Libera „Urządzenie korekcyjne: LEGO – Obóz kon-

centracyjny”, [w:] Teksty Drugie, 2004, 5, s. 202.
*** Sztuka legalizowania buntu. Bożena Czubak rozmawia ze 

Zbigniewem Liberą, „Magazyn Sztuki” 1997 nr 15/16, s. nlb.



149



150

80 Natalia Lach-Lachowicz (ur. 1937) Sztuka konsumpcyjna [motyw z kiełbasą] (1974)
edycja 2/5
odbitka żelatynowo-srebrowa / papier fotograficzny
28 × 41 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.: NaTaLIa LL 
| „SZTuKa KONSuMPcyJNa” | 1974 | cONSuMER aRT – 1974 | 
gelatin silver print on paper | nakład 2/5

eStymacja 22 000–28 000 pLn •

W 1971 roku Natalia Lach-Lachowicz przemieniła się 
w Natalię LL – podobnie jak w swoich działaniach arty-
stycznych, w życiu prywatnym poddawała się licznym 
metamorfozom. Po raz kolejny udowodniła, że sztuka 
i życie oznaczają dla niej jedność. Jej prace są tworem 
zarówno ciała, jak i  świadomości, a  sfera prywatna 
otwiera się przed publiczną. Nie wahała się czerpać ze 
swoich intymnych doświadczeń, dążąc do przeanalizo-
wania ich i obdarzenia pogłębioną refleksją, stąd liczne 
cykle autoportretowe: „Aksamitny terror” (1971), „Głowy 
mistyczne” (1987), „Głowy wizyjne” (1988). Nie wynikały 
one z narcystycznej postawy uwielbienia siebie, a raczej 
dążenia do autopoznania, na przekór społeczeństwu 
przedkładającemu grupę ponad jednostkę. Jest to szcze-
gólnie charakterystyczne dla jej aktywności w latach 70., 
kiedy to podkreślała potrzebę przenoszenia wewnętrz-
ności na zewnątrz: „Sztuka jako bliższa całej psycholo-
gicznej konstrukcji człowieka jest jak gdyby wewnętrznie 
sprzeczna, tak jak sprzeczny jest sam w sobie człowiek. 
Sprzeczności te świadczą jednak o dużej komplikacji, 
które to komplikacje są motorem przemian i rozwoju.” 
W swój własny nonkonformistyczny sposób krzewiła 
ideę samorealizacji, a tym samym wolności. By osiągnąć 
ten cel sięgała po różne zabiegi – zarówno kreowała sie-
bie w różnych wcieleniach, jak i maskowała swój udział 
w projektach poprzez zaangażowanie modelek.

Małgorzata Jankowska porównuje artystkę do sylwet-
ki trickstera – postaci mitologicznej, pełnej sprzeczności, 
łączącej cechy zarówno błazna, jak i łobuza czy bohatera, 
który wędrując, sprowadza na siebie nieszczęścia, ale 
i  zyskuje świadomość. Artystka podejmowała dysku-
sję z zastałym porządkiem kulturowym i jako indywi-
duum upominała się o swoje pragnienia i intymność. 
Doskonałym przykładem tego typu działań jest „Sztuka 
konsumpcyjna”, pomimo upływu niemal 50 lat od chwi-
li powstania wciąż wzbudzająca kontrowersje i będąca 
tematem ożywionych debat.

Istotny dla zrozumienia tej pracy jest kontekst, w któ-
rym powstała. Cielesność i erotyzm podlegały w rzeczy-
wistości PRL-u cenzurze. Pojawił się również problem 
z rozdzieleniem erotyki od pornografii. Sztuka stała się 
w tym aspekcie dość ograniczona, ponieważ niezwy-
kle łatwo można było narazić się na zarzut deprawacji. 
Przez badaczy praca tej artystki uznana została za inte-
lektualny żart powstały jako odpowiedź na zaistniałą 
sytuację, ale i próbę przełamania tradycyjnego sposobu 
ukazywania kobiet. Niewątpliwie na ówczesnej scenie 
artystycznej brakowało postaci femme fatale, niezależnej 
i świadomej swojej seksualności. Niezależnie od wybra-
nej interpretacji, jasne wydaje się, że Natalia LL chciała 
wyzwalać umysły i tworzyć nową wrażliwość.

„W pewnym momencie stwierdziłam, że dosłowność 
obrazu mi nie wystarcza, że jeszcze jakaś sfera erotyki 
mi się wymyka i wtedy właśnie zaczęłam zmieniać zna-
czenia. Jedzenie to czynność elementarna, bez której 
nie można żyć. Tak ją ptrzetransponowałam, że nagle 
stała się czymś innym, zaczęła kojarzyć się z niesamo-
witą erotyką. Nazwałam to „tajemnicą wchłaniania”. 
[...] Napisałam sama dla siebie, tekst  – piszę czasa-
mi takie teksty, które mnie samej pozwalają określić 
moją sztukę – fragment, którego brzmi: „...Tajemnica 
wchłaniania zewnętrzności jawiła mi się z taką ostro-
ścią, że cała moja sztuka od 1972 roku była związana 
z  konceptualną zabawą konsumpcyjną. Oczywista 
przewrotność sztuki konsumpcyjnej była rodzajem 
kpiny ze świata dojrzałej konkretności, a więc banany 
w uległych i  czarujących ustach mogły zamienić się 
za przyczyną naszej przewrotnej wyobraźni w penisy 
spragnione pieszczot”*.

* Teksty Natalii LL, Galeria Bielska BWA 2004, s. 166.
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81 Marta Deskur (ur. 1962) Kafel (2004)
edycja 11/15
kafel ceramiczny
19,8 × 19,8 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.: MaRTa 
dESKuR | 11/15 2004

eStymacja 1 500–2 000 pLn •

Marta Deskur w  latach 1983–1988 studiowała w Éco-
le des Beaux-Arts w  Aix-en-Provence. Odbyła liczne 
rezydencje m.in. w 1992 w Escuela de Deseno, Altos de 
Chavron, Dominikana, 1998 roku Transfer, Kultursekre-
tariat Nordrhein-Westfalden, w latach 2001–02 rezyden-
cja Location one w Nowym Jorku, a w latach 2002–03 
Philip Morris Kunstforderung Kunstlerhaus Bethanien 
w Berlinie. W latach 2005–06 stypendystka Rządu Fran-
cuskiego. Prezentowała swoje prace na wystawach indy-
widualnych m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Łaź-
nia w Gdańsku, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski w Warszawie, w Galerii Potocka, Galerii 
Starmach, Galerii Krzysztofory w Krakowie, Instytucie 
Polskim w Duesseldorfie, Polskim Instytucie Kultury 
w Lipsku, 400 Gallery w Chicago czy Location One Gal-
lery w Nowym Jorku.
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82 Paweł Dunal (ur. 1978) Bez tytułu (2007)
olej / płótno
150 × 150 cm
sygnowany i datowany na odwrociu śr.g.: Paweł Dunal | 2007 r.

eStymacja 7 500–9 500 pLn •

Absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pra-
cowni Jarosława Modzelewskiego. Dyplom z wyróżnie-
niem rektorskim obronił w 2008 roku. W 2014 roku 
artysta miał swoją pierwszą wystawę retrospektyw-
ną w zielono-górskim BWA. W 2009 roku był finalistą 
9. konkursu im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 
a w 2013 – 41. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”. Dunal 
tworzy ekspresyjno-surrealistyczne obrazy czerpiące 
z  ikonografii popkultury będące ironicznym komenta-
rzem do otaczającej rzeczywistości.
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83 Laura Pawela (ur. 1977) Kolaż nr 8 (niedatowany)
kolaż / papier
39 × 58,5 cm (arkusz)
23 × 43,5 cm (zadruk)
sygnowany p.d.: LauRa 8

eStymacja 4 000–8 000 pLn

Artystka związana jest z Górnym Śląskiem i Warszawą. 
Ukończyła rzeźbę na wrocławskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, gdzie w  2006 roku prowadziła Pracownię 
Gościnną. Studiowała także w Instytucie Sztuki w Opolu 
oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Pawela zajmuje się instalacją, video-artem, tworzy 
obiekty, rzeźby, fotografie. Wystawiała w Polsce i  za 
granicą, prezentując prace na około dziewięćdziesię-
ciu wystawach. Swoje projekty realizowała min. we 
Francji („Bathroom”, 2005), Argentynie („Unfinished 
Histories”, 2008), na Śląsku („Untitled/Friedrich”, 2008), 
w Finlandii („Musicam Video”, 2010–11) oraz ostatnio 
w Nowym Jorku i Utopii (“Bloodbuzz Ohio”/2011) oraz 
w Teksasie („Pink Horizon”, 2014). Jej prace znajdują 
się w kolekcjach prywatnych i państwowych, polskich 
i zagranicznych m.in. w Muzeum Współczesnym we 
Wrocławiu, w MOCAKu w Krakowie, w zbiorach galerii 
Arsenał Białystok, Bunkier Sztuki i innych. Jest laureatką 

wielu wyróżnień oraz stypendiów (Nagroda artystyczna 
Marszałka Województwa Śląskiego, 7 Konkurs Gepperta, 
stypendium Młoda Polska, stypendium Visegrad Fund), 
była nominowana do Paszportów Polityki w 2004 roku, 
jej twórczość prezentowana była także na łamach wie-
lu katalogów i  wydawnictw (m.in. „Nowe Zjawiska 
w Sztuce Polskiej po 2000”, „Tekstylia Bis”).



155

84 Laura Pawela (ur. 1977) Kolaż nr 12 (2019)
kolaż / papier
65 × 92 cm (arkusz), 53 × 80 cm (zadruk)
sygnowany, datowany i opisany p.d.: collage nr 12 LauRa 2019 
| “We’ve met on the airporit flying | to Texas and we did some 
| silly shopping.”

eStymacja 6 000–12 000 pLn
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85 Łukasz Surowiec (ur. 1985) Sterben und sterben (2013)
edycja 1/5
martwe drzewo, pleksi, mdf
181 × 99 × 10 cm
WySTaWy:

 ∙ Co widać. Polska sztuka dzisiaj, 14.02–15.06.2014, Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

 ∙ Procedures for The Head/Polish Art Today, 26.02–28.06.2015, 
Kunsthalle Bratislava

eStymacja 10 000–15 000 pLn •

Łukasz Surowiec jest autorem projektu „Berlin-Birkenau”, 
który polegał na przesadzeniu kilkuset (ok. 350) drzew 
z terenu byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau na teren miasta Berlin. Działanie 
powstało przy współpracy 7 Berlin Biennale. Drzewa 
zostały posadzone w miejscach publicznych, rondach, 
parkach, alejach, dziedzińcach i mają zostać tam na 
zawsze. W projekt zaangażowało się kilkadziesiąt insty-
tucji publicznych, rad dzielnic, szkół i dziesiątki prywat-
nych osób.
Cykl obrazów „Sterben und sterben” (Umierać i umierać) 
jest kontynuacją projektu „Berlin-Birkenau”. Podczas 
przesadzania drzew z Brzezinki do Berlina kilka drzew 
zmarło. Część martwych drzew wróciła na cmentarz 
w Brzezince, część została oprawiona w ramy.

86 Wojciech Bąkowski (ur. 1979) To jest masowanie sobie oczu (2009)
akwarela / papier
25 × 25 cm (z oprawą)

eStymacja 7 500–8 500 pLn •
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87 Radek Szlaga (ur. 1979) Złodzieje (2009)
olej / płótno
18 × 24 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu na blejtramie: 
SZacuNEK Ma IdEaŁÓW | SIERPNIa ’80 | ŻEBy NIE ByŁO 
WĄTPLIWOŚcI | RdK | 2009 | *ZŁOdZIEJE* | R. Szlaga | oil/
canvas | 18 / 24 cm
na odwrociu opisany: zeby nie było wątpliwości 2009 R. Szlaga 

*złodzieje*

eStymacja 14 000–18 000 pLn •
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88 Radek Szlaga (ur. 1979) Malarstwo 2 (kwadryptyk, 2005)
50 × 50 cm (każda)
sygnowany na odwrociu monogramem artysty i podpisem: 
R. SZLaGa
PROWENIENcJa:

 ∙ kolekcja prywatna, Warszawa
 ∙ zakup od artysty – praca dyplomowa

eStymacja 50 000–60 000 pLn •

Prezentowana praca to fragment dyplomu Radka Szlagi, 
obronionego w  2005 roku na Wydziale Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w  Poznaniu. Malarz przy-
gotował obiekty o autotelicznym charakterze: obrazy, 
opowiadające o samym malarstwie, ale też o popkul-
turze, rodzimej fascynacji Stanami i dość pokracznie 
rozumianym patriotyzmie.

W prezentowanych kompozycjach artysta wykorzy-
stał kultowy motyw graficzny z paczki słynnych, ame-
rykańskich papierosów „Marlboro”, zamieniając nazwę 
marki na hasło „Malarstwo”. Tym samym sprowadził 
sztukę do kategorii produktowej, ironicznie pogrywając 
z głównymi założeniami kapitalizmu. Dla Szlagi rubieże 
codzienności, marginesy, prowincja, stanowią główne 
motywy twórcze. W rozmowie z Anną Czaban o swoich 
inspiracjach mówił:

„Zwykli ludzie, którzy dzielą się sobą. Lubię historie, 
jakie opowiadają, jeśli mają jakieś historie, bo więk-
szość ludzi ich nie ma. Sztuka mnie nie inspiruje za 
bardzo. Artyści są nudnymi ludźmi. W zdecydowanej 
większości. Mit szalonego artysty w  ogrodniczkach 
na gołe ciało, cierpiącego na poddaszu, kaszlącego 
i  czekającego na wenę, by tworzyć w  jakimś szale 
arcydzieła – to klisza z teledysków Bon Jovi. W rzeczy-
wistości są to nieciekawi kolesie w czarnych swetrach, 
o służalczej korporacyjnej mentalności. Nie do końca 
się identyfikuję z  tym światkiem. Wolę ciocię Rózię 
ze Szlagówki, mamroczących Murzynów czy żujących 
tytoń spoconych facetów z bagien, przekonanych, że 
widzieli saskłacza”*.

Radek Szlaga to jeden z najważniejszych współcze-
snych polskich artystów młodego pokolenia. Absolwent 
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, współzałożyciel 
legendarnej grupy artystycznej Penerstwo. Jest laure-
atem „Kompasu Młodej Sztuki” za rok 2012. Był nomi-
nowany do „Paszportu Polityki” w kategorii „Sztuki 
wizualne”. Do najważniejszych wystaw indywidual-
nych Szlagi zaliczyć należy „Freedom Club” w Centrum 
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, 

„Kilka praktycznych sposobów na przedłużenie sobie 
życia” w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, 

„Limited Dictionary” w Trinosophes w Detroit, „The 
Heart” w Galerii Laure Roynette w Paryżu i  „All The 
Brutes” w Galerii Harlan Levey w Brukseli oraz Galerii 
Leto w Warszawie. Brał także udział w głośnych wysta-
wach zbiorowych, w tym „BRITISH BRITISH POLISH POLISH” 
w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 
w Warszawie, PERFORMA 13 Biennale w Nowym Jorku, 

„Stan życia. Polska sztuka współczesna w  kontek-
ście globalnym” w  Muzeum Narodowym w  Pekinie, 

„Kanibalizm? O zawłaszczeniach w sztuce” w warszaw-
skiej Zachęcie i  pokazie kolekcji dra Wernera Jerke 
w Atlasie Sztuki w Łodzi.

* https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-ob-
casy/1,53662,13322038,Radek_Szlaga__mysle_o_sobie_

jako_o_rzeczniku_przegranej.html?disableRedirects=true, 
data dostępu: 23.11.2019
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89 Norman Leto (ur. 1980) Przegub Cardana 2 (2013)
olej / płótno
110 × 150 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.d.: PRZEGuB | 
caRdaNa 2 | NORMaN | 2013

eStymacja 12 000–18 000 pLn •

Norman Leto to pseudonim Łukasza Banacha, artysty-
samouka. W 1999 roku zrezygnował z edukacji w szkole 
średniej i na własną rękę zajął się malarstwem i grafiką. 
Również samodzielnie nauczył się obsługi programów 
graficznych i  edycji video, co pozwoliło mu na reali-
zację wielu projektów multimedialnych, w tym – jego 
najsłynniejszego filmu „Photon”. Aktualnie jest uzna-
wany za jednego z  najciekawszych artystów młodego 
pokolenia, który w niezwykle kreatywny sposób łączy 
w swoich pracach sztuki wizualne, film i prozę, balan-
sując na styku tych dyscyplin. Swoją karierę artystyczną 
zaczynał od malarstwa sztalugowego – tworzył głównie 
portrety bliskich osób. W 2007 roku odbyły się jego dwie 
wystawy indywidualne – w  warszawskim CSW Zamek 
Ujazdowski i w krakowskiej Galerii Novej, gdzie zapre-
zentował malarstwo, muzykę i film w technice 3D. Od 

tego momentu rozpoczął realizację filmów, które w cało-
ści są generowane za pomocą algorytmów i skryptów do 
tworzenia grafiki trójwymiarowej.

Leto współpracuje z Galerią Stereo w Warszawie. Jego 
prace znajdują się m.in. w kolekcjach CSW Zamku Ujaz-
dowskiego, Muzeum Narodowego w Krakowie, Galerii 
Arsenał w  Białymstoku, Fundacji Sztuki Polskiej ING 
i Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK).
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90 The Krasnals (zał. 2008) Good Morning Europe, I’m comming home / Liberté, Egalité, 
Fratenité / Tribute to E. Delacroix (2015)
olej / płótno
65 × 92 cm
sygnowany i datowany l.d.: THE KRaSNaLS 2015
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.śr.: Good 
Morning | Europe – I’m comming | home / Liberté, Egalité, | 
Fraternité / | Tribute to | E. Delacroix
l.śr.: The Krasnals | Wielki Krasnal | 2015
WySTaWy:

 ∙ The Krasnals. Mission Impossible, BWA Sokół, Nowy Sącz, 2018
 ∙ Strategie buntu, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 28.08.2015–

11.10.2015
REPROduKOWaNy:

 ∙ The Krasnals. Mission Impossible, BWA Sokół, Nowy Sącz, 2018, 
katalog wystawy

eStymacja 8 000–12 000 pLn •

The Krasnals to anonimowa, wrocławska grupa arty-
styczna, która powstała w 2008 roku. Działają głównie 
za pośrednictwem bloga the-krasnals.blogspot.com:

„[...] jako prowokatorzy kultury udowadniamy panu-
jącą w  niej hipokryzję, obłudę, mechanizmy władzy. 
Krytykujemy sprowadzanie sztuki do propagandy 
politycznej, tworzenie spektaklu sztuki i  odarcie jej 
z autentyczności. Żądamy prawa do wolności sztuki, 
jej demokratyczności we wszystkich sferach, również 
ekonomicznej”. Ich działania publicystyczno-artystycz-
ne wywołują gorącą dyskusję w świecie sztuki i często – 
bardzo skrajne oceny. W swojej twórczości malarskiej 
nawiązują m.in. do realizacji Wilhelma Sasnala, który 
jest dla nich: „symbolicznym momentem zwrotnym, 
pewnym symbolicznym szczytem, przekroczeniem 
bariery do której doszła formacja kierująca rynkiem 
sztuki w Polsce”*.
* K. Kasprzyk, The Krasnals. Link do sztuki – link do rze-

czywistości, „Sztuka.pl” 05/2009 (158)
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91 Michał Chudzicki (ur. 1983) Robak (2012)
olej, akryl / płótno
33 × 24 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.: MIcHaŁ 
cHudZIcKI | „ROBaK” | 2012

eStymacja 2 000–4 000 pLn •

Michał Chudzicki w  latach 2006–2011 studiował na 
Wydziale Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Uzyskał dyplom w pracowni Prof. Leszka 
Misiaka. Zajmuje się przede wszystkim malarstwem 
oraz kolażem, a  także instalacją, filmem i  fotografią. 
W jego twórczości można odnaleźć wiele odniesień oraz 
wyraźnych inspiracji sztuką wielkich mistrzów rene-
sansu, dadaizmu i  surrealizmu. Jest współzałożycie-
lem kolektywu Roboczogodzina, z którym w 2011 roku 
stworzył projekt w ramach Grolsh Art Boom Festival. 
Od 2011 roku kreował postać Bruno Larka (1901–1936), 

nieistniejącego artysty, tworząc na rzecz tej kreacji nie-
istniejące prace. Posłużył się fikcją jako narzędziem, aby 
podać w wątpliwość historię sztuki, jak również przepro-
wadzić swoisty eksperyment, badając, czy jako widzowie 
potrzebujemy dzieł sztuki, czy jedynie twórców sztuki 
z ich znanymi nazwiskami.
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92 Monika Kusak-Leśniak (ur. 1971) Estethica (2017)
olej, akryl / płótno
100 × 80 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.: MONIKa 
KuSaK-LEŚNIaK | „ESTHETIca” 100 × 80 cM | 2017 r.

eStymacja 7 000–12 000 pLn •

Monika Kusak Leśniak zajmuje się malarstwem sztalugo-
wym, rysunkiem, ilustracją, projektowaniem graficznym. 
Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych – 
studiowała w pracowniach prof. Leszka Misiaka, Jana 
Szancenbacha, Sławomira Karpowicza, Włodzimierza 
Kunza oraz Romana Banaszewskiego. Artystka brała 
udział w wystawach zbiorowych malarstwa, rysunku 
w kraju i za granicą (Francja, Dania, Niemcy), oraz plene-
rach artystycznych. Jej obrazy oraz rysunki są w prywat-
nych kolekcjach w Polsce, Francji, Włoszech, Niemczech 
oraz USA.

W lipcu 2016 roku miała miejsce wystawa „Pictura 
linearis” w Pałacu Sztuki w Krakowie prezentująca jej 
dorobek z ostatnich 20 lat.

Malarka jest zafascynowana portretem renesanso-
wym i sztuką niderlandzką. W swoich pracach ukazuje 
przede wszystkim postaci kobiece, które często obda-
rzone zostają symboliką. Konsekwentnie pozwala wieść 
prym linii, a paletę barwną ogranicza do 3 – 4 dominu-
jących kolorów. wierząc, że pozwala to na osiągnięcie 
elegancji kompozycji.
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93 Dobiesław Gała (ur. 1975) Bez tytułu, z cyklu „Ciemna strona księżyca” (niedatowany)
technika własna / papier
33,8 × 99 cm (w świetle oprawy)
37 × 102,5 cm (z oprawą)
sygnowany p.d.: d.GaŁa

eStymacja 4 000–5 000 pLn

Dobiesław Gała ukończył Studia na Wydziale Rzeźby 
Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Został wyróż-
niony m.in. stypendium Akademii Sztuk Pięknych 
w Norymberdze, gdzie pracował pod kierunkiem słyn-
nego Tima Scotta. Uzyskał dyplom w 2000 r. w pracow-
ni prof. Mariana Koniecznego. Stypendysta Ministra 
Kultury RP oraz laureat wielu prestiżowych nagród 
za twórczość artystyczną. Swoje prace prezentował na 
ponad 60 wystawach indywidualnych i zbiorowych.



165

94 Magdalena Starska (ur. 1980) Chłop wita (2018)
olej / płótno
60 × 150 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.śr.: Chłop wita | 
M. Starska 2018 | 60 × 150 cm
WySTaWy:

 ∙ Magdalena Starska. Twarde obierki, Art Agenda Nova, Kraków, 
2018/2019

eStymacja 5 000–10 000 pLn •

„Twórczość Magdaleny Starskiej to próba oswajania 
rzeczywistości, interakcje z własną wyobraźnią oraz 
społeczeństwem, którego paradygmaty (natych-
miastowa komunikacja, nastawienie na kumulację 
dóbr i nieustanny wzrost) generują lęk, stres i stany 
depresyjne. W czasach, w których domena publiczna 
oraz intymność stały się sceną transakcji, kalkula-
cji oraz walki o uwagę, Magdalena Starska zaprasza 

do kontemplacji. Minimalizuje bodźce i oczekiwania, 
a  zaspokojenie potrzeby kontaktu międzyludzkiego 
poszerza o świat przedmiotów.”

P. Chodań, Magdalena Starska. Wszystko czuwa, tekst 
kuratorski, Centrum Sztuki Współczesnej Kronika, 

Bytom, 26.09–14.11.2015
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95 Grzegorz Drozd (ur. 1970) Oddział zamknięty (2016)
olej / płótno
110 x 95 cm
sygnowany i datowany na odwrociu p.śr.: GRZEGORZ dROZd | 
,,OddZIaŁ ZaMKNIĘTy” 2016

eStymacja 14 000–18 000 pLn •

„Kim więc jest Grzegorz Drozd? Jest wiele odpowiedzi 
na pytanie – i wszystkie padają jednocześnie na wysta-
wie ZMORY. Można go nazwać, po prostu „aktywnym 
podmiotem uwypuklającym nierówną pozycję krytycz-
nej jednostki wobec nawarstwień zbiorowej świado-
mości.” Można go nazwać manipulatorem i graczem, 
rozgrywającym swoją partię z społeczeństwem i jego 
instytucjami. Można go też nazwać dobrowolnym out-
siderem, który deklaruje, że „artysta to dla mnie banita 
społeczny i przestępca”. Można go wreszcie określić 
jako autora dzieł będących wehikułami osobistych 

emocji. Potrzeba wolności i silny polemiczny instynkt 
popycha go do zajmowania krytycznej postawy wobec 
rzeczywistości – z  rzeczywistością artystyczną na 
czele.” – S. Szabłowski, Grzegorz Drozd. Zmory, tekst 
kuratorski, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 
17.05–31.08.2014
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96 Grzegorz Drozd (ur. 1970) One wszystkie są takie same (2009)
olej / płótno
110 × 130 cm
sygnowany, datowany i opisany l.śr.: GRZEGORZ dROZd NR. 6 | 

„WIdOKÓWKI” 2009 | ONE WSZySTKIE SĄ TaKIE SaME”

eStymacja 12 000–16 000 pLn •
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97 Izabela Chamczyk (ur. 1980) Abazja (2018)
farba nitro / płótno
100 × 70 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.g.: aBaZJa 
| I. Chamczyk. 2018

eStymacja 10 000–14 000 pLn

Izabela Chamczyk to jedna z bardziej wyrazistych oso-
bowości polskiej sztuki współczesnej. Jej dynamiczną, 
acz niezwykle spójną formalnie twórczość cechuje per-
formatywny sposób realizacji, eksplozja koloru i proce-
sualność. Sama pisała o swojej twórczości:

„moje działania wychodzą poza obiekt w  przestrzeń 
ciała, dotyku, smaku i  całego szeregu zmysłów. Naj-
ważniejszy jest dla mnie proces. Często odbiorca ma 
wpływ na jego kształt i przebieg. Inspirują mnie obsza-
ry niepoznane, przekraczanie granic, osiąganie satys-
fakcji z  drobnych doświadczeń, stwarzanie sytuacji 

skrajnych i emocjonalnych na granicy wytrzymałości 
zmysłów, subtelnych i jednocześnie rozbrajających.”

Izabela Chamczyk ukończyła malarstwo na Akademii 
Sztuki Pięknych we Wrocławiu. W 2013 roku zrealizo-
wała projekt „Wojna dwunastomiesięczna”. Jest dwu-
krotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, finalistką Biennale Malarstwa Bielska 
Jesień (wyróżnienie „Obiegu” 2015), 10. konkursu im. 
E. Gepperta we Wrocławiu, 6. Triennale Młodych 
w  Orońsku czy konkursu Fundacji Vordemberge-
Gildewart w MOCAK-u.
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98 Maria Więckowska (1920–2010) Karolina (2002)
olej / płótno
46 × 33 cm
sygnowany i datowany p.d.: MaRIa WIĘcKOWSKa 2000, 
datowany i opisany na odwrociu l.d.: KaROLINa 2002

eStymacja 6 000–10 000 pLn •

Maria Więckowska w 1947 r. zdała egzamin wstępny 
na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiowała 
na Wydziale Malarstwa w pracowniach prof. Czesława 
Rzepińskiego, prof. Adama Marczyńskiego, prof. Hanny 
Rudzkiej-Cybis i prof. Jerzego Fedkowicza, u którego 
w 1954 roku uzyskała dyplom. W tym samym roku zosta-
ła członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. 
W 1952 r. zdobyła nagrodę na Ogólnopolskiej Wystawie 
Malarstwa w  Warszawie oraz nagrodę na Wystawie 
Sztuki Polskiej w  Berlinie. Od 1954 r. brała czynny 
udział niemal we wszystkich wystawach krajowych 

i okręgowych, gdzie otrzymywała nagrody i wyróżnie-
nia. Brała też udział w wystawach zagranicznych i orga-
nizowała (poprzez ZPAP, BWA) wystawy indywidualne. 
Jej prace znajdują się w wielu muzeach, m.in. Muzeum 
Narodowe w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i gale-
riach prywatnych. Przez całe życie dążyła do stworzenia 
własnej szkoły malarstwa, zapisując wszystkie przemy-
ślenia w niezliczonej ilości zeszytów.
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99 Zbigniew Blukacz (ur. 1961) Ulica deszczu (2014)
olej / płótno
170 × 235 cm
sygnowany, datowany i opisany l.g.: ZBIGNIEW BLuKacZ | 
z cyklu „Mapy światła” | (Ulice deszczu) 2013

eStymacja 25 000–30 000 pLn •

Zbigniew Blukacz jest absolwentem Wydziału Grafiki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom otrzymał 
w 1986 roku, w Pracowni Projektowania Graficznego 
prof. Adama Romaniuka i Pracowni Malarstwa prof. Jac-
ka Rykały. W 1988 roku rozpoczął pracę pedagogiczną 
w macierzystej uczelni. Zbigniew Blukacz konsekwent-
nie nie zmierza w rejony modnej tematyki, lecz chce 
zawrócić czas i nie jest to rodzaj kapitulacji w postaci 
powrotu do bardziej tradycyjnego obrazowania. Jest to 
swoista kronika przeżyć, dokumentująca próby odnale-
zienia jedności z naturą. Dzieje się to w świecie wznio-
słych uczuć, oderwanych od aktualności publicystycznej. 
Obserwując to, co nadchodzi w nowej sztuce uparcie 
chce nam przekazać wiarę w wizerunek świata na płót-
nie. Blukacz maluje cyklami. Przyznaje, że zawsze dużą 
wagę przykłada do wyboru tematu, gdyż ten determinuje 
formę i strukturę obrazu. One zaś, oprócz wymienianych 
przez niego humanistycznych i romantycznych treści, są 
jego fundamentalnymi wartościami. W tym celu w pełni 
wykorzystuje potencjał jaki daje technika malarstwa 
olejnego i motyw pejzażu, budowanego dynamiczną pla-
mą barwną. Malarz umiejscawiany jest w nurcie polskie-
go koloryzmu. Ma na koncie 22 wystawy indywidualne 
(m.in. we Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, Czechach) 
i udział w ok. 140 wystawach zbiorowych w kraju i za 
granicą. Wielokrotnie doceniany w formie otrzymanych 
nagród i wyróżnień.
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100  Robert Escalar (ur. 1969) Immagine Astratta (2017)
olej / płótno
100 × 149 cm
sygnowany p.d.: Robert Escalar

eStymacja 6 000–8 000 pLn •
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101  Urszula Wilk (ur. 1959) Kompozycja (2018)
olej, akryl / płótno
60 × 73 cm
sygnowany i datowany na odwrociu l.g.: Urszula | Wilk | 2018

eStymacja 6 000–10 000 pLn •

Urszula Wilk to jedna z najważniejszych artystek powo-
jennego środowiska wrocławskiego. Pracuje przede 
wszystkim na papierze, realizując sensualne, abstrak-
cyjne kompozycje farbami wodnymi. Zamiłowanie 
do przejrzystych kolorów i delikatne, acz analityczne 
podejście do plamy barwnej zagwarantowało jej wiele 
nagród na międzynarodowych imprezach artystycz-
nych, w tym – pierwszą nagrodę na Międzynarodowym 
Biennale Akwareli w chińskim Shenzhen.
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102  Eugeniusz Minciel (ur. 1958) Kompozycja (2007–2008)
monotypia, pastel / papier
49 × 72 cm
68 × 91 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany p.g.: MINcIEL | 2007–8

eStymacja 7 000–10 000 pLn •

Eugeniusz Minciel studiował na Wydziale Malarstwa, 
Grafiki i  Rzeźby w  Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych we Wrocławiu w  latach 1980–1985. 
W 1985 otrzymał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni 
Malarstwa prof. Wandy Gołkowskiej. Na Krajowym 
Biennale Młodych „Droga i  Prawda” we Wrocławiu, 
jednej z pierwszych i najważniejszych w kraju wystaw, 
gdzie doszła do głosu „Nowa Ekspresja”, na rok przed 

„Ekspresją lat 80.” Minciel otrzymał drugą nagrodę jury, 
Stypendium Watykańskie i stał się – na krótko – jednym 
z gwiazdorów nowej tendencji. Agnieszka Patała pisała 
o jego sztuce:

Moc pierwotnej energii obrazów Eugeniusza Minciela, 
jego „rozlewny charakter”, brak zahamowań i skrępo-
wania tradycją, odwaga, unikanie nadmiernej refleksyj-
ności, ironia, niepohamowana radość pracy twórczej – 
to tylko skrótowy przegląd problemów najczęściej 
podnoszonych w omówieniach jego sztuki. Wszyscy 

wiedzą, że jest twórcą z gestem (malarskim) skłonnym 
do eksperymentów (w trudniejszych czasach do nich 
zmuszonym) niezmordowanym eksploratorem poten-
cjału barw i  form (choć czasem farby się kończyły), 
miłośnikiem faktury (acz powierzchnie jego obrazów 
stają się być coraz cieńsze)*.

Minciel bardzo chciał zachować pozycję outsidera – tuż 
po rozstaniu z Akademią wraz z  rodziną przeprowa-
dził się do wsi Księżyce pod Wrocławiem, gdzie miesz-
ka do dziś. Mimo tego bardzo intensywnie uczestniczy 
w wystawach w kraju i za granicą. Prace artysty znajdują 
się między innymi w zbiorach Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w  Warszawie 
i  Muzeum Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
W 2009 artysta został Laureatem Nagrody EXIT.

* A. Patała, „Kiefer może się znudzić”, w: Eugeniusz Minciel, 
Urszula Wilk. Malując, kat. wystawy, Muzeum Architektury 

we Wrocławiu, Wrocław 2018, s. nlb.
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103  Roman Banaszewski (ur. 1932) Bez tytułu
digital print / papier
100 × 69,5 cm (w świetle oprawy)
72 × 50 cm (zadruk)
sygnowany i opisany u dołu kompozycji: Digital print 
R. Banaszewski

eStymacja 4 500–6 500 pLn •
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104  Roman Banaszewski (ur. 1932) Bez tytułu
digital print / papier
100 × 69,5 cm (w świetle oprawy)
74 × 55 cm (zadruk)
sygnowany, datowany i opisany u dołu kompozycji: Digital 
print R. Banaszewski 1959 oraz w kompozycji: R B | 59

eStymacja 4 500–6 500 pLn •
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105  Sławomir Marzec (ur. 1962) Obraz na karierę estradową, z cyklu „Obrazy użytkowe” (2013)
akryl / płótno
110 × 65 cm
opisany u dołu kompozycji: pro succesu ludico assequendo
sygnowany i datowany na odwrociu śr.: Sławomir | Marzec | 

„Obraz na karierę | estradową” | akryl, płótno | 2013
opisany na poziomej listwie blejtramu: OBRaZ Na KaRIERĘ 
ESTRadOWĄ, na lewej ścianie

eStymacja 11 000–16 000 pLn

Obcując z malarstwem Sławomira Marca, doświadczamy 
intelektualnej, głęboko przemyślanej sztuki współcze-
snej w najlepszym wydaniu. Jego kompozycje z cyklu 
Obrazy użytkowe przyjęły pionowy format niwelujący 
opozycję lewej i  prawej strony obrazu. Wertykalizm 
jest traktowany przez artystę jako archetyp estetyki 
wzniosłości. Poszczególne płótna w cyklu – malowane 
w konwencji all-over – pokryte są nawarstwiającymi się, 
cierpliwie nakładanymi punktami. Tworzą one polichro-
matyczne pulsacje barw. Rozwibrowane powierzchnie 
obrazów Marca są ucieleśnieniami czystej zmienno-
ści i reaktywności wobec każdej najmniejszej zmiany 
światła oraz najdrobniejszego poruszenia naszych myśli 
i wyobrażeń . Poszczególne punkty daremnie konkurują 
o swoją wyjątkowość i atencję widza. W kompozycjach 
artysty brak dominanty lub centralnego, skupiającego 
uwagę motywu. Marzec niweluje wszelkie możliwe do 
wyobrażenia kontrasty, proponując w zamian nieskazi-
telną jednoczesność współistnienia form. W tej suge-
stywnej sztuce powstającej pod znakiem wielości plam 
barwnych w jedności wyrazu i ekspresji, doświadczamy 
równoczesności objawiania się „tradycyjnej dali (migo-
tliwa nieostrość tła) i współczesnej bliskości („pikselo-
zy” ostatecznego zbliżenia)”*. Jak podkreślał sam autor, 
w jego kompozycjach jest „zasadnicza i ostateczna jedno-
czesność tożsamości i różnicy, pojawiania się i zanikania, 
dramat nieadekwatności wydarzania się i istnienia”**. 
Poszczególne prace z cyklu Obrazy użytkowe na pierwszy 
rzut oka sprawiają wrażenie niemal identycznych. „Ich 
odmienności nie potrafimy świadomie uchwycić, jest 
bowiem zbyt dynamiczna, zbyt złożona i zbyt … nieistot-
na”***. Dzieła te – pomimo analogicznej struktury – już 
na pierwszy rzut oka wyróżnia jednak odmienny koloryt 
i indywidualne, odręcznie pisane na płótnie tytuły. Te 
lapidarne teksty stanowią swoiste interpretandum, wyra-
żające w języku łacińskim postulowane zastosowanie 
obrazu. Magiczne łacińskie inkantacje Marca są odpo-
wiednikiem instrukcji obsługi, która ma wprowadzać 
widza w określony nastrój. Świadczą one o głębokim 
dystansie artysty wobec sztuki i całej ludzkiej cywilizacji. 
Inspiracją dla nich była tradycja hermetyczna głosząca, 
że światło, rozszczepiając się na poszczególne barwy, 
stwarza świat. Wszystkie choroby i przypadłości moż-
na zatem uleczyć poprzez uzupełnienie światła o jego 
brakujący element: konkretny kolor. Tonacja kolory-
styczna prezentowanego obrazu wskazywałaby zatem, 
że bezsenność leczy się błękitem. Niezależnie od realnej 
skuteczności płócien Marca, są one manifestem pełnej 

wolności i czystej bezinteresowności twórczej, ukazując 
nam „jak świat może wyglądać poza filtrami naszych 
profitów i uwarunkowań”****.
* S. Marzec, Wszystko, czyli Obraz i obrazy, Lublin 2012, s. 43.

** Tamże, s. 36. *** Tamże, s. 35. **** Tamże, s. 25.

Sławomir Marzec (ur. w Lublinie, 1962): malarz, perfor-
mer, pedagog i krytyk sztuki. Studiował na Wydziale 
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pra-
cowni prof. Stefana Gierowskiego. Kształcił się następnie 
również w Kunstakademie w Düsseldorfie, w pracowni 
form przestrzennych G. Ueckera. Naukowo związany 
jest z Katedrą Projektowania i Konserwacji Krajobrazu 
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Wykłada 
również malarstwo na Wydziale Grafiki stołecznej 
Akademii Sztuk Pięknych. Wystawiał między innymi 
w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Galerii Miejskiej 
Arsenał w Poznaniu, Galerii Foksal, Centrum Rzeźby 
Polskiej w  Orońsku, Centrum Sztuki Współczesnej 
w Warszawie i Galerii Labirynt w Lublinie. Jest auto-
rem wielu rozpraw teoretycznych, tekstów krytycznych 
i komentarzy własnej twórczości.
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106  Urszula Wilk (ur. 1959) Z cyklu „Linie” (2014–2018)
olej / płótno
100 × 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.d.: Urszula Wilk 
| 2014–18 | Linie

eStymacja 9 000–12 000 pLn •
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107  Lucjan Orzech (ur. 1946) Melodia (1989)
akryl / płótno
90 × 55,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.: Orzech 
Lucjan | Siewna 23/49 | 31-231 Kraków | >Melodia< | akryl | 
1989

eStymacja 5 000–7 000 pLn •

Ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie, gdzie studiował pod kierunkiem prof. Adama 
Marczyńskiego. Od 1978 roku pracuje na krakowski Uni-
wersytecie Pedagogicznym. Do ważniejszych wystaw 
indywidualnych należą: aranżacja malarska do muzyki 
Bogusława Schaeffera w Galerii Pryzmat w Krakowie – 
1997, „Symfonia solarystyczna” Galeria CERN w Gene-
wie – 2003, „Malarstwo” Galeria Krypta u Pijarów – 2011, 

„Kilka spojrzeń na kokornak” – 2013. Jego prace znajdują 
się w zbiorach Urzędu Miasta Krakowa, Pałacu Sztuki 

w Krakowie, Nowohuckiego Centrum Kultury, Ośrodka 
Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, Muzeum Histo-
rycznego Miasta Tarnowa, Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Dębicy, jak również w zbiorach prywatnych.
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108  Mariusz Szydeł (ur. 1990) Two faces (2018)
technika mieszana
100 × 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.: Mariusz | 
Szydeł | 2018 | Two | Faces

eStymacja 7 000–12 000 pLn

Mariusz Szydeł w wieku 14 lat pierwszy raz opuścił grani-
ce Polski, rozpoczynając swoje podróże, które nadal mają 
ogromny wpływ na twórczość artysty. Malarstwo było 
jego pasją i sposobem na wyrażenie siebie w otaczającym 
go świecie. Jego pierwsze prace wystawione na między-
narodowej wystawie w Berlinie zdobyły drugie miejsce. 
W lutym 2019 roku wystawa zatytułowana „Pompeje” 
była pokazywana w  Art Jed Gallery w  szwajcarskim 
Sankt Moritz. Jego twórczość była prezentowana tam 
obok rzeźb włoskiego artysty Alberto Giacommetti’ego. 
Prace artysty z cyklu „2018” można było zobaczyć rów-
nież w Sarapata Art Gallery w Warszawie. 
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Zapraszamy na aukcję charytatywną
„Bliźniemu swemu”

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
24.02.2019 godz. 19.00

Następna aukcja sztuki XX i XXI wieku 
w marcu 2020

   dOM auKcyJNy LIBRa
   Złota 48/54 00-120 Warszawa
   +48 660 299 912
   (22) 201 07 43
   www.artlibra.pl
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   dOM auKcyJNy LIBRa
   Złota 48/54 00-120 Warszawa
   +48 660 299 912
   (22) 201 07 43
   www.artlibra.pl

Fundacja Gessel dla Muzeum Narodowego w Warszawie
Wspiera działania Muzeum Narodowego w Warszawie w zakresie 
poszerzania, przechowywania, udostępniania i promocji zbiorów 
polskiej sztuki współczesnej. Fundacja realizuje swoją misję poprzez 
dokonywanie zakupów dzieł polskiej sztuki nowoczesnej i współ-
czesnej, które są przeznaczone do kolekcji Muzeum Narodowego 
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 stomatologicznej dzie-
ciom oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, z placówek socjalnych 
osobom starszym i niepełnosprawnym.

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

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.



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.



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.



Formularz zlecenia licytacji z limitem/telefonicznej
Nazwa aukcji: Aukcja sztuki XX i XXI wieku | Kod aukcji: 1912ASN12 | Data aukcji: 09.12.2019

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: Aukcja sztuki XX i XXI wieku | Kod aukcji: 1912ASN12 | Data aukcji: 09.12.2019

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 zakła-
dowy 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
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