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MARE K W ŁODAR S K I ( 1 8 9 8 – 1 9 6 0 )
Demonstracja obrazów (szkic)
1933
akwarela, ołówek / papier
20,9 × 23,3 cm
39 × 41,5 cm (w oprawie)
datowany śr.d.: 1933–59
Literatura:
Marek Włodarski | Henryk Streng (1898–1960). Między
centrum a peryferiami, Sopot 2013, il. s. 175, kat. 49
Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk
Streng, red. J. Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Poznań 2009,
il. s. nlb, kat. 64
Od strajków do abstrakcji, „Gazeta Wyborcza” 23.04.2003, il.
Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960. Katalog
wystawy monograficznej w Muzeum Narodowym
w Warszawie, Warszawa 1981, s. 75, kat. 71
Wystawy:
Zaraz po wojnie, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki,
Warszawa, 01.10.2015–10.01.2016
Marek Włodarski | Henryk Streng (1898–1960). Między
centrum a peryferiami, Lwowska Narodowa Galeria Sztuki,
Lwów, 31.05–30.06 2013
Marek Włodarski. W stulecie urodzin, Galeria Desa Unicum,
Willa Struvego, Warszawa 2003
Estymacja

60 000–80 000 PLN •

Prezentowany rysunek to szkic do jednego z najważniejszych obrazów Marka Włodarskiego (Henryka Strenga),
namalowanego w 1933 roku w Lwowie. Obecnie praca
znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi (numer
inwentarzowy: MS/SN/M/1064). Szkic również powstał
w tym samym czasie, jednak artysta dokonał w nim pewnych zmian w 1959 roku, na niedługo przed swoją śmiercią.
Rok powstania „Demonstracji obrazów” stanowił przełom
w politycznej historii Europy i zapowiadał największą
katastrofę XX wieku – II wojnę światową. W styczniu Adolf
Hitler został mianowany kanclerzem III Rzeszy, a już kilka
miesięcy po objęciu przez niego władzy rozpoczęły się
procesy palenia książek i tworzenia określonych regulacji
w obrębie kultury, co zaowocowało, w drugiej połowie lat
30., niszczeniem niezgodnych z nową polityką artefaktów
artystycznych i tworzeniem wystaw „sztuki zdegenerowanej”. Rysunek Włodarskiego może być więc uznany za
dzieło z jednej strony obrazujące dynamiczne nastroje
społeczne swoich czasów, a z drugiej – profetyczną zapowiedź nowego porządku.
W 1933 roku Henryk Streng przyłączył się do nowej
lwowskiej grupy artystycznej „Neoartes”, zawiązanej
w ramach istniejącego już LZZAP. Jej członkami byli również Otto Hahn, Jerzy Janish, Wojciech Krzywobłocki
i Aleksander Reimer. W listopadzie tego roku we foyer
Teatru Rozmaitości we Lwowie odbyła się jedyna wystawa
tej grupy – Streng bierze w niej udział. Artyści dyskutują
nad problemem tzw. nowego realizmu: wśród członków
została rozesłana ankieta stworzona przez Włodarskiego.
„Demonstrację obrazów” z powodzeniem można zaliczyć
do rodzącego się w twórczości Strenga nurtu faktorealizmu, który wynikał niejako ze wzmożonej działalności
społeczno-politycznej malarza. Wówczas wstąpił on do
Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom,
powstałej w 1922 roku.
Temat demonstracji obrazów rozwinie Włodarski po
wojnie, nadając mu jednak inną formę i użyje tego motywu
jako przejścia do widzenia na wpół abstrakcyjnego.
12

„Jego własną inwencją ikonograficzną był kilkakrotnie
powtarzany temat „demonstracji obrazów”. […] Na
rysunku z 1933 roku dwóch młodzieńców podnosi do
góry na wyprostowanych rękach dwa obrazy. Rysunek
utrzymany jest w stylu faktorealizmu, którego program
sformułowali malarze lwowscy wywodzący się tak jak
Włodarski z surrealizującej grupy Artes. […] W połowie
lat 30. Włodarski maluje strajki i barykady. Czasy silnej polaryzacji politycznej nie ominęły także środowisk
artystycznych. Dlatego też tak bardzo obrazy Marka
Włodarskiego z tego czasu (nie dlatego, że zapowiadają
socrealizm) przypominają to, co w końcu lat 40. malował
Andrzej Wróblewski – choćby jego cykl „Rozstrzelań”*.
*

Cyt. za: Od strajków do abstrakcji, „Gazeta Wyborcza”
(23.04.2003)
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MARE K W ŁODARS K I ( 1 8 9 8 – 1 9 6 0 )
Postać i pejzaż
ok. 1929
akwarela, lawowanie / papier naklejony na tekturę
21,3× 32,8 cm
46 × 54 cm (w oprawie)
na odwrociu numer: IV 483 | 1616
Literatura:
Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960. Katalog
wystawy monograficznej w Muzeum Narodowym
w Warszawie, Warszawa 1981, s. 106, kat. 483
Estymacja

10 000–13 000 PLN •
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MARE K W ŁODAR S K I ( 1 8 9 8 – 1 9 6 0 )
Posiłek
1938
olej / płótno
73 × 91,5 cm
80,5 × 99,5 cm (w oprawie)
na krośnie p.d. numer: I.32
na odwrociu śr. numer: 9273
Literatura:
Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960. Katalog
wystawy monograficznej w Muzeum Narodowym
w Warszawie, Warszawa 1981, il. kat. 57
Estymacja

120 0 0 0 – 1 5 0 0 0 0 PLN •

Marek Włodarski – czołowy przedstawiciel awangardy okresu międzywojennego, urodził się w 1898 roku we Lwowie jako Henryk
Streng. W latach 1920–1924 studiował w Wolnej Akademii Sztuk
Pięknych we Lwowie, a następnie w Państwowej Szkole Przemysłowej w pracowni Kazimierza Sichulskiego. Lata 1925–1926 spędził w Paryżu. Studiując pod okiem Fernanda Légera w jego prywatnej szkole malarstwa Académie Moderne, chłonął zasady
kubizmu. Silne wrażenie wywarły na nim także osobiste kontakty
z przedstawicielami francuskiego surrealizmu – André Bretonem
i André Massonem.
Jeszcze przed wyjazdem do Paryża Streng fascynował się
barwnym folklorem wielonarodowościowego Lwowa. Przejawiał
skłonność do prymitywizmu, prostej ludowej poetyki oraz
antyestetyczności. Wpływ Légera i studiów paryskich wyraźnie
ukształtował jego manierę formalną. Syntetyczne, kubizujące,
wręcz prymitywne formy, kult przedmiotu, precyzyjne określanie
kształtu, niechęć do nadmiernego estetyzowania połączyły
się z jego zamiłowaniem do masywnych form, płaskich plam
barwnych i naiwnego ujęcia plastycznego. Latem 1928 roku
Henryk Streng wraz z Otto Hahnem zorganizował wystawę we
lwowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych o tytule „Sztuka
prymitywów” i nazwali swoją twórczość konstruktywistyczną.
W 1929 roku zostało utworzone we Lwowie Zrzeszenie Artystów
Plastyków „Artes”, do którego Streng przyłączył się w 1930 roku.
Po wybuchu II wojny światowej wstąpił do Wojska Polskiego
i wziął udział w kampanii wrześniowej. Po ustaniu walk ukrywał się
u przyjaciół i znajomych, na jakiś czas trafił do obozu janowskiego,
skąd uciekł prawdopodobnie w 1942 roku. Ze względu na swoje
żydowskie pochodzenie zmienił nazwisko na Marek Włodarski
i przez kolejne dwa lata ukrywał się w kompletnym zamknięciu za
szafą swojej przyszłej żony Janiny Bosch. Zniszczył potem wszystkie dokumenty identyfikujące go jako Henryka Strenga i zmienił
sygnatury na pracach. Podczas Powstania Warszawskiego został
aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego Stutthof
k. Gdańska, w którym przebywał do końca marca 1945 roku.
Prace Marka Włodarskiego nawiązujące do okresu okupacyjnego
i osobistych doświadczeń wojennych oraz obozowych znacząco
odchodzą od poetyki kubizmu i surrealizmu. Aby oddać okrucieństwo wojny artysta powraca do tradycyjnych metod obrazowania.
Po wyswobodzeniu w 1945 roku osiadł w Warszawie i związał się
z Państwową Szkołą Sztuk Plastycznych gdzie pełnił m.in. funkcję
dziekana Wydziału Malarstwa.
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AN D R ZEJ W RÓBLE W S K I ( 1 9 2 7 – 1 9 5 7 )
Kobieta nagrobek
ok. 1956–1957
gwasz, tusz / papier
41,8 × 29,7 cm
wtórnie opisany p.d. przez matkę artysty, Krystynę:
A. Wróblewski Kobieta Nagrobek
Literatura:
Andrzej Wróblewski. To the margin and back, oprac.
M. Ziółkowska, kat. wystawy, Van Abbemuseum,
Eindhoven, 2010, il. 59, s. 116
Andrzej Wróblewski 1927–1957. Wystawa w 50. rocznicę
śmierci, red. J. Kordjak-Piotrowska, kat. wystawy Muzeum
Narodowe w Warszawie, Warszawa 2007, il. I, s. 44
B. Banaś, Andrzej Wróblewski. Kolekcja Ludzie – czasy –
dzieła, Warszawa 2006, il. s. 82
A. Michalak, Przyczynek do dyskusji – jak stworzyć
regionalną kolekcję „Znaki czasu”?, Toruń 2006, il. s. 11
Przekształcenia. Andrzej Wróblewski, oprac. J. Korjak,
kat. wystawy, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 2004,
nr kat. II.42, il. s. 45
A. Michalak, Andrzej Wróblewski, konsult. A. Król, Toruń
2003, il. s. 80
Andrzej Wróblewski. Katalog wystawy w 10. rocznicę
śmierci, kat. wystawy, Muzeum Narodowe w Poznaniu,
1967, nr kat. 315, s. 59
Wystawa malarstwa Andrzeja Wróblewskiego, kat.
wystawy, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy V–VI 1964,
poz. 27
Wystawa malarstwa Andrzeja Wróblewskiego, Klub MPiK,
Toruń III 1964, poz. 27
Andrzej Wróblewski. Wystawa pośmiertna, Kraków–
Warszawa–Łódź–Sopot 1958, poz. 213, s. 17
Kolekcja Pakowska. Sztuka Polska, red. A. KroplewskaGajewska, Toruń 2013, il. 51, s. 79
Estymacja

390 000–450 000 PLN •

Kilka miesięcy przed swoją zagadkową śmiercią, jesienią
1956 roku Andrzej Wróblewski odwiedził Jugosławię. Przebywał tam od 30 października do 21 listopada, razem z krytyczką sztuki Barbarą Milewską. Wyjazd miał charakter
studyjno-badawczy, był współorganizowany przez Komitet
ds. Współpracy Kulturalnej z Zagranicą. Polacy zwiedzali
miasta, wystawy w galeriach sztuki współczesnej i dawne
muzea. Spotykali się też z artystami i ludźmi kultury, a ich
obecność została odnotowana także przez lokalne gazety.
Miodgrad Bulatowić, na łamach belgradzkiego magazynu
„Tygodniowe Nowiny” relacjonował: „Mowa o wymianie:
dwóch naszych krytyków sztuki bądź malarzy wkrótce
odwiedzi Warszawę. Andrzej Wróblewski jest we współczesnej Polsce jednym z czołowych krytyków i cenionym
malarzem. Barbara Majewska jest również znaną krytyk
i eseistką, redaktorką «Przeglądu Kulturalnego». Goście
prócz Belgradu odwiedzą również Zagrzeb, Lublanę i być
może Sarajewo. Chcą zobaczyć nasze morze (szczególnie
Barbara Majewska) i Dubrownik”*. W tym samym artykule
zacytowano obszerną wypowiedź Andrzeja Wróblewskiego:
„Przyjechaliśmy, by poznać artystyczne życie w Jugosławii. O waszym malarstwie słyszymy już od kilku
lat, jednakże będzie to pierwszy rzeczywisty kontakt
z Waszymi obrazami i artystami. Przyznajemy: przyjechaliśmy tu także po to, by się czegoś nauczyć. Znacznie
nas wyprzedziliście, to pewne, gdyż szczęśliwie dawno
rozstaliście się z tak zwanym socrealizmem, ze sztuką
narzucaną odgórnie. Osobiście interesuje mnie stosunek
18
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Wystawy:
Andrzej Wróblewski. To the margin and back,
Van Abbemuseum, Eindhoven, 2010
Andrzej Wróblewski 1927–1957. Wystawa w 50. rocznicę
śmierci, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2007
Przekształcenia. Andrzej Wróblewski, Państwowa Galeria
Sztuki w Sopocie, 2004
Andrzej Wróblewski. W 10. rocznicę śmierci, Muzeum
Narodowe w Poznaniu, 1967
Wystawa malarstwa Andrzeja Wróblewskiego, Muzeum
Okręgowe w Bydgoszczy V–VI 1964
Wystawa malarstwa Andrzeja Wróblewskiego, Klub MPiK,
Toruń III 1964
Biennale Młodego Malarstwa Europejskiego, Brugia 1958
Andrzej Wróblewski. Wystawa pośmiertna, Kraków–
Warszawa–Łódź–Sopot 1958

nowoczesnych malarzy do folkloru. Słyszałem, że w tej
dziedzinie wielu osiągnęło wspaniałe rezultaty. Cóż Wam
powiedzieć o nas samych? Walka przeciwko socrealizmowi dawno się rozpoczęła. Ten opór był szczególnie
odczuwany koło roku 1950. Zewnętrzne wpływy, mam
na myśli szczególnie ten najgorszy, który nadciągnął ze
strony Związku Radzieckiego, w rzeczywistości nigdy
nie mogły znaleźć naśladowców w naszej praktyce artystycznej. Zeszły rok był kamieniem milowym w życiu
polskiej sztuki wizualnej, Zorganizowana została wystawa w Arsenale, na której pojawiły się prawdziwe obrazy
i prawdziwi malarze […]”*.
Podczas wyjazdu Wróblewski żywo zafascynował się bałkańską kulturą. Był pod ogromnym wrażeniem najnowszych realizacji artystów, których zobaczył w Jugosławii –
Decembarskiej Grupy i Gabriela Stupicy. Po powrocie
opublikował w „Przeglądzie Artystycznym” tekst „Notatki
Jugosłowiańskie”, będące podsumowaniem jego refleksji
odnośnie tamtejszej sztuki współczesnej. Dla jego własnej pracy najważniejsze były jednak wizyty na wiejskich
cmentarzach – proste, nieco naiwne, zgeometryzowane
formy lokalnych nagrobków stały się dla malarza niezwykle inspirujące. W rysunkowych notatkach, które tworzył
podczas całego wyjazdu, możemy zobaczyć wierne szkice
rzeczywistych, kamiennych grobów, wykonywanych przez
lokalnych, pozbawionych akademickiego wykształcenia
rzemieślników. Naiwne formy łączyły uproszczone sylwetki ludzkie z motywami krzyża, w wyrazie przypominając
awangardowe kompozycje Jeana Miró, cykladzkie idole
lub wczesnochrześcijańskie mozaiki z Madaby.

19

Pozostający pod ich wpływem Wróblewski wykonał
cykl monotypii, które w szczególny sposób odnosiły się do
zaobserwowanych w Serbii form rzeźb sepulkralnych. Prezentowana praca również zdradza inspirację zaobserwowanymi formami. Prosta kompozycja zawiera w sobie elementy egzystencjalnej refleksji oraz karykaturalny humor,
wynikający z uproszczenia formy i z siły wyrazu pracy.
Gwasz posiada duży ładunek emocjonalny, przepełniony swego rodzaju melancholią – można go rozumieć
jako wyraz samotności człowieka, jego porażki w próbie
odbudowy świata po katastrofie.
Wczesną wiosną, cztery miesiące po powrocie z Jugosławii Wróblewski wyjechał w Tatry. Znaleziono go 23
marca 1957 roku w okolicy Morskiego Oka. Dzień był ładny,
widok siedzącego pod drzewem mężczyzny nikogo nie
dziwił. Dopiero wieczorem kilka osób zainteresowało się
odpoczywającym. Już nie żył. Miał zaledwie 29 lat. Stwierdzono atak epilepsji, ale miał na ciele dwie rany – otarcie
na skroni i pogryzioną rękę. Na nogach miał dwie pary
spodni: – na narciarskie naciągnięty był dół od piżamy.
Stała obecność tematu śmierci, w połączeniu z niespodziewanym, zagadkowym zaginięciem artysty, przyczyniła się
do interpretacji zarówno tej pracy, jak i wspomnianego
wcześniej cyklu monotypii, w wymiarze eschatologicznym,
jako zapowiedzi bliskiego końca.
*

Andrzej Wróblewski. Unikanie stanów pośrednich, red.
M. Ziółkowska, W. Grzybała, Warszawa 2014, s. 465–467.

**

Andrzej Wróblewski z listu do żony, ok. 1953 Cyt. za: Andrzej
Wróblewski nieznany, red. J. Michalski, Kraków 1993, s. 215–216.

Andrzej Wróblewski był synem profesora prawa, rektora wileńskiego uniwersytetu im. Stefana Batorego i graficzki, Krystyny
Hirschberg. W latach 1944–46, pod kierunkiem matki, zaczął
realizować pierwsze drzeworyty. W 1945 roku rozpoczął studia
w Krakowie na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk
Plastycznych, w pracowniach prof. prof. Radnickiego, Pronaszki,
Rudzkiej-Cybisowej i Fedkowicza, oraz na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiował historię sztuki.
Podczas studiów, wraz z Andrzejem Wajdą i Andrzejem Strumiłło
założył Grupę Samokształceniową (1948), w której sformułował
program realizmu bezpośredniego, „sztuki czytelnej, tematowej i obliczonej na szeroki zasięg społeczny”. W 1952 otrzymał
dyplom ukończenia ASP, gdzie od 1950 do 1954 pełnił funkcję
asystenta w pracowniach prof. prof. Radnickiego, Krzyształowskiego i Rudzkiej-Cybisowej. Odznaczony Medalem X-lecia Polski
Ludowej (1955) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1956).
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„[…] Został naokoło mnie martwy świat, który paraliżuje
z wolna całe czucie ludzkie we mnie – i nie znajduję
w sobie sił, aby w tej pustyni wykrzesać z siebie szatański ogień młodości – sprzeciw przeciwko wszystkiemu
i wszystkim. Jestem stary i wyjałowiony. […] Jestem
zawieszony w próżni. I śmieszne jest moje życie, bo
sam przed sobą udaję, że idę naprzód – choć właściwie ruszam nogami w wyziębłej księżycowej przestrzeni, nie natrafiając na żaden opór. Okazuje się, że świat
wewnętrzny człowieka jest delikatną budowlą: kiedy nią
z całych sił wstrząsnąć żeby zobaczyć jak jest mocna,
rozpada się bez śladu popiołu, zostawiając przerażającą
pustkę […]”**.
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PABLO P ICAS SO ( 1 8 8 1 – 1 9 7 3 )
Figure au corsage rayé
litografia / papier
70 × 51,5 cm
79,5 × 62,5 cm (w oprawie)
opisany na odwrociu wzdłuż dolnej krawędzi: Abzug vor aller
Schrift und „épreuve d’imprimeur” Kostete W.E
opisany na passe-partout: PABLO PICASSO.
FARBLICHTDRUCK UND FARBPHOTOGRAFIE VON
MOURLOT, PARIS 1963 CZWIKLITZER 231
Numer edycji i rok odbitki nieokreślony
Estymacja

22

6 000–8 000 PLN •
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E RN A ROSE NST E I N ( 1 9 1 3 – 2 0 0 4 )
Zamglone okno
1981
olej / płótno naklejone na deskę
27,5 × 35,5 cm
61 × 69 cm (w oprawie)
sygnowany i datowany l.d.: 1981 E. Rosenstein
na odwrociu nalepka wystawowa z Galerii Krzysztofory
z napisem: IX.1985
Proweniencja:
Kolekcja prywatna, Wielka Brytania (zakup od artystki)
Estymacja

100 000–120 000 PLN •

„Tytuł obrazu rodzi się długo i nabiera w procesie tworzenia wielorakich znaczeń. Obraz zmienia się w tym
procesie jak każdy twór organiczny. Nie wiadomo też,
kiedy jest jego początek. Istnieje bowiem długo potencjalnie. […] Nie wiadomo też, kiedy jest koniec. Pozornie skończony obraz przeistacza się wciąż z otaczającym światem. Pęka. Osadzają się nowe warstwy. Kolory
nabierają innych odcieni. W ten sposób zyskuje on swój
czwarty wymiar – czas. Nie tylko on zyskuje ten wymiar.
Zyskują go też oglądający. Ludzie wciąż nowi widzą go
coraz inaczej. To jest zależne od warunków i zagadnień
epoki. Nie dość, że on się zmienił, jeszcze zmieniają go
swoim spojrzeniem. Jest to droga bez końca”*.
Prezentowana praca jest niezwykle reprezentatywna dla
stylu Erny Rosenstein z lat 80., które przyniosły znaczącą
zmianę w jej twórczości. Spiętrzone formy były stopniowo
wypierane, a ich miejsce zajmowało puste tło. Postępujący
syntetyzm ujęcia zaowocował pracami o silnej ekspresji.
Tytułowe okno zostało jedynie zarysowane, nie przybierając ostatecznie zdefiniowanego kształtu. Dominantę barwną pracy stanowi wielka plama oranżu, wyłaniająca się
z kompozycji opartej na gamie subtelnych i stonowanych
kolorów. Przyciąga wzrok i magnetyzuje widza. Czy przebłyskujący świat trawi pożoga? Czy mgła jest jej efektem?
Czy jest to reminiscencja doświadczeń artystki?
Rosenstein z dużą wirtuozerią włącza publiczność do
świata sztuki. Pokazując fragment świata realnego, pozostawia widzowi dużą dowolność interpretacyjną. Dzięki
temu prawdą stają się tezy Hansa Beltinga, który twierdził,
że widz oglądając dzieło sztuki, przyjmuje je do siebie,
dzięki czemu staje się jego integralną częścią.

jej działania zaczęto określać mianem „realizmu spotęgowanego”. Dla Erny Rosenstein głównym celem aktu twórczego było odsłonięcie samego procesu myślowego, czyli
zobrazowanie „świadomego stosunku do nieświadomego”.
Chociaż od samego początku swojej pracy Malarka
była łączona z surrealizmem i poetyką snu, sama odżegnywała się od takiej klasyfikacji. Niewyobrażalnym wydawało
się jej odrzucenie doświadczeń wojennych – jako osoba,
która przetrwała tę gehennę, w traumatycznych okolicznościach straciła rodziców. Do końca życia tworzyła wysoce
estetyczne, ale równie niepokojące dzieła, pełne osobistych
odniesień.
W latach 50. jej kompozycje stały się pełne niedookreślonych form organicznych których misternie skonstruowana plątanina szczelnie wypełniała pole obrazowe. Horror vacui było przez dziesięciolecia istotnym elementem jej
sztuki, ze względu na podkreślanie przez Rosenstein procesualnego charakteru jej działań. Wielokrotnie zaznaczała,
że jakkolwiek efekt końcowy jest bardzo ważny, dla niej
najistotniejszy był sam akt twórczy. Starannie konstruowane kreska po kresce, punkt po punkcie kompozycje służyły
artystce do przedłużenia kontaktu z dziełem i uosabiały
jej pełne perfekcjonizmu dążenie do przekazania samej
istoty podjętego problemu. Jak powiedziała: „Wiedziałam,
że istnieje we mnie coś co chce się ujawnić i ja tylko mogę
to zobaczyć i wyrazić.”
*

Mając do czynienia z twórczością Rosenstein, odbiorca nigdy nie może mieć pewności, na co w rzeczywistości
spogląda. Świat realny stanowi fundament jej działań, na
którym z pietyzmem osadzała swoją sztukę. Z tej przyczyny
24

Erna Rosenstein, Malarstwo, kat. wystawy, BWA, Piła 1980,
s. nlb.
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MARIA JARE MA (1908–1958)
Formy
1954
monotypia / papier
praca dwustronna, rysunek ołówkiem na odwrociu
36 × 29,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.d.: 36 × 29,5 |
monotypia | „Formy” | Nr. kat 263 | Maria Jarema | 34 195(3–
skreślone)4
stempel p.d.: K F
Prowieniencja:
Kolekcja prywatna, Warszawa
Kolekcja prywatna, Poznań
Kolekcja dr. Lecha Siudy
Kolekcja Kornela Filipowicza
Estymacja

45 000–60 000 PLN •

W dobie socrealizmu abstrakcja staje się dla Marii Jaremy
szczególnym rodzajem wypowiedzi, kontestacją zaistniałej w owym czasie rzeczywistości, która po zakończeniu
II Wojny Światowej dalej ograniczała wolność twórczą –
mimo początkowej wiary całej lewicującej Grupy Krakowskiej, że za sprawą nowego ustroju i Partii dokona się
rewolucja. Malarstwo abstrakcyjne Jaremianki jedynie subtelnie odnosiło się do tego, co realne. Niejako wmontowane
elementy rzeczywistego ciała (często inspirację dla niej
stanowili zdematerializowani w spojrzeniu tancerze, ich
ruch sceniczny i wirujące kostiumy), oczy, kończyny czy
majaczący zarys korpusu sugerowały zakorzenienie w treści, ale nie ona była sednem poznania istoty rzeczy – treść
może przecież być cenzurowana, deformowana, wypaczana
– tak jak w komunistycznej Polsce. Istotą była forma. Forma
miała poruszać u podstaw, miało się ją odczuwać intuicyjnie, tak jak odczuwa się muzykę i daje się ponieść rytmowi.
Oprócz ruchu ważna była też przestrzeń – wyraz temu
artystka daje właśnie m.in. w „Formach” z 1954 roku. Tutaj
nagromadzenie splątanych ze sobą, wchodzących w układy
i relacje elementów kontrastują z jasnym, wyciszającym
i budującym głębię tłem. Głębię tę dookreślają też wydawałoby się przeźroczyste, obwiedzione tylko konturem
obiekty po lewej stronie. Tworzą trzeci wymiar i pozwalają
zanurzyć się widzowi w niejednoznacznym, wypełnionym
siecią powiązań uniwersum.
Rysunek ołówkiem na odwrociu pracy.
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FR AN CISZE K STA ROW I E YS K I ( 1 9 3 0 – 2 0 0 9 )
Brzoza i Grab
2002
węgiel, kreda / papier
49 × 34 cm (w świetle passe-partout)
73 × 57 cm (w oprawie)
sygnowany, datowany i opisany l.d.: FS [monogram wiązany] |
1702 | BRZOZA | I GRAB | W
Estymacja

9 500–13 500 PLN •

Prezentowana praca w twórczy sposób nawiązuje do scenę zaczerpniętą z „Przemian” Owidiusza, starożytnego
poematu bazującego na mitologii rzymskiej, mającego
konstytutywne znaczenie dla wielu wątków nowożytnej
ikonografii. Rysunek przedstawia mężczyznę silnie obejmującego kobietę, która magicznie zamienia się w drzewo.
Pozostają w tak ścisłym kontakcie, że sprawiają wrażenie
integralnie złączonych. Starowieyski ukazał sam moment
metamorfozy, kiedy dziewczyna oddaje ostatnie tchnienie
jako człowiek. Tymczasem mężczyzna oszalały w swoim
pożądaniu, wciąż walczy, prężąc mięśnie w daremnym
wysiłku pokonania oporu wybranki.
Rysunek cechuje się doskonałym warsztatem artystycznym, do czego zawsze dużą wagę przykładał artysta.
Wierzył, że technika ta pozwala wyrażać myśli. Pasja ta
doprowadziła do realizowania Teatrów Rysowania.
W 1962 roku zrealizował plakat „Franek V”, przedstawiającą fragment budynku banku przeistaczającego się
w czaszkę. Zainteresowanie historią znalazło oddźwięk
w fascynacji barokiem, niezmiennie kultywowanej od 1970
roku. Przejawiała się ona m.in. w antydatacji wszystkich
dzieł, co widoczne jest w prezentowanej pracy. Starowieyski twierdził, że epoka ta oddaje w sposób najpełniejszy
jego ducha i umysł. Utrzymywał, że wcielił się w niego
duch przodka. Z zaangażowaniem eksplorował proces
nieuchronnego przemijania, sięgał po surrealistyczne
zestawienia motywów ornamentalnych, groteskowych,
a niekiedy również makabrycznych. Często w jego pracach pojawiały się kobiety o bujnych kształtach, ptasie
głowy, czaszki, węże i flora. Ubóstwiał kaligrafię. Perfekcyjnie oddawał anatomię oraz modelunek światłocieniowy,
zazwyczaj łącząc piękno i brzydotę.
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ANDR ZEJ FOGT T ( U R . 1 9 5 0 )
Pamięci Apollinoer'a [sic]
2010
olej / płótno
150 × 100 cm
161 × 110,5cm (w oprawie)
sygnowany i datowany p.d.: Fogtt 2010
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: Fogtt |
pamięci Apollinoer'a | 150×100 | olej
z dedykacją l.g.: Państwu | Beacie i Grzegorzowi | błękitnego
| nieba i kolorowego szczęścia na | zawsze | A. Fogtt 29.VI
2012 R.
Estymacja

20 000–30 000 PLN •

„Jestem hedonistą, a malarstwo to dla mnie wielka rozkosz. Jest to swego rodzaju wielopoziomowe poznawanie
siebie samego. Podczas malowania każdego kolejnego
obrazu, odkrywamy coś nowego w sobie. Malarstwo
w ogóle ma bardzo ciekawą strukturę poznawczą”*.

Tkankę prezentowanej kompozycji budują zieleń obrazu
i misternie nakreślone linie. Z ich plątaniny wyłania się
kobieca sylwetka – postać ukazana jako integralna część
natury, ale pozbawiona prymarnego znaczenia, które zwykle zajmuje. Wykorzystanie intensywnych barw sprawia, że
praca skupia na sobie uwagę widza i nie pozwala oderwać
od niej wzroku.
Fogtt od wielu lat z ogromnym upodobaniem analizuje w swojej twórczości świat przyrody i jego relacje
z człowiekiem. Tworzy kompozycje figuratywne, ale ich
silnie dekoracyjny charakter sprawia, że granica oddzielająca świat rzeczywisty od wyobrażonego staje się wyraźnie widoczna. Realizm z jego mozolnym mimetyzmem
ujęcia nie porwał Fogtta. Wyjątkowy w jego dorobku jest
cykl ,,Artyści’’, przedstawiający malarzy o ikonicznym już
statusie, m.in. Edwarda Dwurnika. Jednak każdy z tych
wizerunków miał oddać w syntetyczny sposób cechy charakterystyczne danej jednostki. Dążenie do zobrazowania
samej istoty podmiotu sztuki stało się jednym z naczelnych
zadań, które postawił przed swoją twórczością.
Z upodobaniem kreował kompozycje o iluzorycznym
charakterze, w których następuje demokratyzacja poszczególnych elementów. Wpisując sylwetkę ludzką w domenę
flory pozwala, by zlały się w jedno. Efekt ten uzyskuje dzięki
znacznemu zadrobnieniu ich struktury, sprowadzonej do
gęstwiny linii. Zniesienie prymarnej roli sylwetki ludzkiej
zmusza odbiorcę do zapoznania się z tkanką obrazu.
Artysta czerpie z aktualnych tendencji w sztuce i sam
wielokrotnie podkreślał swój szacunek do takich twórców
30

jak Magdalena Abakanowicz. Podjął próbę dokonania transpozycji osiągnięć op-artu, wykorzystując wszelkie dostępne środki, by pobudzić oko widza. Sięga po kontrastowe
zestawienia barwne, czy też zharmonizowane szeregi niemalże równoległych linii. Jego prace silnie oddziałują na
publiczność, wywołując osławiony przez Strzemińskiego
efekt powidoku. W zakresie kompozycji bardzo często
ukazuje same sylwetki ludzkie, pozbawione głów. Nasuwa
to konotacje z bardzo popularną w ostatnich dziesięcioleciach teorią antyportretu, której to jednym z naczelnych
przedstawicieli był Francis Bacon.
Pomimo obranej strategii działania w obrębie cykli,
różniących się m.in. tematem, Fogtt konsekwentnie realizuje swoją wizję świata jako tworu pełnego hipnotyzującej
witalności. Jak sam przyznał, wynika to z jego prywatnych
doświadczeń. Matka artysty była sparaliżowana i codzienna
obserwacja postępującej choroby odcisnęła na nim piętno.
*

P. Rogaliński, Andrzej Fogtt: malarstwo to dla mnie ogromna
przyjemność, „Przegląd Dziennikarski” (21 czerwca 2018).
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EUGE NIU SZ MARKOW S K I ( 1 9 1 2 – 2 0 0 7 )
Postaci
1990–1991
technika własna, gwasz / papier
50 × 40 cm (w oprawie)
napisy odautorskie w obrębie kompozycji
Estymacja

11 000–15 000 PLN •

Eugeniusz Markowski – malarz, uczeń Tadeusza Pruszkowskiego.
Jego rozpoczynającą się karierę scenografa przerwał wybuch
II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku Markowski wyjechał
do Włoch. Przez wiele lat pracował jako dziennikarz i dyplomata.
Wówczas malował rzadko, niemal całkowicie poświęcając się
polityce. Do Polski wrócił w 1955 roku – dopiero wówczas powrócił
do aktywnej działalności artystycznej. Zajmował się malarstwem,
rysunkiem, grafiką oraz scenografią. Od 1969 wykładał na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Markowskiego interesował
przede wszystkim człowiek targany przez różnorodne emocje.
Jego dzieła są silnie ekspresyjne, „dzikie”, przez co określany
bywa przez krytyków prekursorem Nowej Figuracji. Postaci ludzkie,
często upodobnione do zwierząt lub mocno zdeformowane, są
traktowane przez artystę z ironią i nieraz brutalnie ośmieszane.
Groteskowi i zniekształceni stają się emanacją ciemnej stronty
ludzkiej egzystencji. Owa krytyczno-prześmiewcza postawa autora zdeterminowała niemal całą jego twórczość. Eugeniusz Markowski stawia ostrą diagnozę rzeczywistości, w myśl tego, że – jak
sam mówił – zawsze najbardziej interesował go człowiek ze swoimi
odwiecznymi słabościami.
32
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EUGE N IU SZ MARKOW S K I (1912–2007)
Postać
tusz, kolaż / papier
22 × 16 cm (w świetle oprawy)
32,5 × 26,5 cm (w oprawie)
sygnowany śr.d.: E. Markowski [nieczytelne]
Estymacja

3 500–4 000 PLN •
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TAD EU SZ K AN TO R ( 1 9 1 5 – 1 9 9 0 )
Projekt plakatu „Umarła klasa” na dziesięciolecie spektaklu
1985
technika mieszana, kredka, pastel, flamaster / papier
30 × 21 cm (w świetle passe-partout)
59,5 × 50,5 cm (w oprawie)
napis autorski w obrębie kompozycji: CRICOT | KANTO |
1985 | 1975
Estymacja

10 000–12 000 PLN •

„Spostrzegłem w pewnym momencie, że rzeczywistość
w sztuce to nie jest rzeczywistość życia, ale przedmiot
podrobiony”*.
Projekt plakatu do spektaklu ,,Umarła klasa’’ jest dokumentem ewenementu, jakim stało się to przedstawienie.
Kantor za pomocą syntetycznej kreski nie tylko nakreślił tę
kompozycję, ale również poniekąd dokonał metaforycznego podsumowania 10 lat pracy nad swoim Teatrem Śmierci.
Postać została ukazana przed drzwiami z dużym zamkiem – jak można przypuszczać – w momencie tuż przed
wkroczeniem do niewidocznego dla odbiorców pomieszczenia. Podobno bodźcem, który pobudził Kantora do pracy
nad koncepcją tego dramatu była wizyta w Bielkowie koło
Osiek w 1972 roku, kiedy to podejrzał przez okno wnętrze
opuszczonej klasy z pozostawionymi ławkami. Miało to
wywołać w nim refleksję nad losem nieżyjących już uczniów
i sile wspomnień. Projekt może być odczytywany jako klamra zamykająca dotychczasowe dzieje tego spektaklu.
Kantor podjął zadanie zmiany oblicza polskiego teatru
i sprostał mu z nawiązką. ,,Umarła klasa’’ okazała się niewyobrażalnym sukcesem: grano ją przez siedemnaście lat,
wystawiono – jak podsumował w 2018 roku Krzysztof Pleśniarowicz – około 600 razy. Skłaniała widownię do owacji
na stojąco, a liczne instytucje do obdarzania twórcy nagrodami i zaszczytami. Doczekała się aż trzech wersji, a skład
aktorski ulegał dynamicznym zmianom.
Kantor ze stanowczością geniusza raz na zawsze odżegnał się w swoich pokazach od pełnienia funkcji ,,ilustracji’’
literatury – wyraził sprzeciw przed dokonywaniem jedynie
jej transpozycji w świat teatru. Nie chciał, by jego dzieła
było podporządkowane czemukolwiek innemu niż jego
wola. Odrzucał sztuczne granice m.in. poprzez ich podkreślanie – stąd na przykład linie otaczające ławki uczniów
w ,,Umarłej klasie’’. Twórczo odwoływał się do Gombrowicza, Schultza czy Witkiewicza. Działał totalnie – kontrolował wszystko począwszy od kwestii koncepcyjnych aż po
kształt guzików w koszulach swoich lalek. Taka strategia
pracy nie zawsze spotykała się z pozytywnym odbiorem
i często zarzucano Kantorowi apodyktyczność. Do podejmowania kolejnych działań motywowało go przekonanie
o tym, że tylko śmierć może znieść stan konformizmu, który zapanował pomiędzy sztuką a życiem. Tytaniczna praca
artysty i całego zespołu Cricot 2 zadecydowała o osiągnięciu sukcesu o porażającej wręcz skali – wielokrotnie określano Kantora jako twórcę najlepszego teatru na świecie.
*

36

T. Kantor, cyt. za: K. Pleśniarowcz, Kantor, Warszawa 2018,
s. 227.
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STE FAN GIE ROWS K I (ur. 1925)
CDLXXXIV
1982
olej / płótno
100 × 70 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: S. Gierowski
| ob. CDLXXXIV | Warszawa 1982
Praca posiada certyfikat Fundacji Stefana Gierowskiego
Estymacja

220 000–250 000 PLN •

Rok 1957 okazał się datą przełomową w dorobku Stefana
Gierowskiego. Przy okazji wystawy w Zachęcie artysta
zaczął numerować obrazy i zarzucił rozbudowane tytuły. Od tamtej pory konsekwentnie rozwijał cykl noszący
wymowną nazwę „Obrazy”, a każde dzieło obdarzane było
rzymską liczbą. Wynikało to z przekonania artysty o sile
słowa, które sprawia, że odbiorca przestaje patrzeć na
dany obiekt, zaspokajając swoją ciekawość zasugerowaną
nomenklaturą. Wierzył, że jedyne słuszne jest myślenie

„Malowałem, bo kierowała mną ciekawość malowania, za
każdym razem chciałem zobaczyć TEN obraz. Ta ciekawość zrodziła się około 1955–1956 roku i wtedy podjąłem
decyzję o wyborze malarstwa abstrakcyjnego jako mojej
drogi. Decyzja nie wynikała z reakcji przeciw socrealizmowi, ani z niechęci do figuracji. Był to akt woli, płynący ze świadomości ograniczenia słów, języków, zdań,
z wewnętrznego przekonania o możliwości porozumienia się obrazami. Było to poszukiwanie i znajdowanie
właściwego obrazu. Wspomnienie wyboru ścieżki przez
malarstwo abstrakcyjne przypomina mi wahanie między
skupieniem się na sobie, a uważnością zewnętrzną. To
jest też trochę jak z prądem w kontakcie, nie widzimy go,
ale wiemy, ze on tam jest, że niesie energię”*.
*

obrazami. Nie należy jednak sądzić, że w zbiorze prac
Gierowskiego zapanował pedantyczny porządek – jak podkreślał artysta chodziło mu o nadanie pewnej kolejności,
a nie inwentaryzacyjną precyzję. Dlatego też niektóre
prace opisywane były od razu po namalowaniu, a niektóre
dopiero po jakimś czasie. Ta nieznaczna niefrasobliwość
może nieco dziwić u artysty, który podejmował się takich
zadań jak namalowanie ciszy i muzyki, czego przykładem
może być „Obraz DXLVII” (1985) z Muzeum Narodowego
w Warszawie.
Jako młody twórca skłaniał się ku kompozycjom figuratywnym, ale z czasem zaczął hołdować idei wydobycia
ekspresji z kształtu, światła i barwy przy wykorzystaniu
najprostszych zabiegów. W drodze intensywnych poszukiwań formalnych podjął się tworzenia malarstwa nieprzedstawiającego, uznając, że figuracja ogranicza go i nie
pozwala mu na przekazanie treści o charakterze ogólnym,
zawsze skupiając uwagę na konkretnym przedmiocie. Jego
celem było zobrazowanie emocjonalnego przeżycia danego
pojęcia lub idei. Wrażliwość na wysoce efemeryczną problematykę mogło wynikać w jakiejś mierze z fascynacji
muzyką. Posunąwszy się do skrajnej redukcji elementów
budujących kompozycję podjął się badaniu wzajemnych
relacji panujących pomiędzy linią a kolorem. Analizował
ich potencjał emocjonalny oraz wywoływane złudzenia
optyczne.
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Stefan Gierowski, red. Dorota Folga-Januszewska, Ząbki 2013,
s.11.
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FOKUS:
RYSZARD WINIARSKI

Dzieła Ryszarda Winiarskiego to jedne z najbardziej rozpoznawalnych prac z okresu drugiej połowy XX wieku w Polsce. Twórca mówił o nich jako o „próbach wizualnej prezentacji rozkładów statystycznych”, które stanowić miały
wynik skonfrontowanych ze sobą czynników przypadku
i zaprogramowania. „Program przewidywał na przykład
dwie alternatywne wielkości kwadratów, na które podzielona ma być powierzchnia płótna, ale o ostatecznym wyborze
tej wielkości decydował przypadek, wyzwalany przez rzut
monetą lub kostką do gry. Podobnie losowany był narożnik obrazu, od którego miało się rozpocząć wypełnianie
kolejnych kwadracików kolorem. Rzut monetą rozstrzygał
również, czy losowane pole kwadraciku ma przyjąć barwę
czerni czy też pozostać białe” – tak o metodzie działań
Winiarskiego pisała Bożena Kowalska.
Głównym zamierzeniem artysty było zaprzeczenie
malarskim zasadom budowy kompozycji, rozwiązań kolorystycznych czy światłocieniowych, a więc całkowite porzucenie tradycyjnej estetyki. Pozwalał warunkować własny proces twórczy przypadkowi, korzystając z rzutu monetą czy
kostką do gry. Można zatem stwierdzić, że jego celem było
pozbawienie twórczości jakiegokolwiek indywidualizmu.
Ta bezosobowa sztuka, stworzona w oparciu o konsekwentne zestawianie ze sobą białych i czarnych kwadratów,
ujawnia drugi obszar zainteresowań artysty: matematykę.
Winiarski ukończył bowiem Wydział Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej jeszcze przed podjęciem
studiów na Akademii Sztuk Pięknych.
W 1965 roku odbyło się seminarium dotyczące związków sztuki i nauki, prowadzone przez Mieczysława Porębskiego, które okazało się decydujące w procesie ostatecznego ukształtowania się zasad twórczości Winiarskiego.
Rok później, podczas Sympozjum Artystów-Plastyków
i Naukowców w Puławach, Ryszard Winiarski został laureatem głównej nagrody. Obiektywizm, racjonalizm i intelektualizm miały być cechami przodującymi w sztuce w ciągu
lat 60. Matematyka była wówczas dla Winiarskiego racjonalną metodą opisu rzeczywistości – niepewnej i pełnej
relatywizowanych wartości.
Wraz z końcem lat 60. artysta wyszedł poza kanon
swoich zainteresowań, a w jego twórczości zaczynamy
dostrzegać nie tylko elementy wielobarwne, ale również
próby eksperymentowania z przenikaniem przestrzeni iluzorycznej. W ten sposób powstały trójwymiarowe obrazy-reliefy: „Obszar 145”, „Obszar 146”, „Obszar 147”. Projekty
przestrzenne zostały zrealizowane także w przestrzeni
publicznej – w Groningen w Holandii powstały dwie konstrukcje geometryczne.
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W latach 70. Ryszard Winiarski rozszerzył obszar
swoich poszukiwań: zaczęły wówczas powstawać zarówno
pełnoplastyczne rzeźby, jak i formy performance’u artystycznego. Jednym z przykładów happeningu artysty był
salon gier, stworzony podczas wystawy w Galerii Współczesnej wiosną 1972 roku. Odwiedzający ekspozycję, włączając się do zabawy, w efekcie tworzyli na planszach czarno-białe oraz wielobarwne elementy.
Do lat 80. artysta konsekwentnie kierował się ideami,
które dały początek próbom wizualnej prezentacji rozkładów statystycznych z 1965 roku. Dopiero po 20 latach od
tego wydarzenia Winiarski postanowił dodać do swojej
twórczości ładunek emocjonalny, nigdy nie rezygnując
jednak z metody, która symbolizowała w polskiej sztuce
syntezę ścisłego programu i przypadku. Dzięki determinacji i innowacyjności swoich działań artystycznych, Ryszard
Winiarski jest dziś określany jako jeden z najbardziej
charakterystycznych artystów drugiej połowy XX wieku
w Polsce. Jego nowatorstwo jest doceniane przez kolekcjonerów sztuki. Na przestrzeni ostatnich 15 lat obserwuje
się znaczny wzrost cen prac artysty, co powodowane jest
rosnącą świadomością wartości inwestycyjnej sztuki polskiej drugiej połowy XX wieku.
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RYSZ ARD W IN IA RS K I ( 1 9 3 6 – 2 0 0 6 )
Chance in game for one
1987
akryl, ołówek / płyta
81,7 × 81,7 cm
sygnowany i datowany p.d.: winiarski '87
opisany l.d.: chance in game for one
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: przypadek
w grze | dla jednego – winiarski '87
Proweniencja:
Kolekcja prywatna, Wielka Brytania (od lat 90.)
Estymacja

42

100 000–120 000 PLN •
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RYSZ ARD W IN IA RS K I ( 1 9 3 6 – 2 0 0 6 )
Chance in game for two
1987
akryl, ołówek / płyta
81,7 × 81,7 cm
sygnowany i datowany p.d.: winiarski '87
opisany l.d.: chance in game for two
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: przypadek
w grze | dla dwóch | winiarski '87
Proweniencja:
Kolekcja prywatna, Wielka Brytania (od lat 90.)
Estymacja

100 000–120 000 PLN •
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▼16 ANDR ZEJ NOWAC K I ( U R . 1 9 5 3 )
18.02.2011
2011
akryl, relief, technika własna / płyta
63 × 63 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 18.02.11 |
A. NOWACKI | 2011
Estymacja

18 000–20 000 PLN •

Andrzej Nowacki w 1977 roku wyjechał z Polski, aby studiować języki skandynawskie w Göteborgu, następnie germanistykę i historię sztuki w Innsbrucku. Na początku lat 80. nawiązał
wieloletnią znajomość z Henrykiem Stażewskim, która wywarła duży wpływ na jego twórczość artystyczną. Jego pierwsza
wystawa indywidualna odbyła się w Berlinie Zachodnim w Galerii
Pommersfelde w 1987 roku. W 1988 roku Nowacki zaczął tworzyć pierwsze geometryczne reliefy. W połowie lat 90. nawiązał
współpracę z berlińską galerią Heinza Teufla – czołowej w Europie
galerii sztuki konkretnej. W latach 1997, 1998, 2000 i 2001
uczestniczył w międzynarodowych plenerach „spod znaku geometrii” w Okunince oraz poplenerowych wystawach w Muzeum
Okręgowym w Chełmnie. W 1999 roku wyjeżdża do USA na zaproszenie kolekcjonerów sztuki w New Jersey i tworzy nowy cykl
reliefów W 2001 roku otrzymał roczne stypendium Fundacji
Pollock-Krasner w Nowym Jorku. Od roku 2000, zainspirowany
twórczością Antonio Calderara i Bridget Riley, skupił się na świetle
i poetyce barw tworząc reliefy liniowe.
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▶17 A N D R Z E J N OWACK I ( UR . 1 9 5 3 )
30.05.2007
2007
akryl, relief, technika własna / płyta
99 × 99 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 30.05.07 |
A. NOWACKI | 2007
Estymacja

30 000–35 000 PLN •
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FOKU S :
JA N DOBKOWS K I

Jan Dobkowski to jeden z najpopularniejszych współczesnych polskich malarzy. Uznanie krytyków zyskał niezwykle wcześnie, bo już podczas studiów w Warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Jana Cybisa. Od
samego początku artysta przeciwstawiał się kapistowskiej
doktrynie malarskiej, którą wpajano praktycznie w każdej
pracowni – negował zniuansowaną kolorystykę i grube, fakturowe warstwy farby. Od połowy lat 60., zafascynowany
nowymi tendencjami społeczno-kulturowymi i wyrazistą,
plakatową estetyką malował obrazy o gładkich, lśniących
powierzchniach, przedstawiające płasko kładzione i sylwetowo traktowane plamy barwne, o kształtach ludzi i przedmiotów. Zaproponował własny, niezwykle charakterystyczny język form malarskich, któremu pozostał wierny przez
kolejne dekady.
Już od 1963 roku zajmował się tworzeniem syntetycznych, bardzo charakterystycznych rysunków erotycznych.
Na czwartym roku studiów zaprzyjaźnił się z Jerzym „Jurrym” Zielińskim, który również przeciwstawiał się akademickiemu sposobowi nauczania. Obaj mężczyźni, zafascynowani syntetyczną estetyką pop-artu, założyli grupę
artystyczną Neo-Neo-Neo, już samą nazwą sugerując nowe
podejście do kwestii przedstawiania plamy barwnej. Malowali syntetyczne obrazy o biologicznym, pełnym witalności charakterze, traktując płaszczyznowo plamę barwną
i zestawiając barwy w kontrastowy sposób. Wystawiali
wspólnie do 1970 roku, gdy grupa przestała istnieć.
Dwa lata przed jej rozpadem, w 1968 roku Dobkowski wziął udział w wystawie „Secesja-Secesja?” w Galerii
Współczesnej w Warszawie, po której jego obrazy znalazły
się niezwykle prestiżowej wystawie polskiego malarstwa
w Paryżu. Wówczas Guggenheim Museum w Nowym Jorku
zakupiło do swojej kolekcji pierwszy czerwono-zielony
obraz Jana Dobkowskiego. Cały cykl powstawał do 1969
roku: wszystkie płótna miały ujednolicony format, 200 ×
150 cm. Przedstawiały zazwyczaj stylizowane, organiczne,
czasem nieco karykaturalne postaci kobiece, z rozrośniętymi fragmentami ciała, czasem przywołującymi kształty
jabłek, gruszek lub innych niedookreślonych roślin. Rok
później Dobkowski postanowił wyjść poza utartą formę
obrazu, jako dwuwymiarowej przestrzeni – wycięte z płyty formy umieścił – początkowo w zaśnieżonym pejzażu,
później – w fabrycznej przestrzeni „Polfy”. W 1972 roku
Dobkowski wyjechał na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej do Stanów Zjednoczonych. Tam przygotował
analogiczną realizację, jednak postaci wycinał z barwnych
płyt przejrzystego pleksiglasu. Jego prace z tamtego okresu
były niezwykle silnie zakorzenione w popularnej estetyce,
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obecnej w przestrzeni zarówno – kapitalistycznego Zachodu, jak i w Polsce Edwarda Gierka.
Od drugiej połowy lat 70. styl Dobkowskiego zaczął
ewoluować w stronę gęstych, silnie splątanych linii, szczelnie pokrywających podłoże gęstymi siatkami. Analiza
kreski, jej funkcjonowania w przestrzeni dzieła sztuki
i relacji pomiędzy podstawowymi kolorami – czernią i bielą – zaowocowała serią monochromatycznych, zazwyczaj
czerwonych bądź błękitnych obrazów.
Od lat 80. artysta skupiła się przede wszystkim na
realizacji bardzo gęstych, płaszczyznowo malowanych
obrazach z wyrazistą linią. W latach 90. Dobkowski tworzył
cykle: Dźwięki (1994), Obrazy symultaniczne (1995–96),
Karnawał w Rio (od 1997), Nokturny (1998) oraz rozpoczęty w 1992 roku cykl akwarel Uniwersum.
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JAN D OBKOW SKI ( U R . 1 9 4 2 )
Dźwięki
1994
olej / płótno
120 × 160 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: Jan Dobkowski
| „DŹWIĘKI VI” 1994 | ACRYL | 120 × 160 cm
Estymacja

24 000–27 000 PLN
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JAN D OBKOW SKI ( U R . 1 9 4 2 )
Bez tytułu
1993
pastel / papier
50 × 70 cm
68,3 × 88,3 cm (w oprawie)
sygnowany i datowany l.d.: Jan Dobkowski 1993 R.
Estymacja

52

5 000–7 000 PLN •
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JAN DOBKOW SK I ( U R . 1 9 4 2 )
Bez tytułu
1993
pastel / papier
50 × 70 cm
sygnowany i datowany p.d.: Jan Dobkowski 1993 r.
Estymacja

5 000–7 000 PLN
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JAN TAR ASIN (1926–2009)
Przedmioty policzone
1983
olej / płótno
70,5 × 97,5 cm
81 × 108 cm (w oprawie)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: Jan Tarasin
1981–3 | ,,PRZEDMIOTY POLICZONE''
na odwrociu papierowa nalepka Gallery Vienna (Chicago)
Wystawy:
Treadway-Toomey Gallery, 2017, Cincinnati OH, USA
Proweniencja:
Kolekcja prywatna, Warszawa
Treadway-Toomey Gallery, Cincinnati OH, USA
Estymacja

„Przedmioty policzone” Tarasina to cykl prac konsekwentnie powstający od lat 60. Praca ukończona w 1983 roku
jest bardzo charakterystyczna dla wypracowanego przez
niego stylu. Poziome szeregi symboli ułożonych równolegle względem siebie, sprawiających wrażenie nanizanych
na niewidzialne linie, wypełniają płaskie, białe tło. Artysta
zastosował wąską gamę barwną, niemalże monochromatyczną, ograniczającą się do czerni, brązu i szarości, które
podlegając subtelnej gradacji walorowej zdają się wzajemnie przenikać i tworzą integralną całość. Bogactwo
użytych znaków sprawia trudność przy podjęciu próby
ich zinwentaryzowania. Najczęściej występują takie jak:
koła, plusy, krzyżyki, odwrócona litera „V”, kropki i figury
geometryczne. Zostały one rozmieszczone nieregularnie,
dlatego w niektórych partiach obrazu występuje ich silne zagęszczenie, by w innych dominować mogła pustka.
Dzięki powtarzalności motywów cała kompozycja charakteryzuje się znaczną rytmicznością, a zróżnicowanie
symboli pod względem kształtu i wielkości odpowiada za
zbudowanie napięcia pomiędzy nimi. Ich wygląd nasuwa
skojarzenie z pismem ideograficznym, a liniowość całego układu z zapisem jakiegoś procesu lub nut. Konotacje
muzyczne nie mogły być przypadkowe, ponieważ stanowią
w twórczości Tarasina stały motyw. Wystarczy wspomnieć
o cyklu ,,Partytury’’ czy też wystroju jego pracowni, na
której jednej ze ścian wisiała klawiatura fortepianu. W pewnym momencie chciał nawet zbudować ksylofon – instrument o różnej wysokości brzmień, które porównywał do
przejść walorowych w swojej sztuce.
Malarz stworzył bezprecedensowy styl, oparty na
autorskiej koncepcji obrazu, zakładającej wysoce zintelektualizowany proces układania przedmiotów na płaszczyźnie. Niezwykle istotnym aspektem jego twórczości
jest „degradacja” człowieka, który przestał pełnić funkcję
dominującą, a jest ukazany jako część większej całości.
Spowodowało to określanie jego sztuki mianem antropocentrycznej wizji rzeczywistości. Wszystkie elementy
podlegają radykalnemu uproszczeniu.
Tytułowe „przedmioty policzone” sugerują zbiór
o określonej liczbie elementów, gdy tymczasem kompozycja jest otwarta, nie ma początku i końca. Wykorzystane
środki sprawiają, że granice świata realnego zostały bezpowrotnie przekroczone. Wynika to z pragnienia artysty do
badania świata na głębszym poziomie. Jak powiedział, jego
celem jest ,,przyłapanie na gorącym uczynku autentycznego życia’’. Wykazał nieufność co do sposobu codziennego postrzegania świata w czym ujawniają się inspiracje
czerpane z mistyki dalekowschodniej. Według jej tez świat
fizyczny ma być tworem umysłu będącego pod wpływem
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iluzji. Taka postawa doprowadziła do odrzucenia fundamentalnych w kulturze europejskiej dualizmów takich jak:
materialność i niematerialność, a także odrzucenie czasu
i przestrzeni. Malarstwo stanowiło dla Tarasina obszar
badania i porządkowania obrazów płynących ze świata
realnego, z ich chaosem i niejednoznacznością. Istotną rolę
przypisywał matematyce, ponieważ upatrywał w niej nie
schematyczność, a narzędzie pozwalające ujmować dynamicznie zmieniające się zjawiska. Poddawał refleksji kwestię ludzkiej percepcji, zastanawiając się, ile bodźców nas
atakujących jest w stanie dotrzeć do świadomości. Dlatego
też pisano o twórczości Tarasina jako grze „wyobrażonego
z namalowanym, zobaczonego z pomyślanym”.

100 000–130 000 PLN •

„Nie szukam w swoim malarstwie uniwersalnej formuły, pozwalającej uporządkować i zrozumieć świat. Nie
gonię też za niepowtarzalnym, efemerycznym zjawiskiem, fascynującym nas swoją wyjątkowością. To, co
robię, jest podporządkowane determinacji niekończącej
się projekcji zmiennych zjawisk, niekończącemu się rejestrowi sytuacji i faktów poddanych w swym nieustannym
biegu działaniom nieprzewidzianych przypadków i okoliczności. Ten niepojęty, dynamiczny i otwarty system
jest przecież największą tajemnicą każdego zjawiska,
któremu udało się zaistnieć. Malarstwo jest dla mnie
tym wspaniałym narzędziem, dzięki któremu możemy
się do niej maksymalnie zbliżyć, czuć niemal fizyczną
jej obecność, poznawać ją poza kontrolą całego balastu
racjonalnych barier. Malarstwo ze swoją konkretnością
i jawnością sprawia, że nasza podświadomość, intuicja,
dociekliwość i wszystkie inne środki kontaktowania się
ze światem muszą swoje odkrycia ujawnić również niezwykle konkretnie i czytelnie. Inaczej malarstwo ich nie
przyjmie. Właśnie jego konkretność i rygor w połączeniu
z nieomal nieograniczoną zdolnością do przenikania
przez gęstą sieć naszych fizycznych i intelektualnych
uwarunkowań i ograniczeń, decyduje o jego sile i możliwościach i dlatego maluję.”*
*

Cyt. za: Jan Tarasin. Malarstwo i prace na papierze. 2005–1959, kat.
wystawy, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2006, s. nlb.
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STA N I S Ł AW D RÓŻ DŻ (1939–2009)
Od Do
1969/1993
odbitka fotograficzna / papier
24,5 × 18 cm
opisany na odwrociu p.d.: Stanisław Dróżdż | ,,Od Do”
1969–1993 r
Estymacja

12 000–14 000 PLN

57

23

∙∙

STANISŁ AW DRÓŻ DŻ (1939–2009)
Było, jest, będzie
1967
tusz / papier
33 × 70 cm
sygnowany na odwrociu na autorskiej naklejce p.d.: SDróżdż
Wystawy:
Pojęciokształty, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna,
Wrocław 1968
Literatura:
Stanisław Dróżdż. Pomysły, kat. wystawy, Muzeum
Współczesne Wrocław 2014, il. z archiwum Stanisława
Dróżdża z wystawy Pojęciokształty, s. nbl
Praca po raz pierwszy prezentowana na wystawie Pojęciokształty, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna,
Wrocław 1968
Estymacja

60 000–80 000 PLN

Praca z 1967 roku jest jedną z jednostkowych zachowanych
do dnia dzisiejszego dzieł wykonanych odręcznie przez
artystę. Praca wykonana tuszem na papierze jest unikatem
w skali kolekcjonerskiej. Na ich podstawie powstawały
w następnych dziesięcioleciach serie fotografii i letrasetów.
Dróżdż z milionów możliwości wybrał trzy słowa:
było, jest i będzie. W swój autorski sposób ukuł modernistyczną wersję danse macabre. Zapisana odwieczna
prawda zdaje się przenikać odbiorcę, przypominając mu
o nieuchronnym upływie czasu i ulotności istnienia, od
których nie jesteśmy wstanie uciec. Znamienne dla pojęciokształtów jest ich procesualne ujęcie – dzieła Dróżdża
sprawiają wrażenie unikatowych stopklatek wykonanych
podczas obserwacji dynamicznego procesu. Słowa stanowią jednocześnie ilustrację ich sensu, dlatego też dosłownie
przemijają. Odwzorowane to zostało poprzez umieszczenie
ich w trzech rzędach, z których każdy zbliża się coraz bliżej
do granic arkusza. Poza nimi nie mogą istnieć.
Prace Dróżdża balansują na granicy sztuki wizualnej
i tekstualności. Sam określał je mianem „pojęciokształtów” – i, zgodnie z tą nazwą, słownie zapisane pojęcia układał w kształty, które owe pojęcia oznaczały. Takie semantyczno-plastyczne gry charakterystyczne były dla poezji
konkretnej, w której wizualna strona tekstu i jego układ
typograficzny musiały współgrać z warstwą znaczeniową,
brzmieniem, rytmem itd. Ponadczasowe prace Dróżdża
oparte są na autonomicznych tworach słownych, pozbawionych konkretnego kontekstu, odsyłających jedynie do
systemu językowego. Swoje ascetyczne teksty artysta zapisywał na papierze, fotografii, wydrukach komputerowych,
jak również prezentował je w przestrzennych instalacjach.
Skrajny minimalizm formalny pozwala widzowi zanurzyć
się w sieci własnych skojarzeń, nie będąc „rozpraszanym”
przez inne bodźce wizualne, niż sam tekst.
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Stanisław Dróżdż – artysta konceptualny, jeden z pionierów i najwybitniejszych przedstawicieli poezji konkretnej, organizator wielu
wystaw i sesji naukowych. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1971 roku wiele jego wystaw zorganizowała Galeria Foksal w Warszawie. Laureat nagrody im. Nowosielskich
(2001), reprezentant Polski na Biennale w Wenecji (2003). Jego
prace znajdują się w kolekcjach m.in. Museum of Contemporary
Art w Los Angeles, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Centrum
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum
Sztuki w Łodzi. W roku 2016 jego twórczość stanowiła wątek przewodni wydarzeń we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury.
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LEON TAR ASE WI C Z (ur. 1957)
Bez tytułu
2016
akryl / płótno
100 × 130 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: Leon
Tarasewicz – 2016| 130 × 100 | acrylic on canvas
Estymacja

70 000–90 000 PLN •

Na przestrzeni lat niezmiennym fundamentem twórczości
Tarasewicza była szczera fascynacja przyrodą. Niezależnie
od miejsca realizacji i wykorzystywanych środków to właśnie natura stanowiła pierwotny impuls do powstania danej
kompozycji. To stanowcze przywiązanie do tematu od wieków podejmowanego w sztuce nie zaowocowało w żadnej
mierze odtwórczymi pracami. Malarz od początku swojej
działalności z dużą swobodą i pewną dozą nonszalancji
przekraczał granice. Najpierw były to krańce płótna, które
szybko przestały wystarczać artyście do zrealizowania jego
zamysłu, dlatego zastąpił je płachtami brystolu, a następnie
wkroczył na płaszczyznę ścian. Z czasem pod swoje panowanie zaczął obierać całe wnętrza pomieszczeń i budynków.
Nie pozwolił, by czynnikiem ograniczającym stała się tak
prozaiczna rzecz, jaką jest wielkość drzwi pracowni, przez
które nie mógłby wynieść niektórych swoich prac.
Natura dawała mu impuls twórczy, nie skłaniała go
jednak do wiernego mimetyzmu zastałej rzeczywistości.
Skłaniała go do refleksji nad ogólnym podsumowaniem
danego widoku – zobrazowaniem jego esencji. Stopniowo
dochodził do kompozycji abstrakcyjnych, uwieczniając
pnie, pola i ptaki, podlegające coraz to bardziej zaawansowanej syntezie. Przykładem może być jego praca dyplomowa: „Obecność pejzażu...”, w której skład wchodziło 7
prac olejnych i gwasz, stanowiące twórcze przekształcenie
idei przyrody. Interpretatorzy dopatrują się w nich również
dążenia do zobrazowania ogólnych pojęć, takich jak pory
dnia i roku, ich niezmienność i tempo zmian, czyli rytm
przyrody.
Tarasewicz kładł nacisk na kwestie malarskie: kolor,
światło oraz fakturę. Bazował przede wszystkim na czystych kolorach, dążąc do wykorzystania ich ekspresyjnego potencjału. Eksplorował pojęcie trójwymiaru, tworząc
również iluzje przenikania lustrami. Impastowo nakładana
farba zdaje się podporządkowywać sobie przestrzeń, chociaż należy zaznaczyć, że w dorobku Tarasewicza znaleźć
można dzieła wykonane na bazie materiałów dość niespotykanych, m.in. betonu.
Artysta pragnął oddać w swoich pracach syntetyczne ujęcie świata, sprowadzonego do znaku. Twierdził, że
każdy obraz jest abstrakcyjny i dopiero w naszym umyśle
składa się w jedną całość, stąd nacisk na percepcję. Swoim
przedstawieniom nadawał niematerialny charakter – zrezygnował z takiego rudymentu sztuki europejskiej jakim była
linia horyzontu. Postępujące uproszczenie było zgodne
z przekonaniem artysty o malarstwie jako najłatwiejszym
sposobie zapisywania myśli. Wyznawał, że chciałby zanurzyć się w swoim obrazie i wyzwolić marzenia, osiągnąć
stan kontemplacji. Ten transcendentny charakter podkreślany jest również brakiem granic jego tworów i stosowaniem kompozycji otwartej.
Zafascynowany wielokulturowością, poszukujący własnej tożsamości, chciał tworzyć ikony w obrębie sztuki
współczesnej. Anda Rottenberg niezwykle trafnie porównała działanie jego sztuki do pierwotnego kultu, obejmującego wszystkie sfery życia.
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Czym są kolorowe farby, które zestawione ze
sobą ręką malarza, stwarzają nam obraz?
jest to tylko jakiś kolor w postaci pigmentu, połączony ze spoiwem, który to wszystko skleja.
prawda, jakie to wszystko proste! Ale rzeczy wielkie zawsze są proste.
a Malarstwo, ta sztuka optycznej iluzji, jest
naprawdę wielkie.
[…]
a ci, co ciągle, z nadgorliwości neofitów, mówią
o końcu malarstwa. Rozczarowują się za każdym
razem. Każde nowe pokolenie stwarza swoje
malarstwo.
ono było, jest i będzie*.
L. Tarasewicz, „Obecność koloru”, w: Leon Tarasewicz, red.
M. Ślizińska, kat. wystawy, Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski, Warszawa 2003, s. 4–5.

61

25

ARIK A MADE YJ S K A ( 1 9 2 8 – 2 0 0 4 )
Bez tytułu
olej / płótno
65 × 100 cm
70 × 105 cm (w oprawie)
sygnowany p.g.: MADEYSKA
Estymacja

62

12 000–16 000 PLN •

„Każdy dobry obraz jest abstrakcyjny. Temat jest tylko
pretekstem. Tak jak Uccello czy Velázquez – to dla mnie
prawdziwi, wspaniali abstrakcjoniści.”
Arika Madeyska
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ARIK A MADE YJ S K A ( 1 9 2 8 – 2 0 0 4 )
Bez tytułu
olej / płótno
81 × 100 cm
86 × 105 cm (w oprawie)
sygnowany p.g.: MADEYSKA
Estymacja

12 000–16 000 PLN •
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ANTONI FAŁ AT (ur. 1942)
Portret rodzinny
1987
olej / płótno
80 × 59,5 cm
95,5 × 76 cm (w oprawie)
sygnowany i datowany p.d.: Antoni Fałat | 3 [w okręgu] 6.II.87
na odwrociu: [nieczytelne]
Estymacja

10 000–12 000 PLN •

W prezentowanym obrazie Antoni Fałat powtórzył układ
doskonale znany ze starych, przedwojennych fotografii
rodzinnych. W centrum kompozycji umieścił pięcioosobową grupę z kobietą w biedermeierowskiej sukni, brodatym
mężczyzną w aksamitnym surducie i trójką małych dzieci. Jedno z nich ma na jasnej bluzce łaciński napis: „Plus
ratio quam vis”, co można tłumaczyć jako „więcej znaczy
rozum, niż siła”. To fragment sentencji rzymskiego poety
Maksymiana, która z inicjatywy Karola Estreichera w 1964
roku stała się oficjalną dewizą Uniwersytetu Jagielońskiego.
Figuratywne, nieco hiperrealizujące, lecz jednak bardzo
uproszczone i płaszczyznowo potraktowane przedstawienia wielopokoleniowych rodzin, realizowane na wzór
dawnych zdjęć to jeden z głównych leitmotivów twórczości
Fałata. Malarz odwołuje się do funkcjonujących w świadomości ogólnej wątków literackich, wydarzeń historycznych
czy mitów. Jednocześnie tworzy nowe konteksty dla specyficznie pojmowanej polskości – często mieszczańskiej,
nieco zaściankowej, zamkniętej, prowincjonalnej. Ale i nie
pozbawionej sentymentalizmu, tęsknoty za bezpiecznym
porządkiem moralnym dawnej Polski.

Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1969 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem w pracowni
prof. Aleksandra Kobzdeja. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem
i grafiką. Był współzałożycielem grupy Aut, której program znalazł
wyraz w tytule wystawy zorganizowanej w 1970 roku w warszawskiej galerii MDM – „Polska figuracja, polski styl, polska egzotyka”.
Brał udział w ruchu artystycznym „O poprawę”. W 1992 roku
artysta założył Europejską Akademię Sztuk w Warszawie. W latach
1992–1996 był członkiem Rady Kultury przy Prezydencie RP.
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ALIC JA WAHL (U R . 1 9 3 2 )
Bez tytułu
1986
pastel / papier
66 × 51 cm
80 × 64 cm (w oprawie)
sygnowany i datowany p.d.: A. Wahl 1986
Estymacja

2 000–3 000 PLN •

Prezentowana praca to bardzo charakterystyczny dla twórczości Alicji Wahl rysunek, przedstawiający stylizowany,
bardzo szybko rysowany kobiecy akt. Artystka studiowała
w latach 1952–1957, na Wydziale Malarstwa, w pracowni
i pod kierunkiem prof. Eugeniusza Eibischa. Aneks do
dyplomu przygotowała w Zakładzie Ceramiki ASP w roku
1958, w pracowni profesor Wandy Golakowskiej. Studia
w Warszawskiej ASP odbywała równolegle z siostrą bliźniaczką Bożeną Wahl. Od roku 1961 artystki wystawiały
wspólnie; na pierwszej wystawie w Galerii Krzywe Koło –
ceramikę, potem, na kolejnych, rysunek i malarstwo.
Jednak do historii sztuki przeszły głównie jako czynne
organizatorki i promotorki stołecznego życia artystycznego.
W 1979 roku Alicja Wahl otworzyła autorską galerię sztuki
w Warszawie na Żoliborzu, jedną z pierwszych prywatnych
placówek tego typu w Polsce. Specjalizowała się w prezentowaniu artystów hołdujących szeroko pojmowanej stylistyce i poetyce surrealizmu oraz ekspresyjnej i metaforycznej figuracji, co odzwierciedla również zainteresowania
artystyczne założycielki galerii. Ambicją Alicji Wahl było
skupienie wokół galerii najwybitniejszych polskich malarzy,
rzeźbiarzy i grafików. Zorganizowała wystawy m.in. Jana
Lebensteina, Jana Tarasina, Franciszka Starowieyskiego,
Tadeusza Brzozowskiego, Zdzisława Beksińskiego, Tadeusza Dominika, Jacka Sienickiego, Teresy Pągowskiej i Jacka Waltosia. Galeria Wahl była też swoistym warszawskim
salonem, przez który przewijali się także pisarze, artyści
teatru i filmu oraz dyplomaci. Ostatnią wystawą w galerii
był pokaz prac Jana Lebensteina, wernisaż miał miejsce
w kwietniu 2002 roku.
Siostry Wahl często pracowały wspólnie. W latach
60. i 70., tworzyły dynamiczne rysunki i ilustracje, które publikowane były w wielu krajowych i zagranicznych
magazynach. Na stałe współpracowały z tygodnikiem „Kultura”, ilustrowały teksty Homera, Cervantesa, Prousta,
Kafki, Lampedusy, Witkacego, Głowackiego i wielu innych
klasyków literackich. We wszystkich pracach bliźniaczek
pojawiały się odniesienia do XIX-wiecznego symbolizmu,
kobiecych emocji oraz relacji międzyludzkich.
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BRONISŁ AW KIE R Z KOW S K I (1924–1993)
Relief 45
1986
technika własna, gips, metal / papier, deska
71 × 48,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.: 45 |
KIERZKOWSKI | 1986
Estymacja

37 000–47 000 PLN •

Bronisław Kierzkowski, znany zarówno z malowanych abstrakcji,
jak i reliefowych kompozycji, ukończył kilka uczelni artystycznych: Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych (dzisiaj
ASP) w Łodzi w pracowni Władysława Strzemińskiego, następnie
PWSSP (obecnie 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 powierzchni, podkreślanie fakturowości,
ale też zamiłowanie do porządkowania wzorów i kształtów w jej
obrębie, nieprzypadkowość układów pozwoliły stworzyć nieszablonowy język plastyczny.
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BRON ISŁ AW KIE R Z KOW S K I (1924–1993)
Kompozycja
ok. 1960
akwarela, gwasz, tusz / papier
21 × 21 cm
37 × 37 cm (w oprawie)
sygnowany p.d.: B. Kierzkowski
Estymacja

4 000–6 000 PLN •
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FOKUS:
NATALIA LL

W 1971 roku Natalia Lach-Lachowicz przemieniła się
w Natalię LL – podobnie jak w swoich działaniach artystycznych, 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 przeanalizowania 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 szczególnie
charakterystyczne dla jej aktywności w latach 70., kiedy
to podkreślała potrzebę przenoszenia wewnętrzności na
zewnątrz: „Sztuka jako bliższa całej psychologicznej 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 siebie w różnych wcieleniach, jak i maskowała swój udział w projektach poprzez
zaangażowanie modelek.
Małgorzata Jankowska porównuje artystkę do

z zastałym porządkiem kulturowym i jako indywiduum
upominała się o swoje pragnienia i intymność. Doskonałym
przykładem tego typu działań jest „Sztuka konsumpcyjna”,
pomimo upływu niemal 50 lat od chwili powstania wciąż
wzbudzająca kontrowersje i będąca tematem ożywionych
debat.
Istotny dla zrozumienia tej pracy jest kontekst, w którym powstała. Cielesność i erotyzm podlegały w rzeczywistości PRL-u cenzurze. Pojawił się również problem
z rozdzieleniem erotyki od pornografii. Sztuka stała się
w tym aspekcie dość ograniczona, ponieważ niezwykle
łatwo można było narazić się na zarzut deprawacji. Przez
badaczy praca tej artystki uznana została za intelektualny
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 wybranej 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 znaczenia. Jedzenie to czynność elementarna, bez której
nie można żyć. Tak ją ptrzetransponowałam, że nagle
stała się czymś innym, zaczęła kojarzyć się z niesamowitą erotyką. Nazwałam to „tajemnicą wchłaniania”. [...]
Napisałam sama dla siebie, tekst – piszę czasami takie
teksty, które mnie samej pozwalają określić moją sztukę – fragment, którego brzmi: „...Tajemnica wchłaniania zewnętrzności jawiła mi się z taką ostrością, 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”*.
*

sylwetki 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 dyskusję
72

Teksty Natalii LL, Galeria Bielska BWA 2004, s. 166.
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N ATALIA LL (ur. 1937)
Sztuka konsumpcyjna
1973 [lifetime print]
wydruk cyfrowy / pianka
edycja 2/5
100,5 × 129,5 cm (w oprawie)
sygnowany na odwrociu l.g: NATALIA LL | SZTUKA
KONSUMPCYJNA 1973 | CONSUMER ART 1973 | 2/5
Estymacja

35 000–45 000 PLN •
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N ATALIA LL (ur. 1937)
Macierzyństwo
odbitka fotograficzna / papier
17,4 × 22,6 cm (w świetle passe-partout)
35,5 × 41 cm (w oprawie)
sygnowany l.d.: NATALIA LL
opisany na odwrociu śr.: pieczątka z adresem mgr
Natalia Lach-Lachowicz | artysta-fotografik | POLEN |
„MUTTERGLUCK” | „MACIERZYŃSTWO”
nr identyfikacyjny p.g.: Exp. | 263/16
Estymacja
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6 000–8 000 PLN •
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N ATALIA LL (ur. 1937)
Dwa oblicza
1966
odbitka fotograficzna / papier
23,3 × 29 cm
42 × 47 cm (w oprawie)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.: NATALIA LL
| „DWA OBLICZA” | 1966
nr identyfikacyjny p.d.: ID 64969
Estymacja

6 000–8 000 PLN •
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W ŁODZIMIE R Z PAW L A K (ur. 1957)
Dziennik B, 7020–7046
1996
asamblaż, tektura, plexi
23,3 × 33,2 × 6 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.:
WŁODZIMIERZ PAWLAK | DZIENNIK B | 7020–7046 | 1996 |
5|5
Estymacja
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11 000–15 000 PLN
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W ŁODZIMIE R Z PAW L A K (ur. 1957)
Wierzba Staszkowi i Nel
1983
olej / płótno
80 × 70 cm
sygnowany i opisany na krośnie śr.g.: WŁODZIMIERZ
PAWLAK 80x70 WIERZBA STASIOWI I NEL
datowany na krośnie p.g.: 1983
Estymacja

38 000–48 000 PLN

Prezentowana praca jest jedną z najstarszych zachowanych prac Włodzimierza Pawlaka, powstała jeszcze podczas jego studiów na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie w pracowni Rajmunda Ziemskiego.
Praca powstała pod wpływem inspiracji filmem „W pustyni
i w puszczy” z 1973 roku. Zarazem jest to jedna z najwcześniejszych powstałych prac artysty w ramach działania
Gruppy, pokazujących linię programową i drogę ekspresji
późniejszych prac artysty.
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W ŁODZIMIE R Z PAW L A K (ur. 1957)
Dziennik 28 VI – 08 X
2018
olej / płótno
150 × 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: WŁODZIMIERZ
PAWLAK | DZIENNIK 28 VI – 08 X – 150 × 100 | 2018
Estymacja

38 000–48 000 PLN

Włodzimierz Pawlak studiował w warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych w latach 1980–1985, dyplom uzyskał w pracowni
Rajmunda Ziemskiego. Z poznaną tam piątką artystów – Markiem
Sobczykiem, Ryszardem Grzybem, Jarosławem Modzelewskim,
Pawłem Kowalewskim i Ryszardem Woźniakiem – utworzył w 1982
roku formację Gruppa, uprawiającą zaangażowaną politycznie,
ekspresyjną sztukę spod znaku tzw. Nowych Dzikich. Od 1984
roku wydawali wspólnie pismo „Oj dobrze już”. Dwa lata później
Pawlak zaczął pracować na macierzystej uczelni. Prace z początku
lat 80. charakteryzują się silnymi odwołaniami do sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. W późniejszym okresie Pawlak rozpoczął
badania formalne oraz refleksję teoretyczną nad tradycją awangardową. W swoich realizacjach budował dialog z Władysławem
Strzemińskim, Kazimierzem Malewiczem i Romanem Opałką.
78

79

37

AN D R ZEJ J. SAD OW S K I (1946–2016)
Widok z zamku w Chillon
1998
gwasz / papier
28 × 41,7 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.:
562. | ANDRZEJ J. SADOWSKI | ŁÓDŹ UL. BOYA
ŻELEŃSKIEGO 5 M 42A | WIDOK Z ZAMKU CHILLON NA
JEZIORO GENEWSKIE I ALPY BERNEŃSKIE." | GWASZ /
PAPIER, WYM. 28 × 41,7 cm, 1998.
Estymacja

9 000–11 000 PLN

Andrzej Sadowski – malarz i rysownik, jeden z pierwszych i najwybitniejszych przedstawicieli fotorealizmu w Polsce. Odbył studia
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, gdzie
w 1970 roku uzyskał dyplom w pracowni malarstwa i rysunku prof.
Mariana Jaeschkego. Z macierzystą uczelnią związany był do
końca życia jako wykładowca. Pomimo studiów na uczelni w dużej
mierze ukształtowanej przez teorię Strzemińskiego, Sadowski
jeszcze w latach 60. zaczął interesować się nowymi figuratywnymi prądami w sztuce zachodniej, głównie malarstwem Francisa
Bacona i pop-artem. Poszukiwania własnego języka wypowiedzi
artystycznej oraz doskonalenie warsztatu doprowadziło go do
rozwinięcia własnej formuły realizmu fotograficznego. Prace tworzącego w Polsce Ludowej Sadowskiego były wyrazem fascynacji
popkulturą, dobrobytem i intensywnym miejskim życiem utożsamianym wówczas przez wielu Polaków z nieosiągalną wolnością.
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AN D R ZEJ J. SAD OW S K I (1946–2016)
Alfa-Sud
1977
olej / płótno
38,5 × 55 cm
48,5 × 66 cm (w oprawie)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.g.: „ALFASUD”, p.g.: 120 | A. SADOWSKI | 1977
na odwrociu nalepka papierowa z danymi pracy
Estymacja

82

22 000–26 000 PLN
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D OROTA GRYN C Z E L (1950–2018)
Zachowaj nas w jedności
2005
olej / płótno
110 × 80 cm
sygnowany i opisany na krośnie: olej, płótno 2005 r. DOROTA
GRYNCZEL „ZACHOWAJ NA W JEDNOŚCI”
Estymacja

10 000–12 000 PLN

FOKU S:
DOROTA GRY N CZE L

Historia sztuki zna wiele przypadków, w których wybitne
postawy artystyczne kreowały się w opozycji do akademizmu. Najzdolniejsi malarze, często pozostawali w twórczym sporze ze swoimi mentorami. Rzecz dotyczy również
sztuki współczesnej, lecz jak zauważył Stefan Gierowski,
przy blisko stuletniej historii malarstwa abstrakcyjnego,
przynależność do tej formacji malarskiej jest bardziej
wyrazem pewnej postawy światopoglądowej, niż „przygodą
odkrywcy nieznanych obszarów i formalnych poszukiwań”.
Warto przypomnieć, że część problemów poruszonych przez twórców w latach 60, jest dla wielu malarzy
źródłem twórczej inspiracji do dziś. Tym, co może zaciekawić odbiorcę i jednocześnie świadczyć o wartości współczesnego malarstwa, jest osobisty przekaz twórcy, oscylujący zazwyczaj pomiędzy poruszanymi już wielokrotnie
problemami. Szczególnym poszukiwaniem, wymagającym
cierpliwości i pokory, jest rozwijanie lub kontynuowanie
tego, co już w jakimś stopniu zostało odkryte. Owocem
konsekwentnej i wieloletniej pracy, może być zarysowanie
własnej drogi, zbudowanie autentycznego stylu, któremu
mimo inspiracji tym, co było wcześniej, nie można odmówić oryginalności i rozpoznawalności.
Dorota Grynczel kończyła studia w pracowni Jana
Tarasina, jednak jak sama podkreślała, długoletnie kontakty
ze Stefanem Gierowskim odznaczyły się w jej twórczości.
Ci, którzy zobaczyli jej obrazy, często mylnie twierdzą, że
musiała się kształcić w jego pracowni. Trudno jednak nie
mówić o pewnym dialogu malarskim między nimi, gdyż
sama artystka w rozmowie z Taranienką porównywała:
„[...] z kolorem można zrobić coś więcej: widać to choćby
w obrazach Gierowskiego, które mogłam ostatnio oglądać.
Kolory w jego obrazach mają własne wewnętrzne życie,
tajemnicze i nieuchwytne, a jednocześnie podlegają dotykowi. Nie mam takich umiejętności 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 swojej twórczości. Prawdopodobnie dlatego jej oeuvre 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
84

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 kierunku 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 beleczek 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 czynniki formalne pełnią jednak
jeszcze jedną rolę. Płótna te można traktować jako alegorię równowagi sił, pierwiastka duchowego (światło w obrazie) i materialnego, uświadomionego przez chropowatą powierzchnię pracy. Dążenie do porządku, rytmu w dziełach Doroty Grynczel,
widoczne jest w każdym etapie jej twórczości. Można powiedzieć,
że stało się ostoją jej niepowtarzalnego stylu, który powstał nie
w opozycji, lecz jako kontynuacja rozważań malarskich rozpoczętych przez wcześniejsze pokolenie polskich artystów.
„W malarstwie zajęłam się fakturami. Jeżeli przyroda, 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 stanowi 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 postrzegania 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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∙∙

D OROTA GRYN C Z E L (1950–2018)
Kompozycja 3
2001
haft ręczny / tiul
160 × 59 cm
Reprodukowany:
Dorota Grynczel. Twórczość, red. Rafał Kowalski,
Warszawa 2017, s. 144
Estymacja

14 000–16 000 PLN
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APOLONIU SZ WĘ G ŁOW S K I ( U R . 1 9 5 1 )
Kompozycja
1990
olej / płótno
150 × 83 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.:
APOLONIUSZ WĘGŁOWSKI | OLEJ 150 × 80 |
,,KOMPOZYCJA'' | (nieczytelne) | 1990
Estymacja

14 000–16 000 PLN

„Moje rozmowy z Apoloniuszem często wiodą od drobnej
obserwacji malarskiej do bezkresnych tajemnic egzystencji. Daje to nam przyjemność odnajdywania w materii
malarskiej znaków łączności z ogólnymi prawami przyrody i wspiera nasze przekonanie o szczególnej roli sztuki
abstrakcyjnej.
Od pigmentu określającego porządkiem chemicznym
barwy myśl łatwo przeskakuje do zjawiska fizycznego,
światła, i otwiera cały łańcuch odniesień i pytań, na które

gdyż w ostatecznym rozrachunku światło jest tajemnicą
działania obrazów i ich życia. Takie przecież dość szczodre
i beztroskie wkładanie pojęć z różnych dziedzin do jednego
tygla pobudza wyobraźnię, intryguje, budzi wątpliwości,
ale też nadaje kierunek dążeniu i koncentruje uwagę na
tych prostych faktach optycznych, które także dają się
pogrążyć w metafizycznych tęsknotach.
To, co maluje Apoloniusz jest dla mnie ważne, bo
znajduje się w kręgu podstawowych problemów sztuki
abstrakcyjnej, zawierającej tyle możliwości co i niebezpieczeństw. Apoloniusz nie boi się ponosić wszelkich konsekwencji tak wybranej drogi, dając świadectwo swojej
osobowości. Gdy oglądam obrazy Apoloniusza, znajduję
w nich coraz to nowe wątki do dalszej rozmowy, która jest
przecież tylko refleksją obok właściwego wydarzenia, jakim
jest malowanie. Największa radość, gdy spotkam obraz,
który rozszerza zasięg przygody intelektualnej o trudne
do przyjęcia w słowach odczucia, wtedy znowu nabieram
pewności, że malarstwa nie da się niczym zastąpić.”
Stefan Gierowski

nie zawsze można znaleźć odpowiedź – chociaż jest to
dla malarza zjawisko najbliższe, zarówno fizyczne, jak
i psychiczne. Już samo stwierdzenie, że światło to «część
promieniowania elektromagnetycznego uzmysławiającego
ludziom wrażenia świetlne» kojarzy się z wąską kreską
barw na szerokiej skali promieniowania niewidocznego
(oznaczonego czernią), z którym współczesny człowiek
współżyje, wykorzystując je w różnych formach przy
pomocy codziennie używanych aparatur i przyrządów,
nie zastanawiając się nawet nad jego obecnością. A przecież jesteśmy bardzo podatni na wyobrażenie sobie tego,
co niewidzialne i ta sfera cienia jest równie pobudzająca
myśli jak sfera światła widzialnego. Zawsze są trudności
z wyjaśnieniem tajemnic światła jako szczególnego rodzaju
materii oraz roli jaką odgrywa ono w kształtowaniu myśli
o jedności wszechświata; od tych przesłanek już tylko
krok do metafizyki, w której szczególną rolę odgrywa
światło, a doskonałość łączy się z najwyższą jasnością,
świetlistością itd.
Wydarzenia, których nauka nie jest w stanie opisać,
pobudzają naszą wyobraźnię i intuicję, rozbudzają wiarę
i marzenia – otwierają racje artystyczne. Cieszy każdy
skrawek powstającej tajemnicy, której nie można nazwać
i opisać, która po prostu stała się skonkretyzowanym
w fakcie dążeniem. Gdy mówimy: «światło inicjuje procesy
życiowe» albo: «życie związane jest z energią promienistą
obszaru widma widzialnego», to natychmiast w tej olbrzymiej skali wydarzeń znajdujemy obecność i miejsce dla
myśli malarskiej, podatnej na oddziaływanie takich pojęć,
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APOLONIU SZ WĘ G ŁOW S K I (ur. 1951)
Bez tytułu
1993
ołówek / papier
21 × 14 cm
41,5 × 31,5 cm (w oprawie)
sygnowany l.d.: APOLONIUSZ WĘGŁOWSKI
datowany p.d.: 93
Estymacja

1 600–2 200 PLN

91

▼ 43 MARIAN KON AR S K I (1909–1998)
Wolność osobista
1954
sangwina, kredka, gwasz / papier
35 × 51 cm
54 × 68 cm (w oprawie)
sygnowany i datowany l.d.: M. Konarski 20.XII.54
Reprodukowany:
∙∙
Marian Konarski 1909–1998, Szczepowy Rogatego Serca,
kat. wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, kwiecień-maj
2015, s. 42, il. s. 94, poz. 73
Estymacja

92

9 500–10 500 PLN

▶ 44 M A R I A N KO N A R S K I (1909–1998)
Obłuda
1955
gwasz / papier
51 × 39 cm
67,5 × 52,5 cm (w oprawie)
sygnowany i datowany l.d.: M. Konarski 5.II.55
Reprodukowany:
∙∙
Marian Konarski 1909–1998. Szczepowy Rogatego Serca,
kat. wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, kwiecień–maj
2015, s. 43, il. s. 99, 113, poz. 17
Estymacja

9 500–10 500 PLN
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E DWARD DW URNI K (1943–2018)
Lament
olej / płótno
146 × 114 cm
sygnowany, datowany p.d.: 1986 E.D.
opisany l.d.: LAMENT
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: lipiec 1986
| E. DWURNIK | LAMENT | NR: XVI-159 | 1137
Estymacja

45 000–65 000 PLN •

„Całe to piekło oglądane na obrazach Dwurnika (życzyłbym wszystkim, aby mogli kiedyś obejrzeć wystawę jego
obrazów w liczbie, powiedzmy, dwustu, trzystu) jest jego
własnym piekłem, wyrąbywaniem sobie drogi w żywiołach zbiorowości, tworzeniem wizji zdolnej objąć i przeniknąć je wszystkie. To walka o własną wybitność jako
artysty, i daje ona rezultaty. Pole się oczyszcza, pojawia
się wielka, dojrzała metafora ludzkiego losu, synteza, filozoficzna głębokość. Dwurnik stał się dla samego siebie
jeszcze bardziej okrutnym niż czas. Zanurzył się ( jako
artysta – powtarzam) w jego wrzątku i smole, doznając
oczyszczenia. To klasyczna formuła katharsis. Postanowił stanąć przeciw sobie, żeby ocalić siebie, potrafił
też zaakceptować siebie niegdysiejszego i obecnego”*.
*
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M. Ratajczak, Dwurnik. Konspekt, „Odra” 12 (1990), s. nlb.
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E DWARD DW URNI K (1943–2018)
Sosny
2018
olej / płótno
30 × 40 cm
sygnowany i datowany l.d.: 2018 | E. DWURNIK
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 2018 | E.
DWURNIK | „SOSNY” | NR: XXIII – 1635 | – 7813
Estymacja

6 000–8 000 PLN •
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JE R Z Y NOWOSI E LS K I (1923–2011)
Bez tytułu
1998
serigrafia / papier
edycja 13/50
78,5 × 63,5 cm (w świetle passe-partout)
99,5 × 82 cm (w oprawie)
sygnowany i datowany p.d.: Jerzy Nowosielski 1998 r.
opisany l.d.: 13/50
Estymacja

5 500–7 000 PLN •

Jerzy Nowosielski to jeden z najważniejszych polskich malarzy
drugiej połowy XX wieku. W 1940 roku studiował 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
ogromny wpływ na rozwój sztuki Nowosielskiego i stanowiło
trwałe źródło inspiracji, które sam określa jako odzwierciedlenie
walki dobra ze złem w ciele człowieka. W 1943 roku artysta powrócił do Krakowa, gdzie po wojnie podjął 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 pracownią Projektowania Tkanin Dekoracyjnych na tamtejszej
PWSSP. Po powrocie do Krakowa objął Pracownię Malarstwa na
ASP, którą prowadził do 1993 roku.
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I G O R M I TO R AJ (1944–2014)
Perseusz
1988
odlew, brąz patynowany, trawertyn
48 × 10 × 17 cm (z podstawą)
sygnowany l.d.: MITORAJ
opisany z tyłu numerem seryjnym:  A 15/1000
Estymacja

40 000–50 000 PLN •
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JAROSŁ AW E YSYMO NT (ur. 1956)
Pejzaż
2018
akryl / płótno
91,5 × 64,5 cm
98,5 × 72 cm (w oprawie)
sygnowany p.d.: J. Eysymont
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.:
JAROSŁAW 2018 | EYSYMONT | „PEJZAŻ” | 65 × 92 acryl,
płótno
Estymacja

3 000–5 000 PLN

Artysta od lat związany jest ze Szczecinem. W swoich pracach przedstawia liryczne widoki pustego miasta, zachowując szkicowe przedstawienia wybranych elementów,
które umieszcza w niedookreślonej, abstrakcyjnej przestrzeni. Malarz, wzorem swojego profesora z poznańskiej
PWSSP, Jerzego Kałuckiego, stosuje bardzo ograniczoną
paletę barwną: szarości, beże, zgaszone brązy, czernie.

„[…] Szarość nie jest zresztą brakiem koloru, to kolor właśnie. Tyleż rzeczywisty, będący odbiciem spopielałych,
wyblakłych ścian, co odrealniony, ukrywający w sobie
inne kolory, wydobywające się z niego niekiedy delikatną,
pastelową tonacją. Wielką rolę gra tu światło. Właśnie
gra. Bo na tych podwórzach – wysokich i rozległych,
jak to w śródmieściu gra światła i cienia nasyca powietrze intensywnością kontrastów, wyrazistością odcieni.
Pozorny chłód barw tym mocniej odbija słoneczny blask,
wpadający na podwórza i ozłacające je lub srebrzący
z nagłą, zagadkową pasją. Kamienność nie ma w sobie
nic z martwoty. Jest stanem materii: skupionej, świadomej siebie. Kamienice od podwórza, zdają się obnażać
sekret swej cielesności. Doświadczonej upływem czasu,
niekiedy chropawej, chorej – oczodoły okien, liszaj ścian,
zdarta do cegły skóra elewacji – lecz żywej. Odczuwalnie,
dotykalnie. Bo te domy i podwórza oddają nam siebie,
stają się nami; są naszą nagością, brzydką, bo prawdziwą,
lecz i piękną, bo bezwstydnie własną. Pustka – obrazy
Eysymonta są na ogół bezludne – tym mocniej dobywa z nich obecność. Wypełniająca sobą tę pozornie
zamkniętą przestrzeń. Obecność ludzi i zwierząt, opowieści i tajemnic. Drobne, sporadyczne ślady obecności
dostrzegalnej, fizycznej – zazwyczaj: grupa dzieci, czyjaś
postać, stanowiąca element jakiejś błahej, podwórzowej
anegdoty – dopełniają jedynie tę nieujawnioną wprost,
figuratywnie, nie ukazaną na płótnie historię. Naszą
wspólną historię – żywego, śmiertelnego miasta*”.
*
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Jarosław Eysymont. Malarstwo, kat. wystawy, Szczecin 2012,
s. nlb.
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ART YSTA NIE ROZ POZ NA NY
Profil kobiety w kompozycji geometrycznej
akryl / płótno
120 × 100 cm
Estymacja

104

1 200–1 800 PLN
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DARIU SZ ML ĄCKI (ur. 1963)
Koperta
2004
technika mieszana / płyta korkowa
60 × 90 cm
70,5 × 100,5 cm (w oprawie)
p.d. okrągła pieczęć z napisem: DARIUSZ MLĄCKI
WARSZAWA
Estymacja

106

7 500–9 500 PLN •
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JACE K BIGOSZE W S K I (1945–1997)
Horyzont
1990
akryl / płótno
81,5 × 100 cm
sygnowany na odwrociu monogramem: JB i datowany 90
na odwrociu nalepka autorska z opisem pracy
Estymacja

2 400–2 800 PLN •
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URSZUL A W ILK ( U R . 1 9 5 9 )
Bluemetria 3–4
2017
olej, akryl / płótno
100 × 135 cm
sygnowany p.d.: Wilk 2017
sygnowany, datowany na odwrociu l.g.: URSZULA WILK |
2017
opisany na odwrociu p.g.: BLUEMETRIE | 3/4
Estymacja

11 000–13 000 PLN •

Urszula Wilk to jedna z najważniejszych artystek powojennego środowiska wrocławskiego. Pracuje przede wszystkim
na papierze, realizując sensualne, abstrakcyjne kompozycje farbami wodnymi. Zamiłowanie do przejrzystych
kolorów i delikatne, acz analityczne podejście do plamy
barwnej zagwarantowało jej wiele nagród na międzynarodowych imprezach artystycznych, w tym – pierwszą
nagrodę na Międzynarodowym Biennale Akwareli w chińskim Shenzhen.
Prezentowana praca należy do najważniejszego cyklu
Wilk, czyli Bluemetrii, w których malarka posługuje się
wyłącznie jednym kolorem – błękitem. Różnicuje natężenie
barwnika i intensywność koloru poprzez kontrolowane
nakładanie na siebie kolejnych warstw pigmentu, a właściwie ekspresyjne rozlewanie plam farby na zagruntowanym materiale. Metoda pracy Urszuli Wilk do złudzenia
przypomina action painting Jacksona Pollocka, jednak
powstałe realizacje charakteryzują się niezwykłą lekkością
i ekspresyjnością abstrakcyjnego przedstawienia. Techniki
zaczerpnięte z malarstwa akwarelowego Wilk z powodzeniem wykorzystuje również w pracy „cięższymi” farbami,
czyli akrylami i olejami. Dzięki temu w wielkoformatowych
obrazach doskonale widać miękkie lawowania, prześwity,
a także subtelne odbicia, praktycznie niespotykanie w tej
technice. Wyjątkiem są prace Jerzego Stajudy – słynnego
krytyka i teoretyka sztuki, muzyka oraz malarza, który
w swoich monochromatycznych, abstrakcyjnych kompozycjach olejnych również powtarzał układy realizowane
wcześniej na papierze.
„Bluemetrie” były wielokrotnie prezentowane w wielu
polskich galeriach, m.in. w Neon Gallery i wrocławskim
Muzeum Architektury. Łączone ze sobą w asymetryczny
sposób tworzyły wielkoformatowe instalacje, pochłaniające widza potęgą błękitu.
Urszula Wilk w 1986 roku obroniła pracę dyplomową na Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w pracowni prof. Zbigniewa
Karpińskiego. W latach 1987 i 1988 stypendystka Ministra Kultury
i Sztuki, zwyciężczyni konkursu im. Gepperta z 1989 roku. W 1995
roku otrzymała stypendium The Pollock – Krasner Foundation
w Nowym Jorku, a w 2012 – stypendium Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. W 2015 roku otrzymała nagrodę
główną na Międzynarodowym Biennale Akwareli w Shenzhen
w Chinach. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych
i zbiorowych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w licznych
kolekcjach prywatnych i instytucjonalnych na całym świecie,
w tym w Shangyuan Art Museum w Pekinie i zbiorach Zachęty
Dolnośląskiej.
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URSZUL A W ILK (ur. 1959)
Z cyklu Linie. Niezależne byty malarskie
2014
olej, akryl / płótno
80 × 80 cm
sygnowany l.d.: Wilk 2014
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: Urszula
Wilk | 2014 | LINIE
Estymacja

7 000–9 000 PLN •
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E UGE NIU SZ MIN C I E L ( U R . 1 9 5 8 )
Bez tytułu
2017
akryl, cement / płótno
120 × 100 cm
sygnowany i datowany l.d.: MINCIEL 2017
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.: E | MINCIEL |
AKRYL | CEMENT | 2017 | XXX
Estymacja

11 000–12 000 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 skrępowania tradycją, odwaga, unikanie nadmiernej refleksyjności,
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 potencjału 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 przeprowadził się
do wsi Księżyce pod Wrocławiem, gdzie mieszka 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.
*
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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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W IESŁ AW WAŁ KU S K I (ur. 1956)
Mroczne serce
2018
olej / płótno
70 × 50 cm
80 × 60,8 cm (w oprawie)
sygnowany p.d.: W [w okręgu] WAŁKUSKI
sygnowany, datowany i opisany l.g.: WIESŁAW WAŁKUSKI
W [w okręgu] | „MROCZNE SERCE” | OLEJ, 2018 |
WARSZAWA
Estymacja

114

6 500–7 500 PLN

Urodził się w Białymstoku w roku 1956. W latach 1976–1981 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem
prof. Teresy Pągowskiej – malarstwo i prof. Macieja Urbańca – projektowanie graficzne. W latach osiemdziesiątych współpracował
z szeregiem wydawnictw warszawskich, teatrami oraz Polfilmem
i Filmem Polskim – dystrybutorami filmowymi. Od roku 1987, jako
niezależny twórca, zajmuje się plakatem artystycznym, ilustracją,
malarstwem. Na swoim koncie ma ponad 200 wydanych plakatów.
Zaliczany do grona najwybitniejszych na świecie współczesnych
artystów projektujących plakaty artystyczne. Jest jednak przede
wszystkim malarzem i w swojej pracy zawsze posługuje się klasyczną metodą malarską, co szczególnie podkreśla. Mieszka i pracuje w Warszawie.
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W IESŁ AW WAŁ KU S K I (ur. 1956)
Cienie
2019
olej / tektura
51 × 37 cm (w świetle passe-partout)
71 × 51 cm (w oprawie)
sygnowany p.d.: W [w okręgu] WAŁKUSKI
Estymacja

3 400–4 000 PLN
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D O B R AWA B O R K A Ł A (ur. 1990)
The Space Is Where Mind Is
2014
technika własna [malarstwo na szkle] / lightbox
60 × 60 cm
Estymacja

5 000–7 000 PLN •

KO M E N TA R Z AU TO R SKI :

Praca ta pochodzi z cyklu Światło-czułość, w którym składam hołd fundamentalnej roli światła. Fotosynteza zaopatruje nas w tlen. Różne gatunki dopasowują swoją strukturę
do światła i dzięki temu współtworzą ekosystemy. W przypadku człowieka, wrażliwość na światło jest również źródłem percepcji wizualnej zakończonej konstrukcją obrazka
dzięki pracy układu nerwowego.
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PAW E Ł K AŁUŻ Y ŃS K I (ur. 1979)
Palmy
2019
olej, akryl, szkliwo / płótno
100 × 80cm
sygnowany, datowany i opisany odwrociu śr.d.: Paweł
Kałużyński 2019 | „Palmy” | olej / akryl / szkliwo
sygnowany wzdłuż prawej krawędzi: Kałużynski
Estymacja

5 000–7 000 PLN

Paweł Kałużyński studiował na Wydziale Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie. Pod kierownictwem prof. Mariana
Czapli przygotował w 2005 roku dyplom malarski, składający
się z cyklu pejzaży. Równolegle zajmował się grafiką pod okiem
prof. Rafała Strenta oraz rysunkiem w pracowni prof. Marka
Wyrzykowskiego oraz pogłębiał swoją wiedzę teoretyczną na
Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

118

119

120

60

∙∙

PIOTR KR Z YMOW S K I ( U R . 1 9 8 9 )
Suck it up
2017
wydruk graficzny typu Lambda / papier fotograficzny Fuji Flex
Foil, edycja 6/25
80 × 60 cm
102 × 79 cm (w oprawie)
sygnowany i opisany na odwrociu:
6 / 25 Paweł Krzymowski 2018
Wystawy:
Emotional Baggage, Exhibit A, Londyn, 2017
Estymacja

4 000–6 000 PLN
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PIOTR KR Z YMOW S K I ( U R . 1 9 8 9 )
Wierzę, że mogę sobie wyobrazić kolor, którego nigdy
wcześniej nie widziałem
2017
wydruk / archiwalny papier Hahnemühle, skan filmu 16mm
zniszczonego podczas obróbki termicznej, ed. 3 + 2 AP
60 × 42 cm
82 × 57 cm (w oprawie)
sygnowany i datowany p.d.: Piotr Krzymowski 2017
opisany l.g.: 1.3.
Wystawy:
Whitechapel Gallery, Londyn, 2011
CCA, Glasgow, 2013
Art Basel Miami, 2016
L'Étrangere Gallery, Londyn, 2017
Estymacja

6 000–8 000 PLN

Piotr Krzymowski urodził się w Darłowie, ale dorastał w Warszawie,
dokąd jego rodzina przeprowadziła się w 2001 roku. Mieszka
i pracuje w Londynie. Tam również studiował w Central Saint
Martins College of Art and Design. Swoje prace wystawiał m.in.
w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce, Rosji, Tajwanie i Korei
Południowej. Tworzy kolaże, grafiki i filmy. Często podejmuje
współpracę z domami mody. Inspiracje czerpie z przeszłości.
Został okrzyknięty jednym z 30 najbardziej obiecujących absolwentów Central Saint Martins College of Art and Design.
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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
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publiczna) poprzez wybrany przez Dom Aukcyjny portal licytacji internetowych lub na
własnej platformie.
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.
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.
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.
W trakcie licytacji Aukcjoner uwzględnia, równorzędnie z ofertami z sali, oferty Uczestników
aukcji licytujących przez Internet przekazywane przez pracownika Domu Aukcyjnego lub
pracownika Usługodawcy.
Po zakończeniu licytacji Uczestnik aukcji, który wylicytował Obiekt otrzyma mailowe
potwierdzenie zawartych transakcji.
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.
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
1. W razie opóźnienia Nabywcy w zapłacie oraz niedokonania odbioru Obiektu w terminie
określonym w pkt. XIV.2 Regulaminu, Dom Aukcyjny wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin
do uiszczenia należności za wylicytowany Obiekt oraz do odbioru Obiektu. W przypadku
bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Dom Aukcyjny ma prawo złożyć w terminie
90 dni od daty zawarcia Umowy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powinno być złożone w formie pisemnej oraz
doręczone Nabywcy pod wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres
korespondencyjny. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu,
na który pismo pozostawiono w placówce operatora pocztowego, a jeśli zostało podjęte
wcześniej, w dacie podjęcia.
3. W przypadku odstąpienia przez Dom Aukcyjny od Umowy zgodnie z postanowieniami pkt.
XIII.1 oraz pkt. XIII.2 Regulaminu, Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Domu
Aukcyjnego kary umownej w wysokości równej dwukrotności wylicytowanej ceny Obiektu
płatnej na rachunek i w terminie wskazanych w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
§ 14. PRZEJŚCIE WŁASNOŚCI I ODBIÓR OBIEKTU
1. Własność wylicytowanego Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny wraz
z opłatą aukcyjną.
2. Odbiór Obiektu przez Nabywcę jest możliwy po dokonaniu zapłaty całej ceny wraz z opłatą
aukcyjną (chwila przyjęcia gotówki w siedzibie Domu Aukcyjnego albo zaksięgowania
należnej kwoty na rachunku Domu Aukcyjnego w przypadku płatności kartą lub przelewem
bankowym) i powinien nastąpić w ciągu 14 dni od dokonania płatności.
3. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu oraz certyfikat autentyczności
Obiektu.
4. Odbiór zakupionego Obiektu odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie Nabywcy
Dom Aukcyjny może wysłać Obiekt pod wskazany adres, pod warunkiem pokrycia przez
Nabywcę wszelkich kosztów wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia.
5. Dom Aukcyjny jest zwolniony z odpowiedzialności z chwilą odbioru Obiektu w siedzibie Domu
Aukcyjnego albo z chwilą nadania Obiektu w placówce pocztowej/firmie przewozowej.
6. Dom Aukcyjny może obciążyć Nabywcę Obiektów, które nie zostały odebrane w terminie 14
dni od daty zakupu, kosztami przechowywania zakupionych Obiektów w wysokości 100 zł
dziennie za jeden Obiekt. W uzasadnionych przypadkach, Dom Aukcyjny może odstąpić od
pobrania opłaty za przechowywanie nieodebranego w terminie Obiektu.
7. W przypadku opóźnienia Nabywcy w odbiorze Obiektu przekraczającego okres 12 miesięcy od
dnia aukcji, Obiekt przejdzie na własność Domu Aukcyjnego w zamian za zwolnienie Nabywcy
z obowiązku zapłaty opłat za przechowanie.
8. Nabywca Obiektu udziela Domowi Aukcyjnemu nieograniczonej licencji na wykorzystywanie
wizerunku zakupionego Obiektu w celach marketingowych.
§ 15. REKLAMACJE
1. Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
2. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu jednego roku od
daty wydania Obiektu.
3. Wobec osób niebędących konsumentami Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za
ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów.
§ 16. INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH
1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy
niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.
2. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446),
od 6 grudnia 2017 r. podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej
zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz
innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten
podmiot, w szczególności ocen wskazujących czas powstania zabytku i wycen zabytku.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), Dom Aukcyjny jest zobowiązany do
zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie
muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków sprzedawanych na aukcji.
Oświadczenie w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu powinno zostać złożone przez
muzeum niezwłocznie po licytacji takiego Obiektu, nie później jednak niż do zakończenia całej
aukcji. W przypadku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu przez więcej
niż jedno muzeum rejestrowane przysługuje ono muzeum, które wcześniej złożyło takie
oświadczenie.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1829), przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą
następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
a. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
b. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności,
przekracza równowartość 15 000 zł.
§ 17. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego
Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu.
2. Zawiadomienie o zmianie Regulaminu lub nowy Regulamin, Dom Aukcyjny przesyła klientom
listownie lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie
zmienionego lub nowego Regulaminu.
3. Klienci wskazują Domowi Aukcyjnemu adres korespondencyjny.
4. Klienci powinni poinformować Dom Aukcyjny o zmianie swojego adresu korespondencyjnego.
Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że pisma kierowane na posiadany przez Dom
Aukcyjny adres klienta uznaje się za doręczone. Przesyłki dwukrotnie awizowane będą
uznawane za doręczone, a określone w nich terminy za skuteczne.
5. Nabywca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z wywozem Obiektu za granicę.
6. W zakresie pojęć, o których mowa w pkt. I odniesienia do jednego rodzaju gramatycznego
obejmują odniesienia do wszystkich rodzajów gramatycznych, a odniesienia do liczby
pojedynczej obejmują odniesienia do liczby mnogiej i odwrotnie.

WSPARCIE DLA FUNDACJI. Lista fundacji, na
które mogą Państwo przekazać 3% ceny sprzedaży,
zgodnie z zapisem regulaminu aukcji § XI. pkt 3.
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Fundacja Gessel dla Muzeum Narodowego
w Warszawie
www.fundacjagessel.pl

Wspiera działania Muzeum Narodowego w Warszawie w zakresie
poszerzania, przechowywania, udostępniania i promocji zbiorów polskiej sztuki współczesnej. Fundacja realizuje swoją misję poprzez
dokonywanie zakupów dzieł polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej, które są przeznaczone do kolekcji Muzeum Narodowego
w Warszawie.

IVY Poland
www.ivypoland.pl

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

Synapsis
www.synapsis.org.pl

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

Fundacja Wiewiórki Julii
www.wiewiorkajulia.pl

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

Kabbalah Center Poland
www.kabbalah.pl

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

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

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

Fundacja im. Grzegorza Góraka
www.fundacjagg.pl

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

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

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

Fundacja One Day
www.oneday.com.pl

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

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

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

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

Formularz rejestracji klienta
Nazwa aukcji: AUKCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ | Kod aukcji: 1906ASN10 | Data aukcji: 03.06.2019
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

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

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.

Formularz zlecenia licytacji z limitem/telefonicznej
Nazwa aukcji: AUKCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ | Kod aukcji: 1906ASN10 | Data aukcji: 03.06.2019
Zlecenie licytacji z limitem oraz licytacja telefoniczna to sposoby wzięcia udziału w aukcji, nie wymagają od Uczestnika aukcji uiszczania dodatkowych kosztów.
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.

ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM

Osoba zlecająca licytację:

IMIĘ I NAZWISKO					

NUMER KLIENTA		

NUMER TELEFONU DO LICYTACJI				

Nr
katalogowy

seria i numer dowodu osobistego/PESEL

HASŁO

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					

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

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.

