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Jacob Steinhardt (1887–1968) Wojna (ok. 1945)

sucha igła / papier
18,5 × 24 cm (w świetle passe-partout)
37,5 × 42 cm (z oprawą)
sygnowany ołówkiem p.d.: Steinhardt
estymacja: 2 000–3 000 PLN •

W bogatej spuściźnie graficznej Steinhardta przeważają motywy biblijne a także sceny rodzajowe dotyczące
żydowskiej egzystencji i religijności. Artysta tworzył również stylizatorskie ryciny ukazujące palestyńskie krajobrazy, widoki Jerozolimy oraz malownicze, ubogie zaułki
środkowoeuropejskich sztetli. Jego syntetyczne pejzaże
palestyńskie kontrastują z bogatymi w detal przedstawieniami miejskich zaułków. Steinhardt inspirował się
niemieckim ekspresjonizmem, pod jego wpływem syntetyzując i deformując obrazowane motywy. Chętnie
kontrastował duże, gładkie płaszczyzny czerni z bogato
opracowanymi, drobno ciętymi partiami. Najciekawsze
efekty uzyskiwał w ręcznie kolorowanych drzeworytach,
których zawężona paleta barwna w wyrazisty sposób
wzmacnia ekspresję syntetycznych cięć. Prezentowana
praca została wykonana w rzadziej stosowanej przez
artystę technice suchej igły. Steinhardt posłużył się tutaj
bogatym spektrum efektów graficznych, wyraziście
różnicując grubość poszczególnych linii. Uwagę widza
przyciągają przede wszystkim ekspresyjne, ukazane na
pierwszym planie postaci. Te rozpaczające jednostki
o bolesnych wyrazach twarzy wykonują zróżnicowane,
dramatyczne gesty. W głębi kompozycji rozciąga się rozległa przestrzeń cmentarza, akcentowanego motywami
krzyży i olbrzymich ludzkich czaszek. Dramatyzm przedstawienia wzmacniają stada sumarycznie zaznaczonych
ptaków, unoszących się nad tym złowieszczym pejzażem.
Wykreowana przez Steinhardta alegoria wojny została
stworzona w oparciu o dość tradycyjny repertuar znaków
i symboli, wiązanych zwyczajowo z tym śmiercionośnym żywiołem. Doświadczenie wojny – ukazane przez
pryzmat rozpaczy po śmierci człowieka – zyskało sugestywną reprezentację plastyczną, zbudowaną w oparciu
o język stylizatorskiej odmiany przedwojennego ekspresjonizmu. Rycina Steinhardta wyraża pełne miłości
współczucie wobec ofiar II wojny światowej, stanowiąc
próbę stworzenia swoistej syntezy tego dziejowego kataklizmu. W swojej uniwersalizującej alegoryczności kontrastuje ona między innymi z wstrząsającymi linorytami
Jonasza Sterna z cyklu „Getto lwowskie”, obrazującymi
ukonkretnione wojenne realia odzwierciedlone w oparciu o osobiste obserwacje autora.
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Jacob Steinhardt (Żerków 23 V 1887 – Naharijja 11 II
1968): malarz i grafik żydowskiego pochodzenia, urodzony w wielkopolskim Żerkowie. Od 1906 roku studiował w Berlinie, między innymi pod kierunkiem Lovisa
Corintha. W latach 1908–1910 przebywał w Paryżu.
Podczas pobytu we francuskiej stolicy sztuki początkujący malarz poznał wielu mistrzów impresjonizmu między innymi Henriego Matisse’a. Po powrocie do Berlina
założył grupę Die Pathetiker zrzeszającą niemieckich
ekspresjonistów. W czasie I wojny światowej zaciągnął
się do armii niemieckiej, walcząc na froncie wschodnim
w Polsce i na Litwie. W 1917 roku odbyła się jego pierwsza
wystawa w Berlinie. W tym samym roku zainteresował
się techniką drzeworytu, która stała się dla niego podstawowym medium wypowiedzi artystycznej. W 1922 roku
poślubił Minni Gumpert. Po dojściu Hitlera do władzy,
w 1933 roku Steinhardt z rodziną uciekł do Palestyny.
Osiedlił się w Jerozolimie, gdzie w 1934 roku otworzył
szkołę artystyczną. Po jej likwidacji został dyrektorem
Wydziału Grafiki w Akademii Sztuki i Projektowania
Bezalel w Jerozolimie. W 1955 roku otrzymał Pierwszą
Międzynarodową Nagrodę na Biennale Grafiki w São
Paulo w Brazylii, a w 1958 roku kolejną nagrodę w San
Francisco. Jego prace były wystawiane między innymi
w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Holandii.
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Marek Włodarski (1898–1960) Ludzie w kosmosie (1931)
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ołówek, kredka / papier żeberkowy
24,3 × 31,9 cm
45,5 × 53 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany śr.-p.g. (wtórnie): Włodarski 1931
na odwrociu nalepka Muzeum Śląskiego, z wystawy „artes”
1929–1934
reprodukowany:
Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, kat. wystawy
monograficznej, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa
1981, poz. kat. IV/599, il. 46
wystawy:
ZSP Warszawa 1969, poz. 20
Artes 1929–1934, Galeria Współczesna w Warszawie,
październik – listopad 1969, Warszawa 1969, poz. kat. 106
Artes 1929–1934, Muzeum Śląskie, Wrocław 1969,
poz. kat. 104
Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, Muzeum
Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981, poz. kat. IV/599
estymacja: 40 000–60 000 PLN •

„Ludzie w kosmosie” to niezwykle ciekawa, surrealistyczna kompozycja, składająca się z na poły abstrakcyjnych, geometrycznych i organicznych elementów.
W czasie w którym powstawał prezentowany rysunek,
w latach 30. XX wieku, „podbój kosmosu” był – nomen
omen – jedynie surrealistycznym hasłem. Na rzeczywiste działania ludzkość musiała poczekać jeszcze blisko 30
lat, jednak fascynacja przestrzenią kosmiczną i jej nieodkrytymi możliwościami była stale obecna w wyobraźni
naukowców i artystów. W tym czasie Włodarski był już
członkiem awangardowej grupy lwowskich artystów
plastyków „Artes”. Malarz – wówczas posługujący się
imieniem i nazwiskiem Henryk Streng – miał za sobą
studia w Wolnej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie
i Państwowej Szkole Przemysłowej oraz kilkumiesięczny pobyt w paryskiej pracowni Fernanda Légera.
Zafascynowany osobowościami André Bretona i André
Massona, mimo wszystko podchodził do surrealizmu
dość sceptycznie.
Streng w pełni zaaprobował rozwiązania formalne
Légera, takie jak kult przedmiotu, niechęć do estetyzacji czy prymitywizm przedstawienia. W efekcie
zaczął tworzyć złożone kompozycje na pograniczu
dwóch nurtów – surrealizmu i kubizmu, pełne szczególnej, lirycznej nostalgii. Jego sztukę z lat 30. charakteryzuje również wyraźnie lewicowe zabarwienie
polityczne: malarz współpracował wówczas z pismami
„Sygnały” i „Omnibus”. Do grupy „Artes” należeli również
m.in.: Jerzy Janisch, Mieczysław Wysocki, Aleksander
Krzywobłocki, Ludwik Lille, Otto Hahn, Tadeusz
Wojciechowski oraz Aleksander Riemer. Artyści – tak
jak i Streng – podejmowali ważne tematy społeczne
i wystawiali wspólnie w wielu miastach międzywojennej
Polski. Zajmowali się również poszukiwaniami formalnymi, a także pracą teoretyczną.
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Marek Włodarski (1898–1960) Winogrona i przedmioty (1929)
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gwasz, akwarela / papier
28 × 35,3 cm
53 × 59 cm (z oprawą)
datowany na odwrociu: 1929
literatura:
A. Wojciechowski, Samochód w kwiatach, „Współczesność” 10
1965, nr 4, s. 10
W. Hudon, Montaże z wyobraźni, „Projekt” 1970 nr 1, s. 34
A. Ligocki, O nowy kształt sztuki polskiej, Kraków 1970,
s. 210–211
reprodukowany:
Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk Streng,
red. J. Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Poznań 2009, il. s.nlb., kat.
14
A. Wojciechowski, Marek Włodarski, „Rocznik Akademii Sztuk
Pięknych” 1971–1972, s. 99, il. 55
Z. Baranowicz, Polska awangarda artystyczna 1918–1939,
Warszawa 1975, s. 193, il. 80
wystawy:
Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, Muzeum
Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981, poz. kat. III/47
estymacja: 100 000–120 000 PLN •
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Marek Włodarski (1898–1960) Formy I (ok. 1950)
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olej / płótno
40,5 × 50 cm
reprodukowany:
Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk Streng,
red. J. Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Poznań 2009, il. s.nlb.,
kat. 85
wystawy:
Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, kat. wystawy,
Muzeum Narodowe w Warszawie, grudzień 1981 – styczeń
1982, poz. kat. III/63
estymacja: 150 000–180 000 PLN •

Praca powstała w 1950 roku, czyli w czasie, w którym
Włodarski mieszkał już w Warszawie. To właściwie abstrakcyjna, płaszczyznowo malowana kompozycja, w której doskonale widać inspiracje twórczością Fernanda
Légera i nawiązania do surrealizmu, a także wyjątkową
wrażliwość kolorystyczną Włodarskiego.
Po przetrwaniu najgorszych momentów wojny – ciągłego ukrywania się pod fałszywą tożsamością i pobycie
w obozie koncentracyjnym – Włodarski przeprowadził
się do stolicy, gdzie bardzo mocno zaangażował się w nurt
nowych przemian społeczno-politycznych. Od 1945
roku działał w Zarządzie Okręgu Warszawskiego oraz
w Zarządzie Głównym i Głównej Komisji Artystycznej
ZZPAP , współorganizując pierwsze wystawy, spotkania
i pokazy. Rok później organizował ogólnopolską grupę
malarzy-modernistów, do której należeli m.in. Tadeusz
Brzozowski, Jerzy Nowosielski, Jadwiga Maziarska
i Władysław Strzemiński. Pierwsze powojenne wystawy
przyniosły Włodarskiemu dobrą prasę i uznanie krytyki,
zaproponowano mu również pracę na nowo powstającej
uczelni artystycznej. Brał również udział w działalności
Klubu Młodych Artystów i Naukowców, uczestniczył
w wystawach Sztuki Nowoczesnej. Nastąpiło też wówczas dość nieoczekiwane zbliżenie Włodarskiego do
koloryzmu. Jego działania zbiegły się w czasie z proklamowaniem doktryny socrealistycznej: z współtworzonej
przez niego grupy powoli zaczynali odchodzić kolejni
twórcy.
Mimo swojego awangardowego zaplecza Włodarski
dobrze odnalazł się w nowym systemie: został jednym
z 28 członków Komisji Kwalifikacyjnej I Ogólnopolskiej
Wystawy Plastyki oraz jednym z członków jury tej wystawy, kilka miesięcy później został również dziekanem
wydziału malarstwa nowo powstałej Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Sam jednak odcinał się od socrealizmu: pozostał wierny swoim przedwojennym, rewolucyjnym ideałom i awangardowej redakcji sztuki zaangażowanej. W latach 50. na jego płótnach pojawiały się
prawie abstrakcyjne, silnie zgeometryzowane formy, by
następnie rozmiękczyć kontur, malując formy bardziej
biologiczne. W ostatnich latach życia dużą rolę w twórczości Włodarskiego odgrywał pejzaż, metaforyczny
pejzaż wyobraźni. W jego powojennej sztuce można się
doszukać powinowactwa z włoską i francuską abstrakcją
liryczną.
10
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Louis Marcoussis (1878–1941) Postać z kotwicą (1930)
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olej / płótno
59,9 × 80,8 cm
sygnowany p.d.: marcoussis 30
Proweniencja:
kolekcja Hans Hofmann, Nowy Jork
kolekcja Hans i Maria Hofmann Trust, Nowy Jork
kolekcja Ameringer-Yohe, Nowy Jork
kolekcja Hans Hofmann, Nowy Jork
kolekcja Schiller and Bodo, Nowy Jork
kolekcja prywatna, Nowy Jork
estymacja: 380 000–480 000 PLN

Ludwik Markus w Paryżu znalazł się w 1903 roku.
Osiedlił się na Montparnassie – dzielnicy skupiającej
najbardziej aktywną bohemę artystyczną. Szybko wszedł
także w krąg artystów rezydujących na Montmartrze.
W twórczości Markusa z tego okresu wyraźnie zaznaczyły się wpływy impresjonizmu oraz fowizmu. Pierwsze
lata w Paryżu doprowadziły artystę do silnego kryzysu
twórczego, w efekcie którego porzucił twórczość malarską na 3 lata. Dopiero w 1910 roku, w cyrku na skraju
Montmartre’u, Markus poznał poetę i teoretyka sztuki
Guillaume Apollinaire’a. Dzięki temu spotkaniu wszedł
w krąg artystów poszukujących nowej drogi obrazowania. Wkrótce, wraz z Picassem i Braque’em, Markus należał do ścisłego grona twórców nowego awangardowego
nurtu – kubizmu, który uznawany jest za jedną z najważniejszych rewolucji w historii sztuki. Apollinaire’owi
zawdzięczał także swoje nowe francuskie nazwisko –
Louis Marcoussis.
W latach 1914–1919 Marcoussis zwiesił ponownie
swoją twórczość na czas zawieruchy pierwszej wojny światowej. Lata 20. XX wieku to okres budowania
przez artystę oryginalnego stylu w ramach twórczej
redakcji założeń kubizmu analitycznego. Podobnie
jak u Picassa czy Braque’a rekwizyty prac Marcoussisa
stanowiły przedmioty codziennego użytku: karty do
gry, gazety, naczynia oraz instrumenty muzyczne, które artysta „rozbierał” na części składowe ukazując je
z różnych perspektyw. To, co stanowi o oryginalności
stylu Marcoussisa, to szczególne wykorzystanie koloru.
Artysta chętnie sięgał po jaskrawe barwy, wibrujące
w oku dzięki kontrastowym zestawieniom, różnicy temperatur i intensywności plam. Eksperymenty malarza
polegały także na wprowadzaniu do kompozycji dynamiki oraz budowaniu wrażenia ruchu. Służyła temu
zróżnicowana faktura, którą uzyskiwał uzupełniając
podłoże malarskie o takie elementy, jak skóra czy piasek,
a także używając podobrazia o wyraźnie zaznaczonej
strukturze.
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Kolejny etap w twórczości Marcoussisa przypada na
przełom lat 20. i 30., kiedy w jego malarstwie pojawiają się analogie do poetyki włoskiej pittura metafisica,
ujawniając pokrewieństwo z artystyczną wizją Giorgia
de Chirico. Zmatowiała kolorystyka, poetyckie odniesienia oraz echo symbolizmu wskazują, że poszukiwania
plastyczne Marcoussisa skierowały się w stronę surrealizmu zbliżając się do twórczości Paula Klee i Joana
Miro, jednak nic nie tracąc z osobliwego, geometrycznego kubistycznego piękna. W 1929 Marcoussis spędzał
wakacje w bretońskim Saint-Servan-sur-Mer, następnie
rozszerzył swój repertuar o – widoczne na prezentowanej
pracy – marynistyczne motywy ikonograficzne.
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Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885–1939) Przerażenie wariata (1931)
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odbitka żelatynowo-srebrowa / papier chloro-bromowy
vintage print
27,4 × 20,4 cm
59,5 × 51 cm (z oprawą)
wystawy:
Galerie Berinson, Arr Basel Miami, 2011
15. Warszawskie Targi Sztuki
Reprodukowany:
Uśpiony kapitał 2. Witkacy i inni, red. B. Czubak, Warszawa
2011
Witkacy. Psychoholizm, red. M.A. Potocka, Kraków 2009, s.nlb.
Face au néant. Les portraits de Stanisław Ignacy Witkiewicz,
Musée des Beaux-Arts, Nantes 2004, il. s. 185
E. Franczak, S. Okołowicz, Przeciw nicości. Fotografie
Stanisława Ignacego Witkiewicza, Kraków 1986, il. nr 296,
poz. kat. nr 296, s. 68
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa
kolekcja prywatna, Polska
Galerie Berinson, Berlin
estymacja: 160 000–180 000 PLN

Fotografia stanowiła jedno z głównych zainteresowań Stanisława Ignacego Witkiewicza już od początku
jego kontaktu ze sztuką w ogóle, podobnie jak pisanie –
przede wszystkim dramatów. To drugie ściśle łączy się
z kolejną jego namiętnością – teatrem, który wydaje się
kluczowy w myśleniu o portretach artysty – uwidacznia
się to w „Przerażeniu wariata” z 1931 roku. Niekiedy ucharakteryzowany, innym razem odbijający się w lustrze,
z zawsze ekspresyjnym wyrazem twarzy, gdzie pierwsze
skrzypce odgrywała mimika i gesty: teatralne pozy, przybierane na potrzeby błysku flesza maski. Autoportret to
zawsze forma, w której artysta przede wszystkim bada,
analizuje samego siebie. Jest to konfrontacja tego co
zewnętrzne, z tym co wewnętrzne; próba dotarcia do
sposobów, w jakich przejawia się jedno w drugim.
Oferowana praca jest wedle wszelkiego prawdopodobieństwa 1 z 3 istniejących odbitek (każda funkcjonuje
w innym formacie). Jedna z nich (11,6 × 8,3cm) pojawiła się
na aukcji A Show of Hands: Photographs from the Collection
of Henry Buhl w Domu Aukcyjnym Sotheby’s w grudniu
2012 roku.

Za pomocą własnej twarzy można zobaczyć samego
siebie: swoją osobowość, swoje stany emocjonalne.
Można też używać własnej twarzy jako kamuflażu, może być ona teatrem zarówno dla siebie, jak
i dla widzów, poprzez utrwalenie różnych jej układów mimicznych na poszczególnych fotografiach. Te
wszystkie eksperymenty prowadzone przez Witkacego nad własną twarzą były jedną z form poznania
samego siebie, linią, która zmierzała w tym kierunku,
co jego zainteresowania filozoficzne. W bezpośrednim związku z psychologią twarzy pozostają eksperymenty fotograficzne – fizjonomiczne aspekty „Istnienia Poszczególnego”. Świadczą o tym multiplikacje
portretowe przy równoczesnym kadrażu robionym
przez samego autora. […] Zamierzony absurd, ironia,
seryjność, multiplikacje stanowią, że jest Witkacy prekursorem, zarówno w teatrze jak i w fotografii. Jego
Twórczość skłania nas ponadto do zastanowienia się
nad problemem relatywizmu samego obrazu fotograficznego i możliwości postawienia znaku równości
między tym, co prawdziwe, a tym, co jest wynikiem
manipulacji mentalnych.
G. Musiał, Twórczość fotograficzna Stanisława Ignacego
Witkiewicza, [w:] Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885–1939,
red. Z. Gołubiewowa, E. Zawadzka, Kraków 1980, s.nlb.
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Erna Rosenstein (1913–2004) Tańczą gwiazdy (1995)

7

∙∙

olej / płyta metalowa
30,5 × 25,8 cm
42,5 × 37 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany p.d.: 1995 | E. Rosenstein
na odwrociu autorska naklejka z opisem pracy: 31 × 25
| „TAŃCZĄ GWIAZDY” | 1995 | E.ROSENSTEIN
Literatura:
Erna Rosenstein, kat. wystawy Galeria BWA Bydgoszcz, maj–
czerwiec 2004, Bydgoszcz 2004 (nr 913)
estymacja: 40 000–50 000 PLN •

W latach 80. i 90. Erna Rosenstein tworzyła swoiste
obrazy w obrazie. Płótno pokrywała rozwibrowanymi
plamami farby bądź płynnie przechodzącymi barwami, umieszczając na tak przygotowanym tle zwiewne,
subtelne plamki i linie. W efekcie powstawały czułe,
pełne liryzmu malarskie poematy. Potrzeba wiele skupienia i wrażliwości, aby docenić piękno późnych prac
Rosenstein, pozbawionych efektownych form i patetycznych gestów. Choć sprawiają wrażenie tworzonych
spontanicznie, to w rzeczywistości powstawały powoli,
będąc stopniowo i z rozwagą wypełniane kolejnymi formami. Jak zauważał Tomasz Jeziorowski, w twórczości
Rosenstein
sam obraz staje się projekcją, miejscem uchwycenia
świata, który przez większość ludzi nie tylko jest niewidoczny, ale i jego istnienie nie jest nawet odczuwalne. Artystka staje się rodzajem medium, które
urealnia kształty i przestrzenie nieobecne w świecie
„rzeczywistym*.

Rosenstein w latach 1932–1934 studiowała w Akademii
Sztuk Pięknych w Wiedniu. Między 1933 i 1936 roku
kontynuowała kształcenie w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, którą ukończyła pod kierunkiem Wojciecha
Weissa. W 1942 roku uciekła z lwowskiego getta. W czasie studiów sympatyzowała ze środowiskiem „Grupy
Krakowskiej”, której członkinią została po reaktywacji
stowarzyszenia w 1957 roku. Jej prace wystawiane były
między innymi na Wystawach Sztuki Nowoczesnej
w Krakowie (w 1948 i 1949 roku) i w Warszawie (w 1957
i 1959 roku) a także na słynnej ekspozycji „Dziewięciu”
w 1955 roku. Jedną z najciekawszych aranżacyjnie
prezentacji jej dorobku był zaprojektowana przez
Tadeusza Kantora wystawa zorganizowana w stołecznej
Zachęcie w 1967 roku. Rosenstein eksponowała również w Galeriach: Krzysztofory i Krzywe Koło. Brała
udział w Sympozjach Złotego Grona w Zielonej Górze
i Plenerach Koszalińskich w Osiekach. Wystawiała także
poza granicami Polski, uczestnicząc między innymi
w Salonie Malarstwa Surrealistycznego i Fantastyki,
zorganizowanym w ramach Biennale Sztuki w São
Paulo w 1965 roku, w Festiwalach Sztuki w Edynburgu
(w 1969 i 1978 roku) oraz w Salonach Międzynarodowych
w Monte Carlo (w 1964 i 1965 roku). W 1977 roku otrzymała Nagrodę Krytyki Artystycznej im. C.K. Norwida,
a w roku 1966 Nagrodę im. J. Cybisa za całokształt
16

twórczości. Oprócz malarstwa zajmowała się również
twórczością poetycką. Wydała kilkanaście autorskich
tomików poezji, takich jak „Ślad” (1972), „Spoza granic mowy” (1976), „Wszystkie ścieżki” (1979) i „Czas”
(1986). Stefan Szydłowski, podsumowując twórczość
Rosenstein, pisał:
O dziełach Erny Rosenstein pisano, że są surrealistyczne, że są reprezentatywne dla abstrakcji biologicznej,
są malarstwem aluzyjnym i metaforycznym. Z pewnością są jakimś zapisem nieznanych, wymyślonych,
idealnych form organicznych, a równocześnie czymś
żywym, co jedynie przez nazwanie i wyniesienie
w przestrzeń ekspozycji zostało na chwile wyrwane
z sobie właściwego środowiska. […] Erna Rosenstein
tworzy z wrażliwością muzyka poszukującego idealnego wyrazu tego, co jawi się jako bezpośredniość
zdarzeń układających się w ludzkie losy, łowi pod
powiekami atomy tych losów i maluje ich partytury**.

Sama artystka podkreślała natomiast, że „Malarstwo jest
czymś, co tkwi we mnie, ale jednocześnie mam uczucie,
że jakieś rzeczy ze świata przepływają przeze mnie, a ja
je tylko urealniam”*.
* Erna Rosenstein, kat. wystawy, Galeria BWA Bydgoszcz,
maj–czerwiec 2004, Bydgoszcz 2004, s. 4.
** Erna Rosenstein: obrazy, grudzień 1995, Galeria Rzeźby
Stołecznego Biura Wystaw Artystycznych, red. M. Szeląg,
Warszawa 1995.
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Jan Lebenstein (1930–1999) Figury rozpięte (ok. 1956)

tusz / papier milimetrowy
56,2 × 37,5 cm (w świetle passe-partout)
71,5 × 91,8 cm (z oprawą)

Zofia i Kazimierz Romanowiczowie oraz K.A. Jeleński na
wystawie J. Lebensteina w Galerie Lambert w 1961 roku.
Źródło: Biblioteka UMK

estymacja: 12 000–16 000 PLN •
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Jan Lebenstein (1930–1999) Figure 159 (1962)

9

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

olej / płótno
162×130 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: Jan Lebenstein |
„Figure 159” | 1962
na odwrociu papierowe naklejki transportowe oraz naklejka
wystawowa z Musée de Gand
Wystawy:
Galerie Lacloche, wystawa indywidualna, Paryż, 1964
Palais des Beaux Arts, wystawa indywidualna, Bruksela, 1964
La Figure humaine depuis Picasso, wystawa zbiorowa, Musée
de Gand, Gandawa, 1964
37 artistes polonais contemporains, wystawa zbiorowa, Pavillon
Helena Rubinstein, Musée Tel-Aviv, 1965 (kat., poz. 51)
estymacja: 380 000–420 000 PLN •

Prezentowany obraz to jeden z najciekawszych
przykładów „Figur osiowych”, realizowanych przez
Lebensteina na przełomie lat 50. i 60. Zagwarantowały
artyście międzynarodowy sukces i wystawy w najważniejszych galeriach w Paryżu i Nowym Jorku. „Figura
159” była prezentowana w macierzystej, paryskiej galerii
Lebensteina – Galerie Lacloche, a także na wystawie
indywidualnej malarza w Brukseli i dwóch ekspozycjach
zbiorowych – w Belgii i Izraelu.
Lebenstein zadebiutował na konstytutywnej dla polskiej sztuki współczesnej wystawie Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi w stołecznym Arsenale. Zaprezentował
tam nostalgiczne pejzaże warszawskich przedmieść –
początkowo nic nie zapowiadało, że stanie się jednym
z najbardziej kontrowersyjnych artystów swojego pokolenia. A także – że zrobi błyskotliwą karierę za żelazną kurtyną. W 1956 roku Lebenstein związał się z niezależnym
Teatrem na Tarczyńskiej, prowadzonym w prywatnym
mieszkaniu przez Mirona Białoszewskiego. To właśnie
tam po raz pierwszy zaprezentował „Figury”, które stały się znakiem rozpoznawczym jego twórczości dwóch
powojennych dekad.
Malarz komponował swoje obrazy według doskonale
przemyślanego schematu: wyznaczał centralną oś kompozycyjną, według której symetrycznie nakładał fakturowe warstwy farby, tworząc animistyczne formy, przywodzące na myśl nierzeczywiste zwierzęta, mityczne twory
czy stylizowane, przeskalowane owady. Ograniczał paletę
barwną do wąskiej gamy szarości, brązów, ugrów i czerni, tworząc reliefowe, pełne egzystencjalnego niepokoju
obrazy. Bardzo szybko został dostrzeżony przez krytykę,
a dzięki ożywionej w końcu lat 50. wymianie kulturowej
z Francją również przez zachodnich galerzystów. W 1959
roku, głównie za sprawą Ryszarda Stanisławskiego,
uczestniczył w kilku wystawach zbiorowych: Biennale
w São Paulo w Brazylii, Documenta II w Kassel oraz
ekspozycji prac polskich artystów w Genewie: „Pologne.
50 ans de peinture”.
Jesienią 1959 roku Lebenstein otrzymał Grand Prix
na 1. Międzynarodowym Biennale Młodych w Paryżu,
a nagrodą była wystawa w bogatej i gwarantującej sukces
finansowy Galerie Lacloche, mieszczącej się na Placu
20

Vendôme. Mimo to 15 grudnia odbył się wernisaż jego
pierwszej indywidualnej paryskiej wystawy w Galerie
Lambert na wyspie Św. Ludwika, zaplanowany już pół
roku wcześniej. Galeria została założona przez właścicieli Libelli – Zofię i Kazimierza Romanowiczów zaledwie kilka miesięcy wcześniej, ale została już doceniona
w środowisku paryskich krytyków sztuki dzięki dwóm
dobrze komentowanym wystawom: Tadeusza Dominika
i Josaku Maedy. Lebenstein wystawił u nich niewielkie
gwasze, a płótna, za zgodą właścicieli, zaprezentował
w Galerie Lacloche. Później pisał o Romanowiczu:
[...] widząc, że dla moich dalszych losów w Paryżu ta
wystawa na placu Vendôme była bardzo ważna, zgodził się [Romanowicz] oddać obrazy Galerie Lacloche,
gdzie był większy lokal i lepsze warunki materialne. To
był bardzo ładny gest*.

Obydwie wystawy osiągnęły ogromny sukces: zarówno prasowy, jak i komercyjny. W jednym z artykułów
zatytułowanym „Galeria Romanowiczów” Kazimierz
Wierzyński, myląc dwie równoczesne wystawy, napisał:
Galeria stała się modna; zapewne pod wpływem
tego powstały na wyspie niedawno dwie inne. [...]
Należy galerię odwiedzać. Należy kupować tam obrazy. Helena Rubinstein na pierwszej wizycie kupiła 20
płócien, wśród nich 12 Lebensteinów. Spieszcie się.
Wszystko rozkupią*.

W 1965 roku „Figura 159” znalazła się na wystawie
„37 Artistes Polonais Contemporains”, która odbyła
się w Pawilonie Heleny Rubinstein w Muzeum w TelAwiwie. Była to niezwykle ciekawa ekspozycja w kontekście polityki kulturalnej obydwu krajów – nowo powstałego państwa żydowskiego i Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej okresu małej stabilizacji lat 60. Na wystawie
oprócz wspomnianej kompozycji pojawiły się obrazy,
asamblaże i grafiki m.in. Tadeusza Kantora, Jonasza
Sterna, Alfreda Lenicy, Jerzego Tchórzewskiego, Jerzego
Nowosielskiego, Jana Tarasina, Rajmunda Ziemskiego,
Stefana Gierowskiego i Józefa Gielniaka. Kuratorem
wystawy z polskiej strony był Ryszard Stanisławski, który wybrał artystów posługujących się w swojej pracy
twórczej kategorią „metafory” i „poetyckiej wyobraźni”.
21

Każdy z zaprezentowanych twórców miał już ugruntowaną pozycję na rodzimym rynku i charakterystyczne podejście do formy i treści dzieła sztuki. Wystawa
powstała z inicjatywy ówczesnego dyrektora telawiwskiej placówki – dr. Haima Gamzu. Tuż po tej wystawie
praca została sprzedana do prywatnej kolekcji w Paryżu.
Główne problemy malarstwa Lebensteina są te same
co u całego pokolenia współczesnych malarzy: ograniczenie koloru, upodobanie do grubego nakładania
farby, upodobnianie obrazu do reliefu, tendencja sprowadzenia wszystkich form do lapidarnego skrótu. Te
problemy Lebenstein wzbogaca jednak o charakterystyczną wizję, jaką jest uporczywe przedstawianie
pojedynczej figury nazywanej czasem figurą osiową,
figury, która przypomina miękkiego owada. Skąd
wywodzi się owa wizja? Nieuchronnie narzuca się
bohater „Przemiany” Kafki, który budząc się pewnego
dnia zauważa, że został przemieniony w karalucha.
Ponieważ „owady” Lebensteina posiadają wiele cech
ludzkich i to nieprzyjemnie ludzkich, analogia jest tym
silniejsza. (Zapytany o to, Lebenstein zirytował się
raczej, i choć wydaje się, że pytanie zajęło go, oświadczył, iż nie jest w stanie na nie odpowiedzieć...) [...]
Malarze przeważnie mają tendencję do malowania
rzeczy ładnych, ładnych aż do przesady. Lebensztejn
czyni rzecz najtrudniejszą: mianowicie maluje rzeczy
brzydkie. […] W gruncie rzeczy praca Lebensztejna
obejmuje okres zaledwie kilku lat i jest jeszcze zbyt
wcześnie na to, aby przewidywać w jakim kierunku
będzie się rozwijał**.
* Cyt. za Libella. Galerie Lambert. Szkice i wspomnienia,
red. M.A. Supruniuk, Toruń 1997.
** Michel Ragon, „Współczesność” 17 (15 IX 1962).
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Naklejka z wystawy La Figure Humaine depuis Picasso, wystawa
zbiorowa, Musée de Gand, Gandawa, 1964.

Naklejka z indywidualnej wystawy Jana Lebensteina w Palais
des Beaux Arts w Brukseli, 1964.
Jan Lebenstein z obrazem „Figure 159”. Źródło: Jan
Lebenstein i krytyka – Eseje, recenzje, wspomnienia,red. A. Wat,
D. Wróblewska, Warszawa 2004, t. 2. ►
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Jerzy Nowosielski (1923–2011) Akt w okularach (1969)

10

∙∙
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olej / płótno
100 × 60 cm
sygnowany na krośnie g.: J. Nowosielski 100 × 60 1969
nalepka z opisem pracy
pieczątka wywozowa
nalepka z Muzeum Narodowego w Poznaniu, pracownia
konserwacji i rzeźby
literatura:
Jerzy Nowosielski, red. P. Cypryański, A. Szczepaniak, Galeria
Starmach, Fundacja Nowosielski, Kraków 2003, il. s. 313, poz.
kat. nr 451
proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Galeria Starmach, lata 90. XX w.
estymacja: 240 000–260 000 PLN •

Dla biografii i twórczości Jerzego Nowosielskiego bodaj
najważniejszym wydarzeniem okazał się być wyjazd artysty do Lwowa w latach 1937– 1939. Zainteresował się tam
sztuką wschodnią, prawosławną, a przede wszystkim
wschodniogalicyjskim malarstwem ikonowym, które
miał okazję oglądać w Muzeum Ukraińskim. W 1940 roku
rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule na
Wydziale Malarstwa Dekoracyjnego, gdzie nawiązał znajomość m.in. z Kazimierzem Mikulskim, Mieczysławem
Porębskim i Jerzym Skarżyńskim. W 1942 roku ponownie wybrał się w podróż na Wschód i przez cztery
miesiące przebywał w podlwowskiej Ławrze św. Jana
Chrzciciela. Studiował wówczas pisanie ikon, a umiejętność ta – zarówno w podejmowanych motywach, jak
i stylu czy kolorystyce – będzie wyraźnie wybrzmiewała
w dalszej jego twórczości. Sam Nowosielski wielokrotnie wspominał to doświadczenie twierdząc, iż ugruntowało jego drogę artystyczną. „To właśnie przyjęcie
głębszych, nie tylko formalnych wskazań sztuki bizantyjskiej różni zdecydowanie Nowosielskiego od plejady
innych, pseudoikonowych malarzy, tych, którzy ulegając
modzie powielają tylko powierzchownie kształt, zespół
linii, barw i system komponowania ikon. Konwencja
ikony wkracza zatem powoli – chciałoby się powiedzieć –
partiami do twórczości Nowosielskiego. Najpierw ulega
jej twarz przedstawianych postaci, tracąca stopniowo
portretowe podobieństwo, twarz – symbol, spokojna, uduchowiona, o wydłużonych szlachetnie rysach
i tajemniczych, przepełnionych błękitem oczach. Głowy
te osadza Nowosielski na jeszcze zmysłowych korpusach, na tułowiach konkretnych, realnych ludzi. Potem
umowność ogarnia całą sylwetkę; wypukłości ciała znaczone są jasnymi wyraźnie odgraniczonymi plamami
[…] W dziełach Nowosielskiego pojawia się również tak
bardzo ikonowy moment dopowiedzenia, uzupełnienia
zasadniczej, statycznej sceny niewielkimi narracyjnymi
wtrętami. […] Dzieło obrasta refleksyjną anegdotą”*.
Nowosielski wkrótce powrócił do Krakowa, gdzie
w 1945 roku podjął studia na krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych – od razu na trzecim roku. Młody artysta już
wówczas zaczął łączyć nowoczesne motywy z technikami
24

dawnych mistrzów. Podczas studiów przystąpił do Grupy
Młodych Plastyków i uczestniczył w jej zbiorowej wystawie w krakowskim Pałacu Sztuki (1946). Brał udział również w Wystawach Sztuki Nowoczesnej (w 1948 i 1957
roku w Krakowie oraz w 1959 roku w Warszawie), a także
w słynnej wystawie „Dziewięciu” (1955), która usankcjonowała zawiązanie II Grupy Krakowskiej. Prowadził
także działalność dydaktyczną: w latach 1947—1950
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
w Krakowie, od 1957 roku w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych w Łodzi, natomiast w latach 1962–
1993 na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Akt w okularach z 1969 roku to przedstawienie półnagiej kobiety w bliżej nieokreślonym wnętrzu. Postać,
w typowy dla Nowosielskiego sposób, ujęta jest syntetycznie. Jej ciało opracowane zostało płaską plamą
malarską i obwiedzione wyraźnym konturem. Zabiegi
te sprawiają, że kobieta traci indywidualne rysy, których
dodatkowo pozbawiają tytułowe okulary. Jednocześnie
jej postawa sprawia wrażenie nienaturalnej, sztywnej
lub nawet skrępowanej, co budzi skojarzenia z hieratycznymi ujęciami znanymi z malarstwa bizantyjskiego.
Paleta barwna ograniczona została do ciepłych tonacji
beżu, brązu i cielistego różu, przełamanego wyrazistym
akcentem bieli. Zaznaczone w tle elementy wystroju
wnętrza – podłoga, ściana czy wiszące na niej obrazki –
wprowadzają do obrazu sugestię głębi. Jednocześnie ich
ukształtowanie przywodzi na myśl nie przedstawienia
figuralne, lecz raczej abstrakcyjne obrazy autorstwa
Nowosielskiego. Taki sposób połączenia oszczędnych
środków malarskich i pozornego spokoju kompozycji
z rodzajem milczącego skupienia, w jakim zdaje się trwać
portretowana kobieta, sprawia, że obraz oddziałuje
szczególną aurą podniosłości, tajemnicy, ale i erotycznego napięcia – cechami, którymi mistrzowsko operował
Jerzy Nowosielski.
* J. Madeyski, Twórczość Jerzego Nowosielskiego, [w:] Jerzy
Nowosielski, red. M. Płażewska, Warszawa 1992, s. 27, 34.
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[…] Hieratyczne ukształtowanie kobiet przy toalecie,
gimnastyczek czy pływaczek nie przytłumia ich współczesności, nie przesłania drażniącego erotyzmu postaci – lecz przeciwnie, uwydatnia jeszcze przez kontrast
te cechy, przydaje ich realności szczególną perwersyjną powagę. Zaskakująca żywotność starej konwencji
wynika oczywiście nie tylko z nakładania się jej na
współczesny przedmiot czy temat. Decydujące wydaje
się to, że sposób użycia tej konwencji, jej przyswojenie dla potrzeb własnej wizji – osiągnął Nowosielski
poprzez nowatorskie doświadczenia przeżywane
w kręgu krakowskiej awangardy.
J. Bogucki, Wstęp, [w:] Jerzy Nowosielski, Galeria
Współczesna, Warszawa 1969–1970, s. 609.

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
duży 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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Jerzy Nowosielski (1923–2011) Abstrakcja (1997) ►

serigrafia barwna / papier
79,6 × 57,7 cm (w świetle passe-partout)
97,5 × 76,6 cm (z oprawą)
sygnowany, datowany i opisany u dołu kompozycji:
21/64 Jerzy Nowosielski 1997 r.
estymacja: 8 000–10 000 PLN •
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Jan Ziemski (1920–1988) Formura meteor (1958)

12

∙∙
∙∙
∙∙

∙∙

technika mieszana / deska
61 × 50,5 cm
opisany na odwrociu: Jan Ziemski | Lublin | Wystaw: Grupa
Zamek M Sztuki Łódź 2002 | BWA Lublin, Maj 2003 | Galeria
DAP, Warszawa VIII-IX 2003 | Reprod: Kat. wyst. BWA Lublin,
Maj 2003 | Kat. wyst. Grupa Zamek MSŁ, 2002 str. 75
l.g. nalepka papierowa z danymi pracy
Wystawy:
Galeria Domu Artysty Plastyka, Warszawa 2003
Biuro Wystaw Artystycznych w Lublinie, maj 2003
Grupa Zamek (Lublin 1956-1960) – Doświadczenie struktur,
Muzeum Sztuki w Łodzi 11.01.2002–17.02.2002
Reprodukowany:
Grupa Zamek (Lublin 1956-1960) – Doświadczenie struktur,
Muzeum Sztuki w Łodzi 11.01.2002–17.02.2002, s. 75
estymacja: 25 000–30 000 PLN •

Prezentowana „Formura meteor” wykonana w 1958
roku to wysokiej klasy dzieło reprezentatywne dla twórczości Ziemskiego z okresu jego fascynacji malarstwem
materii. Podobnie jak w innych pracach z 2. połowy
lat 50. artysta nałożył na prześwitujące w niektórych
partiach płótno grubą, niemal reliefową warstwę farby.
Jej złocisto-brunatna, ziemista kolorystyka współgra
z ciemną barwą tła. W innych „Formurach” Ziemski
nakładał i formował farbę szpachlą, tworząc metaliczne,
żyletkowate wzory układające się w lśniącą, reliefową
powierzchnię.
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Jan Ziemski (Kielce 20 I 1920 – 22 XII 1988): w latach 1942–
1946 studiował w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku
w Lublinie a następnie medycynę na Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej (w latach 1947–1948) i historię
sztuki na KUL (w latach 1948–1949 i 1955–1956). W 1956
roku wraz z młodymi artystami, m.in. Włodzimierzem
Borowskim i Tytusem Dzieduszyckim oraz krytykami a ówcześnie studentami: Wiesławem Borowskim,
Jerzym Ludwińskim i Hanną Ptaszkowską założył Koło
Młodych Plastyków, późniejszą Grupę Zamek. Działała
ona w Lublinie w latach 1956–1960. Grupa wystawiała
kilkakrotnie w rodzinnym mieście i w warszawskiej
Galerii Krzywe Koło w 1958 roku. Ziemski brał aktywny
udział w Plenerach Koszalińskich w Osiekach, Biennale
Form Przestrzennych w Elblągu, Sympozjum Artystów
i Naukowców w Puławach i Sympozjum Złotego Grona
w Zielonej Górze. W okresie działalności w Grupie
Zamek – podobnie jak koledzy – Ziemski tworzył obrazy
strukturalistyczne. Formowane w gipsie obrazy należące
do cyklu „Formura” cechują się grubą fakturą warstwy
malarskiej. Niekiedy zbliżają się do reliefów w masie
plastycznej nakładanej na powierzchnię płyty. Po 1964
roku artysta odszedł od informelu, konstruując prace
podejmujące zagadnienia ruchu, przestrzeni i światła.
W latach 80. Ziemski skrajnie uprościł paletę i w ostatnich pracach posługiwał się wyłącznie bielą i czernią.
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Adam Marczyński (1908–1985) Konkret (niedatowany, ok. 1960)

technika mieszana / deska
145 × 90 cm

estymacja: 55 000–65 000 PLN

Adam Marczyński był jednym z najwybitniejszych twórców aktywnych w środowisku powojennego Krakowa.
Pomimo ścisłej współpracy z gronem artystów należących do II Grupy Krakowskiej, podejmował nowatorskie
eksperymenty, które wyraziście odróżniły jego sztukę od
twórczości przyjaciół. Około roku 1960 artysta zrezygnował definitywnie z tworzenia obrazu-iluzji na rzecz konstruowania obrazu-przedmiotu. Płótno rozumiane jako
płaszczyzna pokryta farbą, ukazująca swoistą reprezentację bądź sugestię świata widzialnego, zostało zastąpione przez półprzestrzenną strukturę skonstruowaną na
podobieństwo żywego organizmu. Marczyński poświęcał odtąd wiele uwagi kwestii przestrzenności i przedmiotowości dzieła, rezygnując z sugerowania nawiązań
do rzeczywistości pozaartystycznej. Interesowały go nie
tylko walory wizualne, ale także wartości haptyczne tworzonych kompozycji. Zaczęły wówczas powstawać kolaże:
półprzestrzenne prace z połamanych, częściowo nadpalonych listewek, arkuszy forniru, kawałków tektury,
zardzewiałej blachy lub papy. Były one jednymi z pierwszych w kraju przykładów malarstwa materii. Oto jak
sam artysta komentował nowy etap swojej twórczości:

się strukturę. Dwie wielkie, chropowate płaszczyzny –
niczym rany zadane otynkowanej ścianie – wyzierają
z powierzchni płótna pokrytej fioletową farbą. Te spękane, bogate fakturalnie formy budzą subiektywne skojarzenia ze spaloną powierzchnią czarnej pustyni czy też
smolistym krajobrazem wypaleniska. „W jakiś dziwny
i przewrotny sposób ta okaleczona, cierpiąca materia
zaczyna oddziaływać poprzez swoją dekoracyjność”*** .
Obcując z tą muzealnej klasy kompozycją doświadczamy
dramatu rozgrywającego się w alternatywnej rzeczywistości w efekcie działania niezrozumiałych sił. Tak
konkretna w swej dotykalnej przedmiotowości forma
nieoczekiwanie staje się enigmą, prowadząc widza do
progu nierozwiązywalnej tajemnicy autonomicznego
świata dojrzałej twórczości Marczyńskiego.
* A. Marczyński, O własnej twórczości luźne notatki, [w:] Adam
Marczyński (1908–1985). Malarstwo, red. J. Orbitowski, Kraków
1998, s. 8. ** Adam Marczyński 1908–1985: wystawa monograficzna, red. J. Chrobak, Kraków 1985.
*** K. Podniesińska, Między metaforą a konkretem, [w:] Adam
Marczyński: między metaforą a konkretem, prace z lat 1954–1963,
Kraków 2008, s. 9.

„Pierwszym, jak mi się wydaje, ważnym w moich usiłowaniach momentem był rok 1958. Przeciwstawienie
się swoim własnym realizacjom lirycznych abstrakcji
przez użycie środków innych – Konkretów. Wynikało
to z potrzeby zademonstrowania i zakomunikowania
o niemożności wyrażenia tych rzeczy, których byłem
i jestem świadkiem. Musiałem zaznaczyć wtedy jakoś
to, co mnie wzruszało (ruiny, ślady), a ciągłe używanie tradycyjnych środków malarskich wydawało mi
się mało przekonujące. Czułem też potrzebę wprowadzenia elementów prostych. Potrzeba integrowania, porządkowania, organizowania różnych zjawisk.
Istnieje stała walka ze swoimi słabościami. Widziałem
je w przypadkowej fakturze Konkretów”*.

Zarówno Bożena Kowalska, jak i Mariusz Hermansdorfer
podkreślali, że:
„Konkrety” Marczyńskiego „istnieją na podobnej zasadzie co twory przyrody, nie powtarzają jej wyglądu, ale
tkwią w materii, w świecie ogólnych praw i współzależności, gdzie funkcja i wyraz stanowią jedność**.

Dramaturgię „Konkretów”, skłaniającą widza do obserwacji uczestniczącej, budują ślady zniszczenia i destrukcji materii, przykuwającej uwagę swoją zjawiskową fakturą. W wielu pracach należących do omawianego cyklu
Marczyński tworzył za pomocą naklejonych listewek
złożone, geometryczne układy form na płaszczyźnie,
wyznaczające skomplikowane rytmy elementów pionowych i poziomych. W 1962 roku umieszczał w „Konkretach” białe, poziome i pionowe pasy. Prezentowana
praca pozbawiona jest podziałów horyzontalnych i wertykalnych, tworząc jednolitą, swobodnie rozwijającą
30
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Wojciech Kopczyński (ur. 1955) Bez tytułu (2018)

olej, technika mieszana / płótno
60 × 60 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: WOJCIECH
KOPCZYŃSKI | ,,BEZ TYTUŁU” | 60 × 60 | 2018 | WK
estymacja: 3 500 – 5 500 PLN

W latach 1975–82 studiował na ASP w Krakowie na
Wydziale Grafiki. Uzyskał dyplom w pracowni litografii
prof. Włodzimierza Kunza, w pracowni Projektowania
Form Reklamowych prof. Witolda Skulicza oraz malarstwa w pracowni prof. Jana Świderskiego. Jego obrazy
znajdują się w kolekcjach prywatnych w tych krajach,
w placówkach dyplomatycznych, oraz w Muzeum Narodowym w Kielcach, Muzeum Narodowym w Barcelonie,
Muzeum „Espace de Goya” w Bordeaux, Muzeum Sztuki
Polskiej w Chicago. Ważniejsze kolekcje prywatne: dr.
Hans Guggenheim – USA, Christopher Sztyber – USA,
W&D Labhart – Szwajcaria, Greg Krol – Wielka Brytania. Prowadził również pracownię plastyczną w ramach
Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób z problemami
psychiatrycznymi. W latach 1984-86 stypendysta Ministra Kultury i Sztuki oraz Prezydenta Miasta Krakowa.
W obrazach Kopczyńskiego łatwo odnajdziemy graficzne cytaty – rysunkowe struktury, linearne kształty,
walorowy modelunek – oczywisty w biało-czarnym
graficznym świecie. Jest w tym malarstwie również
charakterystyczna precyzja kształtu, szczególny sposób „wykonania” i – ostatni w moim przekonaniu
pierwszoplanowy element – wykorzystywanie reliefowej struktury, choć trzeba dodać, że w ostatnich
pracach został on ograniczony do subtelnej gradacji
naklejanych elementów i płaszczyzn eksponujących
strukturę użytych materiałów i rysunkowych, strzępiastych tkanek. Ten zabieg włączania trzeciego
wymiaru w przestrzeń obrazu jest dość znamienny,
a może nawet kluczowy dla „języka” tego malarstwa,
zamkniętego gdzieś w przestrzeni pomiędzy obrazem;
subtelną, reliefową, rzeźbiarską strukturą a kolażem,
który w tym zestawie może wydać się określeniem
najbardziej właściwym. Szczególnie jeżeli jego znaczenie rozszerzymy poza granice oczywistych, formalnych
działań sprowadzających się zwykle do łączenia i zderzania różnych struktur i materiałów.
Łukasz Konieczko, https://wk.asp.krakow.pl/wystawa-wojciecha-kopczynskiego-collages-358/ (dostęp
20.09.2019)
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Rajmund Ziemski (1930–2005) Znak czarny (1959)

olej / płótno
80 × 150 cm
sygnowany i datowany l.d.: ZIEMSKI 59
opisany na odwrociu l.g.: 35 | RAJMUND ZIEMSKI | WARSZAWA |
NOWOLIPKI 10–201 | ,,ZNAK CZARNY” | 80 × 150
estymacja: 85 000–95 000 PLN

Rajmund Ziemski (Radom 30 VIII 1930 – 5 VIII 2005):
w latach 1949–1955 studiował malarstwo pod kierunkiem Artura Nachta-Samborskiego w Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. W roku dyplomowym wziął
udział w słynnej Ogólnopolskiej Wystawie Młodej
Plastyki w warszawskim Arsenale. Od 1958 wykładał
w macierzystej uczelni, prowadząc w niej pracownię
malarstwa, jedną z najchętniej wybieranych przez studentów jako pracownia dyplomowa. Zorganizowano
imponującą liczbę wystaw indywidualnych Ziemskiego.
Swoje prace artysta prezentował między innymi w Galerii
„Krzywe Koło” w Warszawie, Galerii Sztuki Nowoczesnej,
w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych, Galerii
Pryzmat w Krakowie, Klubie 13 Muz w Szczecinie, Galerii
BWA w Lublinie, Domu Artysty Plastyka w Warszawie,
Galerii Zapiecek w Warszawie, Galerii Kordegarda
i Galerii Zderzak w Krakowie. Kilka prezentacji miało
miejsce poza Polską. Odbyły się one w Waszyngtonie,
Chicago, Brukseli i Wiedniu. Ziemski bardzo aktywnie
uczestniczył także w licznych ekspozycjach zbiorowych,
takich jak „Kolor w malarstwie polskim XIX i XX wieku”, „75 lat warszawskiej ASP”, „Widzenie natury” oraz
Sympozjum Plastyki Złotego Grona w Zielonej Górze.
Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli nurtu
abstrakcji niegeometrycznej w polskim malarstwie
powojennym. We wczesnym cyklu „Ptaki” (1957–1958)
operował kształtami bardzo uproszczonymi, malowanymi impastowo na ciemnych tłach o bogatej fakturze.
Od początku lat 60. obrazy Ziemskiego przybrały charakterystyczny kształt wydłużonego prostokąta, w którego
polu, niczym rozpięte, dramatyczne płachty, rozpościerały się aluzyjne pola koloru i faktury. Nosiły tytuły sugerujące związki z naturą, jednak wyrażały przede wszystkim
zainteresowanie malarza kolorem i materią, traktowanymi autonomicznie, w oderwaniu od jakichkolwiek
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sugestii przedmiotowych. Ziemski z upodobaniem zestawiał partie malowane gładko z liszajowatymi, chropowatymi naroślami grubo kładzionej farby, stwarzając
efekt gęstej pajęczej sieci zasnuwającej powierzchnię
płótna. Motywy figuralne powróciły w około połowy lat
60., kiedy to artysta włączał w strukturę swych obrazów
fotograficzne wizerunki twarzy ludzkich. W kolejnych
latach rozwijał swoje zainteresowania kolorem i materią.
Począwszy od lat 60. kultywuje stały sposób tytułowania i oznaczania prac. Przykładem tej niezwykłej konsekwencji jest malowany nieprzerwanie od przez kilka
dekad cykl „Pejzaże” z obrazami numerowanymi liczbą
łamaną przez datę roczną. O „Pejzażach” Aleksander
Wojciechowski pisał:
„czy będzie to pejzaż odczuty jako radosna gra świateł
i barw, czy w późniejszym etapie – pejzaż pogrążony
w mroku, z którego wyłaniają się zagadkowe sylwety
linearnych struktur, czy wreszcie pejzaż geologiczny,
stanowiący odpowiednik kolorytu ziemi, jej faktury
i konsystencji – wszędzie odnajdziemy naturę jako
punkt wyjścia i źródło inspiracji”*.

Innym razem Wojciechowski stwierdzał:

„Gęstość zroszonej deszczem gliny, sypkość pyłu pokrywającego spaloną słońcem drogę, twardość kamieni –
to wszystko są elementy, z których tworzyć można
obrazy […] Szarość nie jest [dla Ziemskiego] tylko ciemną barwą. Może być ona błotnistym polem, może być
mrokiem lasu, może być kawałkiem zmurszałej ściany.
Tak rodzi się specyficzna faktura tych niezwykłych
krajobrazów”**.
* A. Wojciechowski, Rajmund Ziemski, Warszawa 1965.
** Idem, Pejzaże wyobraźni, [w:] Rajmund Ziemski: katalog wystawy, Warszawa 2002, s. 56.
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Rajmund Ziemski (1930–2005) Ptak II (Czarne słońce) (1957)

olej / płótno
100 × 65 cm
sygnowany i datowany p.d.: ZIEMSKI 57
opisany na odwrociu l.g.: 21 | RAJMUND ZIEMSKI | W-WA | KRAK.
PRZED 5 | 100 × 65 | Kolor 1
na odwrociu naklejka Centralnego Biura Wystaw
Artystycznego w Warszawie z opisem pracy
estymacja: 85 000–95 000 PLN

Prezentowany „Ptak II” należy do najciekawszych
kompozycji stworzonych przez Ziemskiego w latach
1957–1958. Wówczas – w cyklu „Ptaki” – artysta tworzył intrygujące, uproszczone wizerunki tytułowych
stworzeń. Na gładko, wielobarwnie podmalowanym
tle pojawiają się impastowo nakładane plamy barwne
układające się w sylwetki ptasich stworów. Artysta niejednokrotnie wprowadzał towarzyszące ptakom motywy malowanych kratek i siatek, kontrastując je z grubo
nakładanymi, szerokimi plamami budującymi główny
motyw przedstawienia. Innym razem koncentrował się
wyłącznie na ptasich bohaterach, powołując ich dożycia
przy pomocy cienkich, strzępiastych pociągnięć pędzla.
Prymitywizujące, pełne wyrazu kompozycje Ziemskiego
z cyklu „Ptaki” można traktować jako twórcze przetworzenie w duchu informelu baśniowego malarstwa Paula
Klee.
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Janina Kraupe-Świderska (1921–2016) Appassionata Beethovena (2013)
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∙∙

olej / płótno
100 × 80 cm
sygnowany l.d.: J. Kraupe
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: JANINA
KRAUPE | ,,APASSIONATA | BEETHOVENA” | OLEJ 2013
reprodukowany:
Janina Kraupe: malarstwo, grafika 1983–2014 / paintings, prints
1983–2014, red. J. Gościej-Lewińska, Kraków 2014, s. 189.
estymacja: 15 000–18 000 PLN •

Janina Kraupe-Świderska to jedna z najbardziej fascynujących postaci powojennego środowiska artystycznego Krakowa. Tworzyła sztukę intymną i osobistą, odwołującą się do transcendentalnych przeżyć. Inspirację
dla jej twórczości stanowiły przede wszystkim ezoteryka i muzyka. Ezoterykę i malarskie zapiski wrażeń
muzycznych uważała jednak za dwa odrębne, nie łączące
się aspekty swojej działalności. W procesie twórczym
wykorzystywała niekiedy techniki medytacyjne oraz
zapis automatyczny i półautomatyczny ulotnych wrażeń. Naczelną rolę w jej malarstwie i grafice odgrywał
tekstualny znak i impresyjna, autonomiczna plama
barwna uwolniona od wszelkich aluzji przedmiotowych.
Artystka malowała głównie obrazy abstrakcyjne, starając
się uchwycić w nich to co zmienne, nieuchwytne i chwilowe. Największym osiągnięciem Kraupe-Świderskiej jest
jednak wypracowanie własnej techniki zapisu wrażeń
muzycznych na płótnie. Jej delikatne, poetyckie interpretacje muzyki stanowią unikatowe symfonie barw i znaków. Subiektywne świadectwa słuchania i percypowania
utworów muzycznych w twórczości Kraupe-Świderskiej
można podzielić na: syntezy poszczególnych utworów
bądź twórczości danego kompozytora oraz próby mimetycznego odtworzenia konkretnej formy muzycznej albo
melodii. W swoich obrazach muzycznych artystka wielokrotnie stosowała zapis automatyczny, czyniąc z niego środek wyrazu dla spontanicznego odwzorowania
własnej percepcji utworu. Niekiedy rezygnowała jednak
z prób mimetycznego odtwarzania linii melodycznej
konkretnego dzieła, tworząc jego syntezę budowaną
z uwzględnieniem zewnętrznych skojarzeń. Jej mimetyczne impresje muzyczne stanowią swoiste malarskie partytury. To zapiski arcydzieł najwybitniejszych
kompozytorów, takich jak Jan Sebastian Bach, Ludwig
van Beethoven, Wolfgang Amadeusz Mozart, Fryderyk
Chopin, Claude Debussy, Gustav Mahler, Mieczysław
Karłowicz i Krzysztof Penderecki. W niektóre kompozycje artystka wplatała także motywy ikonograficzne:
konturowe przedstawienia postaci i scen nawiązujących
do fabuły utworu. Tworzyła również autorskie impresje
muzyczne, nie nawiązujące do konkretnych utworów.
Stanowią one próby przełożenia na język malarstwa
i grafiki nastrojów wiążących się z przemianami pór
roku i dnia oraz ulotnymi wrażeniami atmosferycznymi. Harmoniczna gra kolorów w jej pracach wyraża
tonację przywoływanych utworów. Kraupe podkreślała,
że „barwy kojarzą mi się zawsze z instrumentami i są
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stałe. Smyczkowe: srebrne, srebrno-niebieskie, srebrno-zielonkawe, srebrzysta jest ta gama. Trąbki i wszystkie
dęte mają barwę oranżową i czerwoną – bardzo wyraźnie”*. Warto zaznaczyć, że w podobny sposób interpretowali kolory instrumentów także muzycy-synestetycy,
w szczególności Aleksandr Skriabin. Z powyższej systematyki wyłączony jest fortepian, któremu artystka
nie przypisywała stałej wartości kolorystycznej. Barwy
stosowane w poszczególnych odwzorowaniach utworów
fortepianowych zależały za każdym razem od konstrukcji i nastroju danego dzieła muzycznego.
Prezentowana „Appassionata” stanowi niezwykle
sugestywną próbę zapisu malarskiego słynnego utworu
Ludwiga van Beethovena. Artystka stworzyła kilka prac
inspirowanych tą doskonałą sonatą wiedeńskiego klasyka. Struktura kolorystyczna prezentowanego obrazu
zdaje się odzwierciedlać zmiany napięć emocjonalnych
arcydzieła Beethovena. Krystaliczny, refleksyjny początek utworu kontrastuje z szybkim i pełnym witalnej
energii zakończeniem. Wrażenia te zostają wyrażone
na płótnie przy pomocy odcieni niebieskich i czerwonych. Bogate zastosowanie czerwieni nawiązuje także
do tytułu utworu: appassionato oznacza bowiem po
włosku tyle co „namiętny”. Skojarzenie barwy czerwonej z tytułem płótna staje się w tej sytuacji znamienne,
wyjaśniając zastosowaną przez Kraupe-Świderską tonację kolorystyczną obrazu. Pasowość kompozycji obrazu,
przywodząca na myśl horyzontalną strukturę partytury,
uwidacznia się zarówno w warstwie tła, jak i w kolorystyce swobodnie nakładanych znaków – ekwiwalentów
zapisu muzycznego.
* B. Niklewicz, Autoryzowany wywiad z Janiną Kraupe przeprowadzony w jej pracowni w Krakowie 12 listopada 2012 roku,
[w:] B. Niklewicz, Obrazy muzyki w twórczości Janiny KraupeŚwiderskiej, Poznań 2016, s. 165.
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Janina Kraupe-Świderska (Sosnowiec 27 I 1921 – Kraków 3 III 2016): w latach 1938–1939 studiowała malarstwo
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a następnie
między 1940 i 1942 roku w Kunstgewerbeschule utworzonej przez okupanta w miejsce Akademii. Kontynuowała
studia w tej uczelni w latach 1945–1948 pod kierunkiem
Eugeniusza Eibischa i Wacława Taranczewskiego (malarstwo) oraz Konrada Srzednickiego (grafika). Absolutorium uzyskała w 1948, dyplom w 1955. Pracowała jako
pedagog w macierzystej uczelni w latach 1948 –1991.
W czasie wojny współpracowała z teatrem podziemnym
Tadeusza Kantora. W 1945 związała się z Grupą Młodych
Plastyków. Od 1958 należy do Grupy Krakowskiej. Od
wczesnych lat zajmowała się równolegle malarstwem
sztalugowym i ściennym oraz grafiką. Tworzyła między
innymi w technikach monotypii, litografii i linorytu.
Uczestniczyła w wielu wystawach międzynarodowych,
jak XXVI Biennale Sztuki w Wenecji w 1952 roku czy VIII
Biennale Sztuki w Sao Paulo w 1965 roku. Wystawiała
swoje prace na wszystkich edycjach Międzynarodowego
Biennale Grafiki w Krakowie. Otrzymywała na nich
liczne nagrody. Od wczesnych lat artystka zajmowała
się tematyką ezoteryczną, magią, gnozą, kabałą i astrologią. Ostatnia z wymienionych stała się dla niej ucieczką
przed doktryną socrealizmu. Jednym z największych
osiągnięć Kraupe-Świderskiej jest jednak wypracowanie
własnej techniki zapisu wrażeń muzycznych na płótnie.
Stosowała ona szereg synestetycznych zabiegów, służących przełożeniu brzmienia instrumentów na język
pędzla i rylca. Artystka ilustrowała formy muzyczne
sonat czy fug uznanych kompozytorów, przekładając
ulotne wrażenia dźwiękowe na język znaków i barw.
Tworzyła także własne, fantazyjne impresje muzyczne,
inspirowane przemianami pór roku i dnia. Obrazy olejne
Kraupe-Świderskiej cechuje tekstualność: pojawiają się
na nich znaki, piktogramy i ornamentalne kody, jak
w cyklu „Manuskryptów”, budzących dalekie skojarzenia
z kaligrafią kultur Dalekiego Wschodu.
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Janina Kraupe-Świderska (1921–2016) Rudowłosa (1955)

olej / płótno
100 × 70 cm
103 × 72 cm (z oprawą)
sygnowany l.d.: J. Kraupe
opisany na odwrociu p.d.: JANINA KRAUPE | „RUDOWŁOSA” |
1955
estymacja: 13 000–18 000 PLN •
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Jerzy Skarżyński (1924–2004) Dzieciństwo sępa (1989)

olej / płótno
93 × 65 cm
sygnowany i datowany p.d.: Skarżyński | 89
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu na górnej listwie
blejtramu: J.SKARŻYŃSKI „DZIECIŃSTWO SĘPA” 1989
estymacja: 9 000–13 000 PLN •

Jerzy Skarżyński – malarz i scenograf, należał do najbardziej intrygujących plastyków polskich 2. połowy XX
stulecia. Zwyczajowo jego twórczość wiąże się z nurtem
powojennego surrealizmu, choć sam artysta przyznawał, że preferuje określenia takie jak malarstwo poetyckie czy metaforyczne. Prezentowana praca pochodzi
z dojrzałego okresu twórczości, kiedy to – w latach 80.
i 90. – Skarżyński malował na poły abstrakcyjne, metaforyczne kompozycje. W pracach tych plazmowe, płynnie powyginane formy zdają się rozpływać, przenikając
się wzajemnie. Wynaturzone postaci ludzie poddane
są silnej deformacji, budząc dalekie skojarzenia z płynnymi kształtami znanymi z niektórych prac Salvadore
Dali czy Maxa Ernsta. Wrażenie nadrealności wzmaga dodatkowo pustka otaczająca ruchliwe, plastyczne
formy. Literackie tytuły prac artysty nawiązują często
do ikonosfery teatralnej, nakierowując widza na tropy
interpretacyjne niemożliwe do odczytania z samych
prac. Płótna artysty silnie oddziaływają na wyobraźnię
widza. Czynią w ten sposób za dość woli twórcy, który
uważał, że:
sztuka musi wzbudzać melancholijny uśmiech, przez
niektórych odczytywany jako uczucie strachu – pokazuje ona bowiem zakamarki ludzkiej psychiki. Świat
w obrazach traci swoją sztywną formę, daje nam szansę zobaczyć to, co chcemy zobaczyć*.

Do najwybitniejszych przykładów prac z omawianego
okresu twórczości Skarżyńskiego należy monumentalna Kolacja u kabalisty z 1982 roku, przechowywana
w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach. Kształty
postaci są zdeformowane i demoniczne. Tajemnicze
postaci gromadzą się w purpurowo-mrocznej przestrzeni przypominającej jaskinię. Dzieciństwo sępa to obraz
nie tak mroczny, cechujący się skoncentrowaną formą
z wyraźnie zaznaczoną dominantą. W przestworzach
dostrzegamy kształt tytułowego ptaka, który zdaje się
wynurzać z miękkiej, plazmatycznej materii. Czy właśnie się z niej rodzi? Czy też bezpiecznie wzrasta w jej
bezpiecznym otoczeniu? Opisane formy zajmują niemal
całą powierzchnię płótna, zdając się poruszać na wietrze.
Tytuł pracy sugeruje związki z koncepcjami psychoanalitycznymi Zygmunta Freuda, wyrażonymi zwłaszcza
w eseju Leonarda da Vinci wspomnienia z dzieciństwa,
wydanym w 1910 roku. Freud przywoływał w nim starożytne przekonania, zgodnie z którymi sępy miały rodzić
się bez udziału samca, zapładniane w locie podmuchem
wiatru. W konsekwencji dzieworództwa gatunek ten
miał być pozbawiony osobników płci męskiej.

Jerzy Skarżyński (Kraków 16 XI 1924 – Kraków 7 I 2004):
w latach 1940–1942 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule. Po zakończeniu wojny kontynuował edukację na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, uczęszczając jednocześnie na zajęcia w Akademii
Sztuk Pięknych. Zajmował się malarstwem, rysunkiem,
ilustracją książkową i komiksem, ale przede wszystkim
scenografią teatralna i filmową. Jako scenograf współpracował ze swoją żoną Lidia Minticz-Skarżyńską Był
współzałożycielem Grupy Młodych Plastyków, Klubu
Artystów i II Grupy Krakowskiej. W czasie wojny współpracował z Tadeuszem Kantorem w jego Teatrze Podziemnym. W latach 1947–1948 prowadził w Krakowie
klub jazzowy. W latach 1959–1959 pracował w Teatrze
Lalki i Maski „Groteska” w Krakowie. W latach 1958–
1990 pracował dla Starego Teatru w Krakowie oraz dla
innych teatrów w kraju i za granicą. Współtworzył scenografie do filmów takich jak „Sanatorium Pod Klepsydrą”, „Pamiętnik znaleziony w Saragossie”, „Lalka”
i „Historia żółtej ciżemki”. Wspólnie z żoną projektował
także scenografię do przedstawień operowych. W swoim malarstwie inspirował się surrealizmem, tworząc
w nurcie metaforycznym. W jego pracach, malowanych
najczęściej w konwencji abstrakcji sugerującej, postać
ludzka poddana jest znaczącej deformacji, przyjmując
płynne, biomorficzne kształty.

* K. Filimoniuk, J. Skarżyński: chwile z życia malarza i scenografa,
Olszanica 2004, s. 34.
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Edward Dwurnik (1943–2018) Kamień bronią ludu (1982)

olej / płótno
146 × 93 cm
sygnowany i datowany p.d.: E. Dwurnik | 82
opisany l.d.: Kamień bronią ludu
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu p.g.: cykl:
Robotnicy [XVI] E.DWURNIK | 1098 nr 791 | KAMIEŃ BRONIĄ
LUDU l.g.: NR: 791
estymacja: 140 000–160 000 PLN •

Edward Dwurnik w latach 1963–1970 studiował na
Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom zdobył w pracowni prof. Eugeniusza
Eibischa. Otrzymał wiele nagród, m.in. nagrodę krytyki
artystycznej im. Cypriana K. Norwida (1981 r.), nagrodę
Komitetu Kultury Niezależnej „Solidarności” (1983 r.),
nagrodę Coutts Contemporary Art Foundation (1992 r.).
Brał udział w Documenta 7 w Kassel w 1982 r., Nouvelle
Biennale de Paris w 1985 r. czy 19. Biennale Sztuki w Sao
Paulo w 1987 r.
W 1965 roku zetknął się po raz pierwszy ze sztuką
Nikifora Krynickiego, która w sposób znaczący wpłynęła
na twórczość i postawę artystyczną Dwurnika, którą
można by niejako wpisać w szeroki nurt „sztuki naiwnej”.
Artysta pracował w obrębie rozbudowanych cykli
malarskich. Twórczość Dwurnika jest związana w sposób bardzo ścisły z aktualną, zastaną rzeczywistością,
którą artysta bacznie obserwuje i przetwarza. Wizja artystyczna, która w ten sposób powstaje jest syntetyczna, ale
też przerysowana, a prace zawsze opatrzone konkretnym
tytułem oraz datowaniem. Płótna Dwurnika, najczęściej
w wielkich formatach, zaludniają postacie anonimowe
i karykaturalne – to portret zbiorowy społeczeństwa
polskiego, przeciętnych obywateli w konkretnej sytuacji
historycznej. Tytuły obrazów są niezwykle istotne – często mają charakter satyryczny, pełnią funkcję komentarza do życia społecznego i politycznego w Polsce.
Dwurnik okazał się prekursorem sztuki lat 80., wykorzystując pastisz i dekonstrukcję (jedne z głównych elementów kultury postmodernistycznej) jego obrazy przełamują tabu m.in.: zawłaszczając socrealizm i kulturę
socjalistyczną. Już w 1980 roku w jego pracach pojawiła
się tematyka Sierpnia ’80. Edward Dwurnik był jednym
z artystów, którzy najlepiej oddawali społeczne niepokoje
i dramatyczny charakter tamtych czasów, wpisując się
w działania opozycji, choć przysparzając niekiedy swą
niejednoznaczną i wielowątkową twórczością trudności
interpretacyjnych. Prace powstałe w tym okresie epatują
jednocześnie intensywnością barw i brzydotą (postaci
oraz „treści”). W tej rozpoznawalnej estetyce widoczne są
wpływy polskich kolorystów. U Dwurnika zwraca uwagę połączenie intensywnych barw z graficzną, bardzo
ekspresyjną kreską, a ekspresja podkreśla wydarzenia
uwiecznione na obrazach.

44

Warszawski artysta jest wielkim malarzem Historii,
nasz kraj – Polska jest wszechobecna na jego płótnach.
Jego kompozycje wypełniają postacie, […] Sportowcy,
to nie ludzie sportu tylko palacze najtańszych w PRL-u papierosów. Z czasem przemienili się, na pierwszy
plan wysunęli się „Robotnicy”. Wokół tych obrazów,
tych dwóch cykli można skonstruować niejedną
opowieść*.

Obraz pt. „Kamień bronią ludu” z 1982r. pochodzi
z cyklu „Robotnicy”, zainicjowanego już w latach 70. XX
w. i w sposób bezpośredni odnosi się do stanu wojennego
oraz walki robotników.
Ci ludzie, Robotnicy, by żyć godnie upominali się
o swoje prawa nie raz, najczęściej przegrywali, by
w końcu ostatecznie wygrać. […] Historia, Polska
i Ludzie nie są przedstawieni odświętnie i patetycznie,
to raczej codzienna rzeczywistość, od czasu do czasu
zapamiętana przez jakieś ważne wydarzenie. A tych
Historia Polsce nie szczędziła. One to są zapisywane
na kartkach papieru czy płótnach, które tworzy od lat
Edward Dwurnik. Malarz i rysownik, baczny obserwator, ironiczny i bezwzględny komentator tego, co
widzi, o czym czyta, co zapamiętuje, a o czym pragnie
zapomnieć**.
* W. Nowaczyk, O Historii, Polsce i Ludziach – malarstwo i prace na papierze Edwarda Dwurnika, [w:]
Edward Dwurnik. Obrazy o Polsce, Historii i Ludziach,
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2011, s. 3.
** Tamże, s. 5.
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Jarosław Modzelewski (ur. 1955) Wyszogród (2001)

21

∙∙

tempera żółtkowa / płótno
65 × 92 cm
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu l.g.: Jarosław
Modzelewski | „Wyszogród”, 2001 | temp. ż. 65 × 92
reprodukowany:
Jarosław Modzelewski: Obrazy 1977–2006, red. J. Michalski,
Kraków 2006, s. 210, il. 355
estymacja: 30 000–35 000 PLN •

W latach 1975-1980 studiował na Wydziale Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie od 1982
pracuje jako wykładowca. W tym samym roku został jednym z założycieli Gruppy – kultowej formacji artystycznej komentującej trudną polską rzeczywistość lat 80.,
którą współtworzył z pięcioma artystami: Pawlakiem,
Sobczykiem, Grzybem, Kowalewskim i Woźniakiem.
W początkowym okresie twórczości artysta stosował wyabstrahowane znaki i ideogramy, a następnie
uproszczone, powielane motywy z szablonu, niejako
w nawiązaniu do amatorskiej antyrządowej sztuki
ulicznej ówczesnego czasu. W latach 1986-1989 tworzył obrazy figuratywne, których forma (kolor, modelunek, perspektywa) odpowiadała zasadom realizmu,
jednak charakterystyka postaci, a zwłaszcza sytuacji,
w jakich były one przedstawiane, odznaczała się niezwykłością i pewną dozą niepokoju. Wiele z tych scen
odbywa się na pustych, abstrakcyjnych tłach. W latach
90. Modzelewski zaczął tworzyć prace pod znakiem
„malowanych orzeczeń”. Powstające w tym okresie obrazy
odznaczają się daleko idącym uproszczeniem, nawet
schematycznością ujęć postaci ludzkich, które wykonują
gesty i czynności opisane w tytułach.
Prezentowany obraz powstał w 1995 roku. Utrzymany
jest w jaskrawej żółto-czerwonej kolorystyce. Wnętrze,
w której znajduje się postać jest ascetyczne i opustoszałe,
sprowadzone do geometrycznych figur i jednego samotnego krzesła wskazującego na przeznaczenie pomieszczenia. Tytułowego przyjaciela stanowi wielki obraz
przedstawiający ciało nagiej kobiety o zniekształconej
twarzy pozbawionej rysów, pod którym leży skulona
postać. W owym czasie Modzelewski często zaludniał
swoje obrazy postaciami pozbawionymi tożsamości bądź
odwróconymi tyłem do kadru balansując na granicy abstrakcji i figuracji. Modzelewski jako niestrudzony „piewca codzienności” w charakterystyczny dla siebie sposób
wyławia z rzeczywistości scenki rodzajowe – z pozoru
zwyczajne, choć za sprawą kunsztu artysty naznaczone
enigmatyczną symboliką i rodzajem melancholijnej aury.
Jego prace znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum
Narodowego w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Muzeum Sztuki w Łodzi
oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.
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Włodzimierz Pawlak (ur. 1957) Dziennik 1988–1992
asamblaż / tektura, plexi; 23,3 × 33,2 × 6 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 34
| WŁODZIMIERZ PAWLAK | DZIENNIK [nieczytelne]
| 1927–[nieczytelne]95 | 1988–1992 | 230 × 320

estymacja: 12 000–14 000 PLN
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Włodzimierz Pawlak (ur. 1957) Oktober Fest (2017)

akryl / płótno
110 × 130 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.:
WŁODZIMIERZ PAWLAK | OKTOBER FEST | 110 × 130 | 2017
estymacja: 40 000–50 000 PLN

Prezentowana praca stanowi formę dialogu ze sztuką awangardową 1. połowy XX stulecia. Stworzona
przez artystę struktura wielobarwnych prostokątów
budzi wyraźne skojarzenia z rygorystycznymi, geometrycznymi kompozycjami Pieta Mondriana, takimi jak
„Broadway Boogie Woogie” z lat 40. Pawlak – z typową
dla siebie swadą i humorem – w subtelny sposób zaburza
rygorystyczny układ pionów i poziomów, wprowadzając nieoczekiwanie linie krzywe. Tej swoistej dekonstrukcji modernizmu towarzyszy humorystyczny akcent
w postaci damskiej szpilki. Elegancki pantofel na zasadzie kolorystycznej mimikry wtapia się w przemyślaną,
dekoracyjną strukturę obrazu.
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Włodzimierz Pawlak (Korytów 15 IV 1957 – ): był wolnym słuchaczem a następnie studentem w pracowni
Rajmunda Ziemskiego na warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Jeszcze jako student w końcu 1982 roku został
członkiem Gruppy. Był uczestnikiem niemal wszystkich jej wystaw i akcji oraz współredaktorem pisma
„Oj dobrze już”. Wspólnie z Gruppą uczestniczył w niezależnym ruchu artystycznym lat 80. W tym okresie
komentował zastaną sytuację stanu wojennego. Sięgał
po sugestywną, prostą w odbiorze metaforykę, stroniąc od hermetycznych treści i skomplikowanych aluzji.
Cykl obrazów dyplomowych Pawlaka z 1985 roku nosił
tytuł „Obrazy zamalowane”, artysta miał bowiem zamiar
(ostatecznie niezrealizowany) zamalować je w obecności komisji dyplomowej. Gest ten można rozpatrywać
między innymi jako akt solidarności z anonimowymi „malarzami” politycznych napisów na murach. Od
1986 Pawlak jest pedagogiem na Wydziale Wzornictwa
Przemysłowego macierzystej uczelni. W 1990 roku zdobył Grand Prix na festiwalu Malarstwa w Cagnes-surMer. W cyklu „Tablice dydaktyczne” z lat 1987–1988
płaszczyzny obrazów zapełniają graficzne siatki ideogramów, wykresów, map i znaków symbolizujących wiedzę
oraz kulturę. W późniejszym okresie, począwszy od 1989
roku, artysta tworzył jednorodne formalnie i niefiguratywne „Dzienniki”. Symboliczną granicę między czasem
zaangażowania w sprawy publiczne i czasem prywatnym
wyznacza obraz „Polacy formują flagę narodową” z 1989
roku, przedstawiający polską flagę malowaną w sposób
charakterystyczny dla „Dzienników” – śladami kresek
rytych w świeżej farbie. Od wielu lat Pawlak chętnie
sięga po tematy aktualne, komentując wydarzenia polityczne i włączając się w dyskurs o sztuce narodowej oraz
nowoczesnym patriotyzmie. Prowadzi także nieustanny dialog z klasykami nowoczesności, wprowadzając
liczne odniesienia do prac Kazimierza Malewicza czy
Władysława Strzemińskiego. Dogłębnej analizie twórczości Malewicza poświęcił między innymi kompozycje
z cyklu „Przestrzeń logiczna obrazu”, przypominające
karty z „Atlasu Mnemosyne” Aby Warburga.
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Stefan Gierowski (ur. 1925) Bez tytułu (2002)

akwarela / karton
63,5 × 48,5 cm (w świetle ramy)
80,5 × 65,5 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany p.d.: sgierowski 02
estymacja: 18 000–20 000 PLN •

Stefan Gierowski (ur. 1925) – malarz i rysownik, wybitny
przedstawiciel polskiego nurtu abstrakcji geometrycznej.
Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (studia
w pracowni Zbigniewa Pronaszki) oraz historii sztuki
na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak od wczesnych
lat powojennych aż do dziś związany jest ze środowiskiem warszawskim. Tam m.in. współtworzył słynną
Galerię Krzywe Koło, prowadził działalność dydaktyczną na ASP czy angażował się w działalność opozycyjnej
„kultury niezależnej” lat osiemdziesiątych. W okresie
politycznej odwilży lat 50., Gierowski porzucił uprawianą wcześniej figurację na rzecz malarstwa czysto
abstrakcyjnego. Swoje prace olejne tytułował kolejnymi
liczbami rzymskimi – obraz numer I powstał w 1957 roku,
a kolejne tworzone są przez „nestora” rodzimej awangardy nieprzerwanie po dziś dzień. Esencją jego twórczości
stało się każdorazowe poszukiwanie nowych możliwości
oddziaływania na odbiorcę poszczególnych zestawień
barwnych – najczęściej nasyconych, jasnych, wibrujących. Charakterystyczne dla Gierowskiego, zarówno
w malarstwie na płótnie, jak i na papierze, jest subtelne
gradientowe cieniowanie w ramach jednej użytej barwy.
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Apoloniusz Węgłowski (ur. 1951) Kompozycja (1996)
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olej / płótno
150 × 80 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: APOLONIUSZ
| WĘGŁOWSKI | 1996 R
wystawy:
Apoloniusz Węgłowski. Malarstwo, Libra Dom Aukcyjny
| Galeria, Warszawa, 22 lipca – 14 września 2019
estymacja: 16 000–22 000 PLN

Przestrzeń, światło, kolor. Trudno wskazać, które z zagadnień dominuje w malarstwie Apoloniusza
Węgłowskiego. Każdy z jego obrazów jest opowieścią
o wszystkich trzech elementach. Wspomniane bez
kontekstu, mogą się kojarzyć dość tradycyjnie, w końcu
to fundamentalne problemy malarstwa. Jeżeli jednak
mówimy o nich jako o motywach składowych twórczości
Apoloniusza Węgłowskiego, stają się synonimem malarskiej awangardy. Węgłowski tytułował prace zawsze jednakowo – „Kompozycje” nie sugerowały interpretacji
lub autorskich sposobów odczytania obrazów. Między
innymi dzięki temu Węgłowski spajał je w procesie twórczym w taki sposób, że obecnie trudno mówić o nich
w oderwaniu od siebie nawzajem.
Przestrzeń, światło, kolor – z tych trzech elementów
powstaje nowa wartość, nowoczesna i dostojna zarazem. Podobnie, oglądane razem „Kompozycje” nabierają
szczególnego wyrazu malarskiej opowieści lub wyznania.
Dlatego niełatwo odnieść się do jednego płótna, każde
z nich nabiera wyjątkowego znaczenia w świetle innych
prac artysty. Dla Węgłowskiego relacja z widzem jest
szczególnie istotna. „Kompozycje” formalnie ewoluują
w zależności od dystansu, jaki oglądający przyjmuje
w kontakcie z obrazem. Wraz z jego stopniowym zwiększaniem niektóre ze wspomnianych elementów pojawiają się na nowo lub zyskują zupełnie inne znaczenie.
W 1987 roku w książce Twórcy-Postawy. Artyści mojej
galerii Bożena Kowalska pisała:

Apoloniusz Węgłowski urodził się w 1951 roku
w Piasecznie. W latach 1977–1982 studiował na Wydziale
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w pracowni malarstwa prof. Stefana Gierowskiego w 1982 roku (aneksy
w opracowaniach: grafiki prof. Haliny Chrostowskiej,
kompozycji prof. Romana Owidzkiego i tkaniny prof.
Wojciecha Sadley’a. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Profesor zwyczajny prowadzący pracownię malarstwa i rysunku na Wydziale Sztuki UTH im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu oraz prowadzący pracownię
malarstwa i rysunku na ASP w Warszawie.

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

Niektórzy oglądający pewnie szukaliby skojarzeń
z amerykańskim op-artem. Jednak próby porównań, opisów tej twórczości, odwracają uwagę od tego, co powiedział o swoim malarstwie sam artysta: „tylko moment
metafizyczny kreuje obraz”.
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Dorota Grynczel (1950–2018) Kompozycja 6/88 (1988)
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olej / płótno
92,5 × 73 cm
94,5 × 75 cm (z oprawą)
sygnowany i opisany na odwrociu śr.g.: D. Grynczel
| „Kompozycja 6/88”
reprodukowany:
Dorota Grynczel. Twórczość, red. R. Kowalski, Warszawa 2017,
s. 86
estymacja: 14 000–18 000 PLN •

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 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**.
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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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Jan Dobkowski (ur. 1942) Leśna przygoda (1967)

olej / płótno
70 × 90 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: Jan
Dobkowski 1967 | „LEŚNA PRZYGODA” | 70 cm × 90 cm
estymacja: 15 000–20 000 PLN •

Uważałem, że mogę się dzielić wszystkim, że muszę
przedstawiać miłość, malować miłość i naturę, przeciwko polityce, przeciwko wszystkim układom*.

Twórczość Jana Dobkowskiego to fascynujący przykład
konsekwentnego rozwoju na raz obranej drodze twórczej.
Najważniejszym tematem eksplorowanym przez artystę
była i wciąż pozostaje erotyka. Jego obrazy to poematy
życia, odpowiednik poezji miłosnej. Artysta traktował
erotyzm jako najpotężniejszą, pozytywną siłę witalną
napędzającą życie. W związku z tym w jego pracach nie
odnajdziemy nastroju dekadencji i obscenicznej gwałtowności. Wielokrotnie wskazywano na głęboki wpływ
estetyki Wschodu, w szczególności grafiki japońskiej,
na twórczość Dobkowskiego. W sferze wizualnej artysta inspirował się natomiast malarstwem kalifornijskim, u progu kariery pozostając w awangardzie ruchu
kontrkulturowego. Prezentowana „Leśna przygoda” to
niezwykle interesujący przykład wczesnej, figuratywnej twórczości artysty. Obraz ten powstał w 1967 roku,
jeszcze w czasie studiów Dobkowskiego w stołecznej
Akademii Sztuk Pięknych. Rok później artysta uzyskał
dyplom wymienionej uczelni. Czas studiów był dla niezwykle niego intensywnym okresem poszukiwań plastycznych. W 1963 roku powstał kultowy cykl fenomenalnych linorytów, stanowiących ilustracje do „Zwierzyńca”
Guillaume’a Apollinaire’a. Artysta tworzył wówczas
także malarskie kompozycje figuratywne. Do „Leśnej
przygody” można z powodzeniem odnieść spostrzeżenia
Janusza Zagrodzkiego: „Dobkowski z uporem poszukuje
miejsc, gdzie ingerencje z zewnątrz nie zmieniły jeszcze
sfery naturalnej człowieka, gdzie życie istnieje jeszcze
w postaci czystej, nieskażonej”*. Prezentowany obraz
ukazuje cztery nagie postaci emanujące witalną energią.
Znajdują się one w lesie, symbolu Arkadii, stanowiącej
ostoję nieskażonej, pierwotnej żywiołowości i nieskrępowanej seksualności. To tutaj, z dala od cywilizacyjnego
szumu i konwenansów, może realizować się koncepcja
czystej, wolnej miłości. Uproszczone formy sugerują
drzewa i inne rośliny, zaś tło składa się z abstrakcyjnej
mozaiki płaskich plam zieleni i błękitu. Tematycznie
obraz nawiązuje do tęsknot niemieckich ekspresjonistów, poszukujących w okolicach Drezna naturalnych
refugiów, w których mogłaby realizować się ich utopia
pierwotnej, nieskażonej seksualności.

Jan Dobkowski (ur. w Łomży, 8 VI 1942) w latach studiował 1962–1968 na Wydziale Malarstwa warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. Juliusza
Studnickiego i Jana Cybisa. Będąc jeszcze na studiach,
w 1966 roku, utworzył duet artystyczny, w którym jego
partnerem był Jerzy (Jurry) Zieliński. Ich pierwsza wspólna wystawa pt. Neo-Neo-Neo odbyła się w Warszawie
w 1967. Wystawiali wspólnie do 1970. Debiut Dobkowskiego miał miejsce w momencie apogeum kontrkultury lat 60., co pozostaje nie bez znaczenia dla wymowy i charakteru jego prac. W 1968 powstały pierwsze
zielono-czerwone obrazy Dobkowskiego (używającego
w tym czasie pseudonimu Dobson). Artystę interesowała
wówczas biologia rozrastania, wyrażająca się w ciągłych
przekształceniach profili ludzkiego ciała, ukazanych
w zaskakujących konfiguracjach. Profile sugerujące
fragmenty ludzkich ciał wypełniał wówczas jednolitym
kolorem, zwykle czerwienią, umieszczając je na zielonym
tle. W tej biomorficznej, podszytej erotyzmem sztuce
kryła się tęsknota za miłością i nieskrępowaną seksualnością. Artysta traktował erotyzm jako najpotężniejszą, pozytywną siłę witalną napędzającą życie. W 1971
oku zdobył złoty medal na Sympozjum Złotego Grona
w Zielonej Górze. W 1972 roku wyjechał na blisko rok do
USA w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej.
Wyraźną zmianę nastroju i wymowy jego prac przyniosły
wydarzenia 1980–1981 roku, zwłaszcza wprowadzenie
stanu wojennego. Monochromatyczne, ciemne płótna znaczył wtedy nikłymi, wiotkimi liniami rysunku.
Najczęstszym motywem były patriotyczne i religijne
symbole. Kolejna radykalna zmiana nastąpiła ok. 1990
roku. Równolegle z malarstwem Dobkowski pracuje nad
rysunkiem, będącym bardzo ważnym dopełnieniem jego
twórczości. Do najciekawszych przejawów tego aspektu
jego aktywności należy rysunkowy cykl „Orgie i tańce
rytualne” stworzony w latach 1988–1990.

* Jan Dobkowski: love & life: malarstwo, Związek Polskich
Artystów Plastyków, Okręg Warszawski, sierpień-wrzesień
1994, kat. wystawy, red. D. Dąbrowska, Warszawa 1994, s. 5.
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Jan Dobkowski (ur. 1942) Bez tytułu (1993)

Jan Dobkowski (ur. 1942) Nieskończoność VII (1999)

akryl / płótno
54 × 100 cm
opisany na odwrociu śr.g.: Jan Dobkowski | “znak
nieskończoności” 1999 rok | ACRYL | 54 cm × 100 cm

estymacja: 4 500–5 500 PLN •

estymacja: 12 000–14 000 PLN •

Dobkowski obronił dyplom w Pracowni Malarstwa
wybitnego kolorysty Jana Cybisa, jednak już na studiach
wyraźnie sprzeciwiał się dominującemu wówczas sposobowi malowania skupionemu na niuansach kolorystycznych i silnym fakturowaniu. Angażował się w życie
kontrkultury, m.in. ruch hipisowski, zaś w 1967 roku
wraz z Jerzym „Jurrym” Zielińskim założył grupę NeoNeo-Neo – nazwa miała sugerować, że we współczesnej
sztuce nic już nie jest naprawdę nowe. Dobkowski od
późnych lat 60. tworzył płaszczyznowe obrazy o kontrastowych zestawieniach barwnych, nawiązujące do
estetyki popartu. Tematyką jego prac były przede wszystkim na poły abstrakcyjne kobiece (rzadziej męskie) akty
o zdeformowanych ciałach i wyolbrzymionych cechach
płciowych. Z czasem artysta w coraz większym stopniu skłaniał się ku malarstwu nieprzedstawiającemu,
60
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pastel / papier
50 × 68 cm (w świetle passe-partout)
65 × 84,5 cm (z oprawą)
sygnowany l.d.: Jan Dobkowski, datowany p.d.: 1993 R.

nasyconemu tajemniczą symboliką, oddziałującemu
gęstą siecią drobnych linii o zniuansowanej kolorystyce.
W twórczości Dobkowskiego od samego początku znaczącą rolę odgrywa niezwykle charakterystyczna, precyzyjna kreska, która dominuje w jego malarskich i rysunkowych kompozycjach. Choć Jan Dobkowski znany jest
przede wszystkim z malarstwa pulsującego feerią barw,
stanowiącego hołd dla witalnej energii natury i ludzkiej
zmysłowości, w jego dorobku pojawiały się także prace mroczne i niepokojące. W roku 1994 artysta został
uhonorowany nagrodą im. Jana Cybisa za całokształt
twórczości. Prace Dobkowskiego znajdują się w zbiorach
m.in. Muzeów Narodowych w Warszawie, Poznaniu
i Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Guggenheim
Museum w Nowym Jorku oraz kolekcjach prywatnych
w Polsce, Szwecji, Danii, USA, Szwajcarii, Francji.
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Barbara Skąpska (ur. 1938) Lampa (niedatowany)

olej / płótno
56 × 39 cm
sygnowany na odwrociu l.g.: BARBARA SKĄPSKA
estymacja: 4 000–6 000 PLN •

Cisza obrazów. Milczenie malarstwa jest już dawno zdefiniowaną jego cechą. Ale milczenie obrazów Barbary
Skąpskiej, podobne do Jej małomówności, nabrało
cech osobistego zwierzenia. Ciemność lub cień, ledwo
zarys postaci i sugestia przestrzeni. Niedookreślone
sylwetki ludzi i przedmiotów. Malowała tak już w pracowni prof. Zygmunta Radnickiego, inaczej niż koledzy
wówczas. Czerń i biel – ulubione kolory; nastrój i klimat – zamiast estetycznej gry form i barw. Realność
jako fantom i zjawisko, a nie wymierny konkret.
A przede wszystkim aura: tak to był smutek, to była
samotność. Ale w ich obszarze zjawiało się przekorne,
ciche – jak zawsze – poczucie humoru. Drobny akcent
koloru, zaskakujący kształt, a rzucony cień i błysk na
szybie, płomyk gazowy lub światło żarówki przekształcały melancholię w zaczarowanie.
Jacek Waltoś, komentarz do wystawy Barbara
Skąpska. Pokój z widokiem, Miejska Galeria Sztuki
w Częstochowie, 17.09–16.10.2016

Całe życie związana była z Krakowem, gdzie w latach
1957–1963 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych
malarstwo i grafikę. Pod kierunkiem prof. Konrada
Srzednickiego i prof. Witolda Chomicza uzyskała
dyplom. W 1966 r. podjęła decyzję o wzięciu udziału w
pierwszej wystawie grupy „Wprost”, do której należeli
Maciej Bieniasz, Zbylut Grzywacz, Jacek Sobocki, Jacek
Waltoś. W przyszłości nie związała się jednak z charakterystyczną dla nich antyestetyczną sztuką figuratywną. W
latach siedemdziesiątych stała się członkinią niesformalizowanej Grupy Collegium. Prowadziła również Galerię
Gil, działającą przy Politechnice Krakowskiej. Jej sztuka
łączona jest z nurtem symbolicznym.
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Eugeniusz Tukan-Wolski (ur. 1928) Żółty zachód (2001)
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olej / sklejka
43,7 × 36,8 cm (w świetle passe-partout)
59,6 × 52,8 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany p.d.: tukan | 01
opisany na odwrociu wzdłuż dolnej krawędzi (do góry nogami):
czar. kapel dziewcz u Zofii | lub III m za kanap z lewej
wystawy:
Eugeniusz Tukan Wolski – malarstwo, Galeria Connaissur,
Kraków 2019
reprodukowany:
Eugeniusz Tukan Wolski – malarstwo, Galeria Connaisseur,
Kraków 2019, s. 15
estymacja: 3 000–5 000 PLN •

eugeniusz tukan-wolski ukończył studia na ASP w Krakowie w 1957 roku w pracowni Tadeusza Łakomskiego.
Przez pewien czas był luźno związany z grupą „Nowa
Improwizacja”. Prace artysty znajdują się w Centrum
Dokumentacji im. Jana Pawła II w Rzymie, w Muzeum
Narodowym w Krakowie, a także w prywatnych zbiorach
w kraju i za granicą. Miał piętnaście wystaw indywidualnych, w tym cztery w USA. Zajmował się również grafiką książkową, m.in. zilustrował poezje Józefa Barana
„Zielnik miłosny i inne liryki”. Prace artysty układają się
w cykle takie jak.: „Słońce i Księżyce”, „Mobile”, „Portrety
koni”. Twierdził, że sztuka powinna ukazywać świat
zniekształcony przez pryzmat wyobraźni i pamięci.
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Tak do końca nigdy nie uległ ułatwiającej życie pokusie
nowoczesności. Szanując tradycyjne wartości malarskie potrafił uczynić je sobie posłusznymi. Wysmakowany esteta. Nie tracił kontaktu z odbiorcą. Uwodził,
czarował, nigdy jednak nie kokietował. […] Skromny,
ale zarazem dumny i niezależny. Podobnie jak jego
sztuka. […] Nieustannie w drodze. Niczym jego tajemnicze „żaglowce” czy „mobile”.
Eugeniusz Tukan-Wolski/malarstwo, op. B. i P. Dzięcioł,
Łódź 2018, s. 3.
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Stasys Eidrigevičius (ur. 1949) Bez tytułu (niedatowany)

olej / płótno
50 × 44 cm
56 × 46 cm (z oprawą)

estymacja: 12 000–14 000 PLN •

Stasys Eidrigevičius, malarz, plakacista, twórca
ekslibrisów, rysunków, ilustracji książkowych, happeningów i instalacji. Urodził się we wsi Medyniszki
na Litwie z ojca Polaka i matki Litwinki. W latach
1964–68 uczęszczał do Szkoły Rzemiosł Artystycznych
w Kownie, gdzie uczył się na wydziale artystycznego
projektowania wyrobów ze skóry. Studia artystyczne
na wydziale malarstwa i grafiki rozpoczął w 1968 roku
w Instytucie Sztuk Pięknych w Wilnie. Dyplom uzyskał w 1973 roku. Ten międzynarodowej sławy artysta
od 1980 roku na stałe mieszka w Polsce. Artysta zdobył wiele nagród na międzynarodowych wystawach
i konkursach m.in. na Międzynarodowym Biennale
Exlibrisu Współczesnego w Malborku, Interexlibris we
Frederikshavn, Międzynarodowej Wystawie Ilustracji
dla Dzieci w Bratysławie, 9. Konkursie „Premio
Europeo” i 9. Międzynarodowym Biennale Plakatu
w Warszawie. Jest twórcą cenionych ilustracji książkowych, za które otrzymał między innymi Grand Prix na
Międzynarodowym Konkursie na Ilustrację Książkową
dla dzieci w Barcelonie w 1986 roku. W 1994 roku tygodnik „Polityka” przyznała artyście „Paszport” za całokształt twórczości. Sześć lat później artysta został uhonorowany litewskim Orderem Giedymina, zaś w 2001
roku litewską narodową nagrodą w dziedzinie sztuki.
Wszystkie realizacje Eidrigevičiusa łączy specyficzna
atmosfera surrealizmu z wyraźnymi akcentami ironii
i groteski. Sztuka ta wywodzi się w prostej linii z symbolizmu i surrealizmu, tworzy jednak unikalny, odrębny
i spójny świat. Eidrigevičius posługuje się głównie rysunkiem, stosując węgiel, kredki i pastele a czasami także
gwasz. Technikę pasteli artysta odkrył dla siebie w 1984
roku w Berlinie Zachodnim. Pod koniec lat 90. zainteresował się także fotografią jako medium wypowiedzi
twórczej. Admiratorem twórczości artysty był Ryszard
Kapuściński, który zauważał, że: „Stasys osiągnął to,
o czym marzy każdy artysta – stworzył swój świat. Do
tego świata wprowadza na bez żadnych wstępnych zabiegów, bez przygotowań, bez objaśnień, bez uprzednich
wtajemniczeń.”*.
Eidrigevičius chętnie sięga po motyw twarzy-maski,
tworząc quasi-portretowe pastele i obrazy olejne, przedstawiające postaci istniejące na granicy realności i bajki.
Hipnotyzując przenikliwością spojrzenia, wyrażają on
zróżnicowane stany emocjonalne rozpięte pomiędzy
euforią a melancholią. Na niektórych twarzach widnieją
fragmenty bandaży, wzmacniających pesymistyczną,
liryczną atmosferę prac Eidrigevičiusa. O tym częstym
motywie twórczości Stasysa Monika Kuc pisała:
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niektórzy sądzą, że to twarz dziecka. Moim zdaniem –
raczej człowieka dorosłego, który nie zatracił dziecięcej wrażliwości, mimo rosnącego ciężaru doświadczeń
w niekończących się wędrówkach**.

Świat Eidrigevičiusa jest królestwem groteski, lecz mimo
tego nie wzbudza lęku i grozy, ujmując melancholijnym
nastrojem.
Twarzom-maskom Eidrigevičiusa towarzyszą niekiedy także obszerne teksty pisane pismem odręcznym
w różnych językach. Prezentowana praca stanowi przykład takiego połączenia składników ikonicznych i tekstualnych. Artysta zastosował tutaj zabieg nakładania
się obrazu i tekstu sformułowanego w języku polskim.
Oglądając ten obraz warto wspomnieć niezwykle trafne
słowa Ryszarda Kapuścińskiego:
Stasys przekazuje nam ważną myśl, że tak naprawdę
w życiu wszystko jest ze sobą przemieszane. Przemieszane są lata i kolory, doświadczenia i kształty. Przemieszana jest realność i złuda, fakty i bajki. Przemieszane jest dzieciństwo i dojrzałość, sielskość i klęska*.

W dziele Eidrigevičiusa poetycki przekaz dotyczący powrotu w krainę dzieciństwa zakrywa rozmazaną postać o hipnotyzujących, białych oczach. Artysta
pokrył ponadto niektóre słowa żółtą farbą, dokonując
swoistej autokorekty przekazu słownego. Wykreował
swoisty palimpsest, w którym ludzkie życie przeplata
się z malarstwem i poezją w nigdy niekończącym się
procesie przemian.
* M. Kuc, Stasys 60, Warszawa 2011, s. 17. ** Tamże, s. 15.
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Sławomir Marzec (ur. 1962) Obraz przeciw bezsenności (2017)

akryl / płótno
130 × 85 cm
opisany u dołu kompozycji: Pictura contra insomnia
opisany, sygnowany i datowany na odwrociu śr.: Sławomir
Marzec | z cyklu „Obrazy użytkowe” | – „Obraz przeciw |
bezsenności” | 2017
na lewej bocznej listwie blejtramu naklejona kostka domino
estymacja: 12 000–14 000 PLN

Obcując z malarstwem Sławomira Marca, doświadczamy intelektualnej, głęboko przemyślanej sztuki współczesnej w najlepszym wydaniu. Jego kompozycje z cyklu
Obrazy użytkowe przyjęły pionowy format niwelujący
opozycję lewej i prawej strony obrazu. Wertykalizm
jest traktowany przez artystę jako archetyp estetyki
wzniosłości. Poszczególne płótna w cyklu – malowane
w konwencji all-over – pokryte są nawarstwiającymi się,
cierpliwie nakładanymi punktami. Tworzą one polichromatyczne pulsacje barw. Rozwibrowane powierzchnie
obrazów Marca są ucieleśnieniami czystej zmienności i reaktywności wobec każdej najmniejszej zmiany
światła oraz najdrobniejszego poruszenia naszych myśli
i wyobrażeń . Poszczególne punkty daremnie konkurują
o swoją wyjątkowość i atencję widza. W kompozycjach
artysty brak dominanty lub centralnego, skupiającego
uwagę motywu. Marzec niweluje wszelkie możliwe do
wyobrażenia kontrasty, proponując w zamian nieskazitelną jednoczesność współistnienia form. W tej sugestywnej sztuce powstającej pod znakiem wielości plam
barwnych w jedności wyrazu i ekspresji, doświadczamy
równoczesności objawiania się „tradycyjnej dali (migotliwa nieostrość tła) i współczesnej bliskości („pikselozy” ostatecznego zbliżenia)”*. Jak podkreślał sam autor,
w jego kompozycjach jest „zasadnicza i ostateczna jednoczesność tożsamości i różnicy, pojawiania się i zanikania,
dramat nieadekwatności wydarzania się i istnienia”**.
Poszczególne prace z cyklu Obrazy użytkowe na pierwszy
rzut oka sprawiają wrażenie niemal identycznych. „Ich
odmienności nie potrafimy świadomie uchwycić, jest
bowiem zbyt dynamiczna, zbyt złożona i zbyt … nieistotna”***. Dzieła te – pomimo analogicznej struktury – już
na pierwszy rzut oka wyróżnia jednak odmienny koloryt
i indywidualne, odręcznie pisane na płótnie tytuły. Te
lapidarne teksty stanowią swoiste interpretandum, wyrażające w języku łacińskim postulowane zastosowanie
obrazu. Magiczne łacińskie inkantacje Marca są odpowiednikiem instrukcji obsługi, która ma wprowadzać
widza w określony nastrój. Świadczą one o głębokim
dystansie artysty wobec sztuki i całej ludzkiej cywilizacji.
Inspiracją dla nich była tradycja hermetyczna głosząca,
że światło, rozszczepiając się na poszczególne barwy,
stwarza świat. Wszystkie choroby i przypadłości można zatem uleczyć poprzez uzupełnienie światła o jego
brakujący element: konkretny kolor. Tonacja kolorystyczna prezentowanego obrazu wskazywałaby zatem,
że bezsenność leczy się błękitem. Niezależnie od realnej
skuteczności płócien Marca, są one manifestem pełnej
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wolności i czystej bezinteresowności twórczej, ukazując
nam „jak świat może wyglądać poza filtrami naszych
profitów i uwarunkowań”****.
* S. Marzec, Wszystko, czyli Obraz i obrazy, Lublin 2012, s. 43.
** Tamże, s. 36. *** Tamże, s. 35. **** Tamże, s. 25.

Sławomir Marzec (ur. w Lublinie, 1962): malarz, performer, pedagog i krytyk sztuki. Studiował na Wydziale
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Kształcił się następnie
również w Kunstakademie w Düsseldorfie, w pracowni
form przestrzennych G. Ueckera. Naukowo związany
jest z Katedrą Projektowania i Konserwacji Krajobrazu
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Wykłada
również malarstwo na Wydziale Grafiki stołecznej
Akademii Sztuk Pięknych. Wystawiał między innymi
w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Galerii Miejskiej
Arsenał w Poznaniu, Galerii Foksal, Centrum Rzeźby
Polskiej w Orońsku, Centrum Sztuki Współczesnej
w Warszawie i Galerii Labirynt w Lublinie. Jest autorem wielu rozpraw teoretycznych, tekstów krytycznych
i komentarzy własnej twórczości.
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Wojciech Leder (ur. 1960) Kompozycja (2011)

35

olej / płótno
114 × 146 cm
119 × 150,5 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany na odwrociu ś.g.: W.LEDER 2001
estymacja: 14 000–18 000 PLN •

W latach 1979–1985 studiował na Wydziale Malarstwa
i Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, a od 1982 do 1985 realizował również studia
filozoficzne na Uniwersytecie Łódzkim. Dyplom uzyskał
zarówno w Pracowni Technik Drzeworytniczych profesora Andrzeja M. Bartczaka, jak i w Pracowni Malarstwa
profesora Stanisława Fĳałkowskiego. Od 2005 prowadzi
Pracownię Malarstwa i Rysunku na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Prace
artysty znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Sztuki
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w Łodzi, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Kulczyk
Foundation, Atlasu Sztuki, Kolekcji Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz w kolekcjach prywatnych w kraju
i za granicą. Artysta eksperymentuje w zakresie stosowanej techniki, zdarza się, że prace poddaje mechanicznym
obróbkom.
Obraz to próba napięcia emocji u odbiorcy za pomocą
formy. Chodzi o to, żeby każdy sam spróbował sobie
nazwać i wyjaśnić te emocje. Obraz jest źródłem sensualnego doświadczenia. (Wojciech Leder)

Stanisław Młodożeniec (ur. 1953) Drzewa (2015)
olej / płótno
59 × 73 cm (w świetle oprawy)
74,5 × 78,5 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany l.g.: S.MŁODOŻENIEC | 2015
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.:
S.MŁODOŻENIEC | ,,DRZEWA” 2015 | olej / płótno, l.g.:
POTWIERDZAM | AUTORSKIE WYKONANIE | PRACY
KONSERWATORSKIEJ | kwiecień 2019 | S.MŁODOŻENIEC
estymacja: 5 000–7 000 PLN •

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie
w latach 1972–1978 w pracowniach profesorów Michała Byliny i Jacka Sienickiego. Pochodzi z artystycznej
rodziny – jest synem grafika Jana, bratem również grafika Piotra, a wnukiem poety, Stanisława Młodożeńca.
W okresie stanu wojennego uczestniczył w ruchu wystaw

niezależnych w kościołach, czego przykładem mogą być
dwie edycje wystawy „Świadectwo obecności” (Warszawa 1982 i 1983). W 1983 wyemigrował do USA – zamieszkał
w Nowym Jorku.
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Lucjan Orzech (ur. 1946) Sonata klasyczna (1988)

relief, technika własna, akryl/ płótno
99 × 99 cm
na odwrociu tytuł i dane kontaktowe do artysty
estymacja: 2 500–3 500 PLN •

Ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiował pod kierunkiem prof. Adama
Marczyńskiego. Od 1978 roku pracuje na krakowski Uniwersytecie Pedagogicznym. Do ważniejszych wystaw
indywidualnych należą: aranżacja malarska do muzyki
Bogusława Schaeffera w Galerii Pryzmat w Krakowie –
1997, „Symfonia solarystyczna” Galeria CERN w Genewie – 2003, „Malarstwo” Galeria Krypta u Pijarów – 2011,
„Kilka spojrzeń na kokornak” – 2013. Jego prace znajdują
się w zbiorach Urzędu Miasta Krakowa, Pałacu Sztuki
w Krakowie, Nowohuckiego Centrum Kultury, Ośrodka
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Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, Muzeum Historycznego Miasta Tarnowa, Miejskiego Ośrodka Kultury
w Dębicy, jak również w zbiorach prywatnych.
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Czesław Radzki (ur. 1948) Tryptyk Stworzenie świata (1988)

olej / płótno
50 × 150 cm (każda z części)
51,6 × 151,5 cm (z oprawą, każda z części)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: CZESŁAW RADZKI
| OLEJ 148 × 50 | ROK – 1988 (każda z części)
estymacja: 6 000–8 000 PLN •

Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał w Pracowni prof.
Stefana Gierowskiego. Od 1978 roku pracuje na Wydziale
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na
której kieruje Pracownią Rysunku. Miał wystawy indywidualne m.in. w Galerii Zapiecek, Galerii Prezydenta
Warszawy, Oficynie Malarskiej, Galerii DAP Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków oraz
w Muzeum Regionalnym w Łowiczu.

Podstawowym środkiem ekspresji jest dla mnie język
abstrakcyjnych znaków syntetycznych, komunikujących o przeżyciach, pragnieniach i tęsknotach, nie
bez znaczenia jest także materia malarska i kolor (…)
Mojej twórczości nie należy odczytywać w sposób
dosłowny, należy w niej odnaleźć treści, z którymi
się utożsamiamy.
(Czesław Radzki)
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Zdzisław Stanek (1925–1996) Światłoformy VI (1978)

38

∙∙

∙∙

relief, drewno polichromowane, karton / płyta pilśniowa, płyta
paździerzowa
100 × 70 cm
na odwrociu nalepka Biura Wystaw Artystycznych Katowice
Wystawy:
Zdzisław Stanek, Nieustające odkrywanie, Muzeum Historii
Katowic, Katowice, 09.11.2017–02.04.2018
Reprodukowany:
Zdzisław Stanek: katalog zbiorów Muzeum Historii Katowic,
oprac. N. Kruszyna, Katowice 2017, s. 24
estymacja: 9 000–12 000 PLN •

Zdzisław Stanek był jednym z najciekawszych twórców
śląskiej neoawangardy. Należał ponadto do grona nielicznych plastyków, którzy potrafili podjąć i twórczo rozwinąć nowatorskie koncepcje Władysława Strzemińskiego,
wyrażone zwłaszcza w jego fundamentalnej „Teorii
widzenia”. Pierwsze pochlebne opinie na temat Stanka
wyrażał już w 1956 roku przyjaciel Strzemińskiego,
Julian Przyboś. Z wielkim uznaniem pisał on o twórczości śląskiego malarza: „Stanek chwyta w siatkówkę
oka zaiste duchy świetlne przedmiotów. Można by rzec,
że jest malarzem ucieleśnionych przez barwne światło
aniołów stróżów materii. Już nie dotyka jej swoim pędzlem, oderwał się od niej, ale nie zgubił w dowolności [...]
Dojrzał więc Stanek to, czego dotychczas nie malowano, a więc zapewne nie dostrzegano. Obrazy jego mają
więc surowość pierwszych studiów nowo odkrytego
obszaru widzenia” . W 1953 roku Stanek po raz pierwszy zaprezentował swoje prace na nieoficjalnej wystawie zorganizowanej w domu Sylwestra Wieczorka na
Bradzie w Łaziskach Górnych. Rok 1958 był dla Stanka
przełomowy. To wówczas – pomimo nie posiadania
dyplomu ukończenia szkoły artystycznej – został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków. Wtedy
także odbył się pierwszy indywidualny pokaz jego prac
zorganizowany w stołecznej Galerii Krzywe Koło. Dzięki
surowej dyscyplinie twórczej dzieła Stanka wyróżniają się pozytywnie na tle modnego wówczas malarstwa
materii, nazbyt fetyszyzującego spontaniczność i emocjonalność artystycznego gestu. W pracach śląskiego
malarza nie ma elementów przypadkowych: budował
on swoje kompozycje z równą uwagą i rozmysłem, co
architekt projektujący budynki. Inspirując się naturą,
radykalnie ją przekształcał, tworząc prace utrzymane
w duchu abstrakcji biologicznej. Podkreślał, że w szczególny sposób interesowała go międzyprzestrzeń, czyli to,
co wydarza się pomiędzy przedmiotami. Chwytał w oko
feeryczne zjawy świetlne, wypełniające powidokami
obszary rozciągające się pomiędzy oświetlonymi obiektami. W równym stopniu co kwestie międzyprzestrzeni
fascynowały go oświetlone formy występujące w naturze, czego świadectwem są prace z lat 60. grupowane
w cyklach takich jak „Światłodrzewa” i „Światłokwiaty”.
W „Światłoformach” z końca lat 50. pojawiały się siatkowate wstążki kształtów sąsiadujące z obłymi obiektami,
przywodzącymi na myśl rozżarzone tajemniczym światłem komórki.
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W latach 70. Stanek zrezygnował z malarstwa czystego na rzecz tworzenia obrazów-reliefów. Fragmentację
przedmiotów na niewielkie drobiny barwne zastąpił syntezą biomorficznych form. Zamiast wielości nieuchwytnych kształtów wprowadzał nieliczne, ukonkretnione
formy o wyrazistym wolumenie i narzucającej się sugestii
witalności. Początkowo na malowanym lub pokrytym
aluminium tle przyczepiał abstrakcyjne, przestrzenne kształty. W 2. połowie lat 70. tworzone przez niego
kompozycje stały się masywniejsze i bardziej zwarte.
Prezentowany obraz jest jedną z najciekawszych prac
wykonanych w tym okresie działalności Stanka. Tło
zazwyczaj sugerowało wówczas rozległe, nieokreślone
przestrzenie, często modelowane reliefowo w płycie
paździerzowej. Inspiracją dla struktury kompozycyjnej
tych obrazów-reliefów był najprawdopodobniej morski horyzont, który zafrapował artystę podczas pobytu
nad Bałtykiem a ich interpretacja „powinna zawierać
odniesienia do wszelkich dualizmów: oczywiście światła
i cienia, ale też ducha i ciał, myśli i materii, dobra i zła,
kobiecości i męskości” . W niektórych pracach z końca
lat 70. artysta kreował subtelne malarskie światy, przypominające biologiczne formy znane z „Heliografik”
Karola Hillera czy rozświetlone neuronowymi eksplozjami mózgi. W innych kompozycjach z tego okresu odnajdziemy gładkie, biomorficzne formy o obłych
kształtach. W przedziwny sposób łączą one inspiracje
roślinnymi, zwierzęcymi i ludzkimi tkankami, budząc
skojarzenia z kształtami małżowin usznych czy kolażami
poszczególnych organów wewnętrznych. Tego typu biomorficzna konstrukcja stanowi dominantę Światłoform
VI. Ta muzealnej klasy kompozycja przypomina przekrój
surrealnego krajobrazu, w którym ponad morzem i wyłaniającymi się z niego górami unosi się zagadkowa forma
obdarzona własnym, tajemnym życiem.
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Tamara Berdowska (ur. 1962) Bez tytułu, z cyklu Bezsenność (2017)

olej / płótno
śr. 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.g.: Tamara
| Berdowska | 2017 oraz l.d.: olej | bez tytułu | z cyklu |
Bezsenność
estymacja: 13 000–15 000 PLN •
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Tamara Berdowska (ur. 1962) Obiekt (2017)
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marker / folia, płyta
52 × 42 × 22 cm
sygnowany i datowany na odwrociu śr.: Tamara Berdowska
| 2017
wystawy:
Tamara Berdowska. Bezsenność, Galeria Artemis, Kraków
2017/2018
reprodukowany
Tamara Berdowska. Bezsenność, Galeria Artemis, Kraków 2017,
s.nlb.
estymacja: 7 000–9 000 PLN •

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

Tamara Berdowska jest jedną z nielicznych polskich
artystek, które konsekwentnie operują językiem abstrakcji geometrycznej. Artystka czerpie również z doświadczeń op-artu i sztuki kinetycznej, tworząc niezwykle
spójne formalnie, bardzo dopracowane pod względem
technicznym obiekty przestrzenne oraz dwuwymiarowe kompozycje na płótnie. Berdowska traktuje barwy
gradientowo, w swoich pracach sukcesywnie dąży do
monochromatyzmu kompozycji. Główną ideą jej twórczości jest oddziaływanie na oko widza, eksperymenty z percepcją wzrokową i – w końcu – wywoływanie
patologii widzenia: złudzeń optycznych czy iluzorycznego wrażenia ruchu. Artystka kładzie nacisk na relację
z widzem, w której to odbiorca staje się pełnoprawnym
współtwórcą wrażeniowej, bardzo sensualnej sztuki. Jej
realizacje inicjują również inicjują refleksję na temat
(nie)świadomości, nieobiektywności, pozorności tego,
co nas otacza.
Berdowska w latach 1985–1990 studiowała w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Janiny
Kraupe-Świderskiej. Otrzymała dyplom z wyróżnieniem.
W latach 1988–2012 brała udział w ponad 80 wystawach
zbiorowych oraz 15 indywidualnych w kraju i za granicą
Od 2000 roku uczestniczy w sympozjach organizowanych przez Bożenę Kowalską dla artystów posługujących
się językiem geometrii w Chełmie, Orońsku a następnie w Radziejowicach. Otrzymała m.in. stypendium
Ministerstwa Kultury i Sztuki, Emilly Car College of
Art and Design w Vancouver, nowojorskiej Fundacji
Pollock-Krasner, stypendium twórcze Prezydenta Miasta
Bielsko-Biała oraz liczne nagrody, w tym: prof. Janiny
Kraupe-Świderskiej, nagrodę im. Witolda Wojtkiewicza
i Grand Prix Sztuka dwóch czasów Muzeum Narodowego
w Gdańsku.
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Igor Mitoraj (1944–2014) Twarz zawoalowana (1977)

brąz patynowany / marmur
10,5 × 4 × 6,5 cm
sygnowana z przodu p.d.: IGOR MITORAJ oraz opisana na
odwrociu: Bonne Année | 1977 | Bouillet | CHRISTOFLE |
FRANCE
estymacja: 7 000–8 000 PLN •

Henryk Burzec (1919–2005) Zawstydzona (niedatowany)
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drewno jesionowe
55,5 × 24 × 14 cm
sygnowany z tyłu śr.: H.BURZEC
wystawy:
Henryk Burzec. Rzeźba. W setną rocznicę urodzin artysty,
Zakopiańskie Centrum Kultury, Centrum Kultury Rodzimej –
Willa Czerwony Dwór, kwiecień–maj 2019
estymacja: 5 000–7 000 PLN •
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Igor Mitoraj (1944–2014) Centurion II (niedatowany)

brąz patynowany
18 × 12 × 9 cm
sygnowany l.d.: MITORAJ
numer edycji na krawędzi: HC 1378/1500
edycja: 1378/1500
estymacja: 28 000–32 000 PLN •
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reprezentant najwybitniejszej szkoły rzeźby zakopiańskiej – szkoły Kenara. Naukę rozpoczął w szkole
stolarskiej w Brześciu nad Bugiem. W 1936 wyjechał do
Zakopanego by uczyć się w Szkole Przemysłu Drzewnego,
którą ukończył w 1939 roku. Po wojnie podjął studia
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni rzeźby Xawerego Dunikowskiego. Podczas studiów
współpracował z Dunikowskim przy głowach wawelskich i przy Pomniku Powstańców Śląskich na Górze Św.
Anny. Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel
w Rydułtowych koło Rybnika. W 1954 roku zamieszkał
w Zakopanem. Przez dwa lata pracował w liceum plastycznym. W latach 1987-2005 prowadził w swoim domu
(dawna pracownia Teodora Axentowicza) autorską galerię, gdzie zgromadził kilkadziesiąt swoich prac. W 1999
roku ostał odznaczony najwyższą Złotą Odznaką ZPAP za
szczególne zasługi dla sztuki oraz znaczący wkład pracy
społecznej na rzecz artystów plastyków.
Brał udział w wystawach indywidualnych: BWA Zakopane (1963), ZDK Mielec (1967), BWA Zakopane (1976), TPPR
Zakopane (1977), BWA Mielec (1977), BWA Rzeszów (1977),
BWA Białystok (1979), Zachęta Warszawa (1980), Ośrodek
Propagandy Sztuki Łódź (1980), PSP Zakopane (1984), Stołeczny Klub Garnizonowy nr 2 Warszawa (1984), Galeria
„Dawna Synagoga”, Nowy Sącz (1985), Sale Zamku Kazimierzowskiego, Sandomierz (1998).
Był autorem licznych rzeźb plenerowych, usytuowanych m.in. w Mielcu, Ochotnicy, Łodzi i Zakopanem,
wykonywał również elementy wystroju wnętrz budynków użyteczności publicznej (wnętrze Zakopiańskiego
Urzędu Pocztowego), przez wiele lat związany był ze sztuką sakralną. Jego prace gromadzą muzea w Warszawie,
Lublinie, Krakowie i Zakopanem.

81

Roman Kosmala (ur. 1948) Kompozycja przestrzenna modularna (2017)
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szkło, żywica syntetyczna
57 × 25 × 22 cm
wystawy:
Roman Kosmala. Transparentność struktury, PBG Gallery Skalar
Office Center, Poznań 2017
reprodukowany:
Roman Kosmala. Transparentność struktury, PBG Gallery Skalar
Office Center, Poznań 2017, s.nlb.
estymacja: 5 000–7 000 PLN •

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

Na arenie sztuki zaistniał w latach 90 – studia artystyczne podjął jako człowiek czterdziestoletni. Wcześniej studiował na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu i przez kilka lat pracował
w wyuczonym zawodzie. Jednak sztuka towarzysząca
mu od zawsze nie pozwalała o sobie zapomnieć, co uwarunkowało jego decyzję o podjęciu dalszego kształcenia.
Bardzo znany jest z rzeźb usytuowanych w przestrzeni miejskiej oraz realizacji nawiązujących do motywu
gotyckich katedr. Sięgał po niego zarówno w kameralnych, jak i wielkoformatowych pracach. Materiałami,
które często pojawiają się w jego dotychczasowym dorobku są brąz i szkło. Artysta wziął udział w ponad 30 wystawach, w kraju i za granicą, uzyskując znaczące nagrody
i wyróżnienia.
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Adam Myjak (ur. 1947) Bez tytułu, z cyklu Figury (niedatowany)
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beton polichromowany
185 × 70 × 100 cm
literatura:
por. Adam Myjak Rzeźbiarz mijającego czasu, red. B. Kowalska,
Warszawa 2005, s. 68–69 (il.)
estymacja: 40 000–50 000 PLN •
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Adam Myjak (ur. 1947) Głowa (niedatowany)
brąz, kamień
wys. 50 cm

estymacja: 19 000–24 000 PLN •

[...] jako rzeźbiarz od samego początku osiągnął bardzo
wysoki poziom. Był zawsze sobą. Nie interesowały go
nowinki i mody. Szedł zawsze swoją drogą, stworzył
właściwy sobie, rozpoznawalny „styl”. Człowiek był
i jest dla Adama najważniejszą przyczyną twórczą.
Wierzył, że każdy człowiek jest cudem, niewyczerpalnym źródłem inspiracji. Wydawać by się mogło, że
to zawężenie tematyki ograniczy możliwości twórcze
artysty. Okazuje się, że tak być nie musi. Adam Myjak
tworzy swoje rzeźby zwyczajnie, jakby formował
bochny chleba. Te obłe, nabrzmiałe, ciężkie kształty,
mimo pozornego podobieństwa zawsze inne, frapujące, tworzą zespoły i cykle. Ogarnięty pasją rzeźbienia
stwarza coraz to nowe dzieła, w których można rozpoznać autora, jego bliskich, ludzi nieznanych, samotnych, boleśnie dotkniętych. Dzieła te eksponowane
są w najbardziej prestiżowych galeriach i muzeach.
Chętnie kupują je kolekcjonerzy, wytrawni znawcy
sztuki. Mam wrażenie, że rzeźby te powstają szybko,
tak jakby autor obawiał się, że po drodze zgubi coś
ważnego. Myślę, że ta nieustająca pogoń za chwilą,
za czasem, za tym, co nie przemija, co jest niewyobrażalne, ale jest, to ciągła walka z materią, z której
pragnie wydobyć okruchy życia. Podziwiam Adama
i Jego rzeźby. To artysta wielkiego formatu, wybitny
pedagog, ponadto człowiek prawdziwy.
G. Zemła „Adam Myjak”, Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku, 2007

W latach 1965–1971 studiował na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP w pracowniach: prof. Stanisława Kulona,
prof. Stanisława Słoniny, prof. Zofii Demkowskiej i prof.
Bohdana Chmielewskiego. Dyplom z wyróżnieniem
w pracowni prof. Bohdana Chmielewskiego uzyskał
w 1971 i bezzwłocznie związał się macierzystą uczelnią.
Obecnie jest profesorem zwyczajnym, prowadzi pracownię dyplomującą na Wydziale Rzeźby oraz pracownię
rzeźby na Wydziale Grafiki. Pracuje również na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Artystycznym
UMCS w Lublinie, prowadząc Zakład Rzeźby.
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Jadwiga Sawicka (ur. 1959) Akt (niedatowany)

tempera wodna / papier
100 × 70 cm
sygnowany l.d.: SAWICKA

estymacja: 5 000–7 000 PLN •

Jadwiga Sawicka znana jest przede wszystkim z tzw.
poezji haptycznej, czyli obiektów i instalacji, wykorzystujących tekst. Od 1994 roku czarne, graficznie potraktowane litery stały się najważniejszym motywem jej
twórczości: Sawicka umieszczała skrótowe, mocne hasła
w delikatnej, najczęściej różowej przestrzeni, tworząc
wieloznaczne, tekstualne kompozycje. Prezentowana
praca stanowi wyjątek w bogatym œuvre artystki: jest
figuralnym, niezwykle dynamicznym szkicem nagiej
postaci kobiecej. Rysunek pochodzi z wczesnego etapu twórczości malarki, kiedy po studiach w pracowni
Jerzego Nowosielskiego tworzyła obrazy utrzymane
w stylistyce ekspresji lat 80. Mimo że obecnie uznawana jest za artystkę interdyscyplinarną, jej malarskie
zaplecze jest silnie widoczne we wszystkich realizacjach. W rozmowie z Michałem Jachułą i Małgorzatą
Jurkiewicz mówiła: (…) zdecydowanie czuję się malarką.
To tak jakby mówić w różnych językach, ale jeden jest
tym pierwszym, który najlepiej się zna i najlepiej się nim
posługuje. Chociaż może to nie najlepsze porównanie,
bo w języku ojczystym można się najpełniej wypowiedzieć, zna się wszystkie odcienie, a z malarstwem jest
trochę inaczej – to szlachetny język, ale pewne rzeczy celniej mogę powiedzieć, posługując się innym.
Wybieram medium najbardziej odpowiednie dla treści”*.
Jadwiga Sawicka – malarka, fotografka, tworzy instalacje i obiekty artystyczne. W latach 1979-1984 studiowała
w krakowskiej ASP na Wydziale Malarstwa. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego. W roku
2014 została laureatką prestiżowej Nagrody im. Jana
Cybisa, a w 2016 – Nagrody im. Katarzyny Kobro. Na co
dzień współpracuje z Galerią Foksal.
* https://magazynszum.pl/szlachetny-jezyk-malarstwa/ (data
dostępu: 22.09.2019)
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◄ Franciszek Starowieyski (1930–2009) Projekty plakatu Król Ubu (niedatowany)

praca dwustronna
kredka/papier
23,8 × 31,7 cm
48 × 53 (z oprawą)

estymacja: 4 500–6 500 PLN •

49

▲ Franciszek Starowieyski (1930–2009) Akt (1988)

ołówek/papier
24 × 17 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany monogramem wiązanym i datowany śr.p.: 1688
estymacja: 4 000–6 000 PLN •
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Teka 179 plakatów Franciszka Starowieyskiego (1930–2009)

Teka zawiera 179 plakatów Franciszka Starowieyskiego, pochodzących bezpośrednio od rodziny
artysty. Wśród nich znajdują się również wydruki próbne. Niektóre prace występują w kilku
wersjach kolorystycznych. Cały zbiór należał do archiwum malarza. Zbiór posiada ogólny spis
prac oraz potwierdzenie zakupu od syna artysty.
estymacja: 37 000–47 000 PLN •
Plakat festiwalowy, Cine Muerte, Vancouver, Kanada 1970, offset/papier 62 × 45 cm
Plakat wystawowy, Muzeum Kazimierza Dolnego, Galeria Letnia, offset/papier, 60 × 43 cm
Plakat teatralny, Antoni Książę Radziwiłł Faust, 2003, offset/papier, 96 × 69 cm
Plakat operowy, Samson i Dalila – Opera Wrocławska, 1994, offset/papier, 97 × 67 cm
Plakat filmowy, Wrota Europy, 1999, offset/papier, 98 × 68 cm
Plakat teatralny do sztuki Dziady – Wrocław, 2002, offset/papier, 99 × 60 cm
Plakat teatralny, IX Przegląd teatrów Małych Form, Szczecin, 1984, offset/papier, 94 × 66 cm
Plakat teatralny, Lulu, Bonn, offset/papier,93 × 68 cm
Plakat teatralny, Męczeństwo i śmierć Marata, 2001, offset/papier, 94 × 67 cm
Plakat teatralny, 7 Bram Jerozolimy, 2003, offset/papier, 98 × 68 cm
Plakat wystawowy, BWA Zamość, 1995, offset/papier, 98 × 68 cm
Plakat filmowy, Przeprowadzka, 1981, offset/papier, 98 × 68 cm
Plakat wystawowy, Anatomia Czasu, 1979, offset/papier, 94 × 67 cm
Plakat wystawowy, Było Minęło – Muzeum zamojskich, 2000, offset/papier, 94 × 66 cm
Plakat wystawowy, Krzysztof Gierałtowski – Bonn, 1983, offset/papier, 97 × 66 cm
Plakat muzyczny, Penderecki. Polskie Requiem, 1998, offset/papier, 100 × 98 cm
Plakat wystawowy, Galeria pod Lipami – Teatr Rysowania, 1993, offset/papier, 93 × 65 cm
Plakat muzyczny, Legnica – Cantat, 1999, offset/papier, 99 × 70 cm
Plakat filmowy, Billet de Retour, 1978, offset/papier, 95 × 67 cm
Plakat teatralny, W małym Dworku, offset/papier, 94 × 66 cm
Plakat teatralny, Acte Interrompu, Tadeusz Różewicz, 1973, offset/papier, 96 × 68 cm
Plakat teatralny, Nieboska Komedia – Teatr Opole, 1982, offset/papier, 93xx67 cm
Plakat teatralny, Puccini – Cyganeria – Tetr Wielki, offset/papier, 97x67 cm
Plakat teatralny Białe Małżeństwo 1975, offset/papier, 90x67 cm
Plakat teatralny, Moliere - Don Juan, offset/papier, 92x68 cm
Plakat operowy, Verdi – Moc Przeznaczenia, 1990, offset/papier, 95 × 67 cm
Plakat teatralny, Leśmian – Zdziczenie Obyczajów, 1983, offset/papier, 95 × 70 cm
Plakat teatralny, Orfeusz, Teatr Lalka, 1995, offset/papier, 92 × 68 cm
Plakat teatralny, Wariacje Goldbergowskie, offset/papier, 94 × 68 cm
Plakat teatralny, Strauss – Salome, 1998, offset/papier, 93 × 69 cm
Plakat teatralny, Zaduch – Duszność, Kraków 2000, 93 × 68 cm
Plakat teatralny, Białe Małżeństwo, 1978, offset/papier, 94x67 cm
Plakat teatralny, Helmut Kajzar, offset/papier, 88 × 67 cm
Plakat teatralny, La Nik A Wet, 1989, offset/papier, 96 × 65 cm
Plakat teatralny, Wojna Chłopska – Opole, 1979, offset/papier, 96 × 67 cm
Plakat teatralny, Okręt, 1985, offset/papier, 94 × 67 cm
Plakat wystawowy, Giełda Plakatu PTTK Warszawa, 1982, offset/papier, 97 × 70 cm
Plakat wystawowy, Giełda Plakatu PTTK Warszawa, 1982, offset/papier, 83 × 60 cm
Plakat filmowy, Chevalier, 1980, offset/papier, 97 × 67 cm
Plakat filmowy, Znachor, 1984, offset/papier, 94 × 67 cm
Plakat teatralny, Lila Weneda – Teatr Wybrzeże Gdańsk, 2007, offset papier, 99 × 69 cm
Plakat teatralny, Ibsen – Hedda Gabler, offset/papier, 98 × 68 cm
Plakat teatralny, Portret Doriana Greya, offset/papier, 98 × 68 cm
Plakat teatralny, Fiodor Sołogub – Mały Pies, offset/papier, 98 × 68 cm
Plakat festiwalowy, IX Ogólnopolski Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, 2002, offset/papier, 97 × 70 cm
Plakat wystawowy, Galeria Zamek Reszel. Plakaty z kolekcji Piotra Dąbrowskiego, 2003, offset/papier, 97 × 68 cm
Plakat teatralny, Ślub, Witold Gombrowicz, 1975, offset/papier, 94 × 67 cm
Plakat wystawowy, Vitrea Splendida – Muzeum Szkła w Poznaniu, 2002, offset/papier, 100 × 98 cm
Plakat filmowy, Ewangelia wg Harryego, 1994, offset/papier, 96 × 67 cm
Plakat wystawowy, Muzeum Plakatu Wilanów, 100 lat Igrzysk Olimpijskich, 1996, offset/papier, 98 × 68 cm
Plakat teatralny, Per Olov Enquist – Z życia Dżdżownic, 1983, offset/papier, 99 × 70 cm
Plakat teatralny, Kto Boi Się Wirginii Wolff?, 2002, offset/papier, 98 × 68 cm
Plakat teatralny, Edward Albee – Trzy wysokie Kobiety, 1996, offset/papier, 97 × 67 cm
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Plakat teatralny, Mrożek – II Macello, 1980, offset/papier, 100 × 70 cm
Plakat teatralny, Die Zofen von Jean Genet, 1986, offset/papier, 97 × 68 cm
Plakat teatralny, T. Miciński - Polskie Termopile, 1982, offset/papier, 93 × 67 cm
Plakat teatralny, Shakespeare – Jak Wam się Podoba, 1980, offset/papier, 97 × 68 cm
Plakat teatralny, Weisse Ehe, 1978, offset/papier, 99 × 68 cm
Plakat teatralny, Casanowa, 1989, offset/papier, 98 × 67 cm
Plakat teatralny, Karol Wojtyła – Brat Naszego Boga, offset/papier, 95 × 67 cm
Plakat teatralny, Moliere – Don Giovanni, 1976, offset/papier, 96 × 68 cm
Plakat teatralny, Słowacki – Samuel Zborowski, 1980, offset/papier, 94 × 67 cm
Plakat teatralny, Witkiewicz – Oni, 1978, offset/papier, 95 × 67 cm [x 2]
Plakat filmowy, Nightmares, 1979, offset/papier, 95 × 67 cm
Plakat filmowy, Golem – Francja – Paryż, 1979, offset/papier, 91 × 67 cm
Plakat filmowy, Obi Oba – Szulkin, 1984, offset/papier, 91 × 67 cm
Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Kraków, 1985, offset/papier, 96 × 67 cm
W hołdzie powstańcom Armii Krajowej, 1998, offset/papier, 100 × 70 cm
Plakat wystawowy, Ze zbiorów Janusza Pławskiego, 2009, offset/papier, 92 × 68 cm
Plakat wystawowy, Starowieyski posters, MOMA, 1985, offset/papier, 96 × 67 cm
Plakat muzyczny, Stabat Mater – Penderecki, 1999, offset/papier, 100 × 70 cm
Plakat festiwalowy, Lato Filmów – Kazimierz Dolny, 2000, offset/papier, 98 × 68 cm
Plakat wystawowy, Bykowi Chwała!, 2009, offset/papier, 96 × 67 cm
Plakat wystawowy, Starowieyski rok 1699 album, 1999, offset/papier, 96 × 69 cm
Plakat wystawowy, Transformacje 1944-1984, Wilanów, 1984, offset/papier, 95 × 70 cm
Plakat wystawowy, Starowieyski – plakaty. Muzeum Legnica, 1985, offset/papier, 98 × 69 cm
Plakat wystawowy, F. Starowieyski. Theatre of drawing, Chicago, 1996, offset/papier, 92 × 69 cm
Plakat wystawowy, Wystawa Darów. Muzeum Azji i Pacyfiku, 1982, offset/papier, 93 × 66 cm
Plakat wystawowy, Antoni Uniechowski. BWA Zachęta, 1974, offset/papier, 94 × 69 cm
Plakat wystawowy, Galeria Kartuzy. Starowieyski - Plakaty, 2004, offset/papier, 96 × 67 cm
Plakat wystawowy, www.theartofposter.com, 2003, offset/papier, 97 × 69 cm
Plakat wystawowy, Kobieta w plakacie, 1980, offset/papier, 96 × 67 cm
Plakat wystawowy, 40 lat pracy twórczej 1955-1995, 1995, offset/papier, 98 × 68 cm
Plakat wystawowy, Galeria Artemis Kraków, 1998, offset/papier, 98 × 68 cm
Plakat wystawowy, A on ciągle wisi. Polski plakat teatralny, 2006, offset/papier, 94 × 64 cm
Plakat wystawowy, Ostróda – plakaty i rysunki Starowieyskiego, 2007, offset/papier, 94 × 67 cm
Plakat wystawowy, Starowieyski plakaty, 2007, offset/papier, 98 × 69 cm
Plakat wystawowy, Plakaty z kolekcji K. Dydo. BWA Kraków, 1985, offset/papier, 94 × 67 cm
Plakat wystawowy, Plakaty z kolekcji K. Dydo. BWA Kraków, 1985, offset/papier, 47 × 66 cm
Plakat wystawowy, Janusz Wiśniewski – Holandia, 1989, offset/papier, 87 × 61 cm
Plakat wystawowy, Starowieyski plakaty – Marki, 2002, offset/papier, 96 × 67 cm
Plakat festiwalowy, Manifesti teatrali 17-29 aprile, Włochy, Teatro Alberico, offset/papier, 70 × 50 cm
Plakat teatralny, Król Czyli Polacy, 1984, offset/papier 68 × 47 cm [x 2]
Plakat wystawowy, Wystawa poplenerowa 13 festiwalu polskiego malarstwa współczesnego, 1986, offset/papier, 93 × 63 cm
Plakat teatralny do sztuki Promieniowanie Ojcostwa w Teatrze Rozmaitości, 1983, offset/papier, 84 × 60 cm
Plakat wystawowy, Muzeum Sztuki Złotniczej – Kazimierz Dolny, offset/papier, 68 × 48 cm
Plakat wystawowy, Chciałbym żyć w tamtych czasach, offset/papier, 70 × 50 cm
Plakat wystawowy, Metafora. Ogólnopolska wystawa malarstwa, Lublin, 1978, offset/papier, 98 × 70 cm
Kaligrafia, Starowieyski, Galeria Osobliwości, 2004, offset/papier, 63 × 44 cm
Kaligrafia, Szkice do plakatów, Galeria Osobliwości, 2002, offset/papier, 60 × 45 cm
Plakat wystawowy, Kolekcja Barnaby-Klitenika, Opole Teatr, 1979, offset/papier papier powlekany, 98 × 68 cm
Plakat wystawowy, Surrealiści Polscy – Częstochowa, 1995, offset/papier, 65 × 48 cm
Plakat teatralny, G.B. Shaw Les Maisons des Veufs, 1996, offset/papier, 61 × 40 cm
Starowieyski plakaty, 1980, offset/papier, 70 × 49 cm
Plakat muzyczny, Penderecki. W hołdzie walczącym o niepodległość Polski i Litwy, 1998, offset/papier, 93 × 68 cm
Plakat festiwalowy, Festiwal Muzyki Kameralnej Lutosławice, 1984, offset/papier, 68 × 50 cm
Plakat teatralny, Leonce i Lena, 1976, offset/papier, 86 × 59 cm
Plakat wystawowy, Ost-West Kontakte, 2004, offset/papier, 85 × 60 cm
Plakat teatralny, Dziady, 1984, offset/papier, 82 × 58 cm
Plakat filmowy, Lokis (rękopis profesora Wittembacha), 1970, offset/papier, 84 × 59 cm
Plakat filmowy, Andrzej Kondratiuk Skorpion, Panna i Łucznik, offset/papier, 1973, 84 × 60 cm
Plakat teatralny, Macbeth, 1980, offset/papier, 84 × 59 cm
Plakat teatralny do sztuki Stanisława Przybyszewskiego Śnieg, Poznańska Estrada, 1979, offset/papier, 80 × 58 cm
Plakat teatralny, Białe Małżeństwo, 1978, offset/papier, 93 × 66 cm
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Plakat teatralny, Białe Małżeństwo, 1975, offset/papier, 93 × 66 cm
Plakat filmowy, Znak Panny, Manole Marcusa, offset/papier, 1969, offset/papier, 83 × 57 cm
Plakat teatralny, Żaby, 1972, offset/papier, 100 × 36 cm
Plakat teatralny, Rogi Porucznika Astete, 1970, offset/papier 83 × 59 cm
Plakat filmowy, Stworzenia w reżyserii Agnes Vardy, 1969, offset/płótno, 83,5 × 56,5 cm
Plakat teatralny, Pasja, 1972, offset/papier, 95 × 68 cm
Plakat teatralny, 1944-1974, 1975, offset/papier, 98 × 67 cm
Plakat wystawowy, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Młoda Polska, 1973, offset/papier, 90 × 68 cm
Plakat Secesja. Muzeum Mazowieckie Płock, 1973, offset/papier, 95 × 68 cm
Plakat wystawowy, Wilanowskie Zbiory Sztuki. Oranżeria w Wilanowie, 1977, offset/papier 93 × 67 cm
Plakat teatralny, Czerwona Magia, 1979, offset/papier 80 × 57 cm
Plakat wystawowy, Goteborg, Szwecja, 1971, offset/papier, 100 × 70 cm
Plakat teatralny, Taniec śmierci, 1974, offset/papier 83 × 58 cm
Plakat filmowy, Piękny Listopad, 1970, offset/papier, 82 x58 cm
Plakat teatralny do sztuki Teatr Cudów, projekt 1965,wyd. 1979 offset/papier, 85 × 58 cm
Plakat filmowy, Paryż nie istnieje, 1970, offset/papier, 85 × 58 cm, opisany długopisem na odwrociu „Starowieyski”
Plakat filmowy, Krzysztof Zanussi Iluminacja, 1973, offset/papier 81 × 58 cm
Plakat teatralny, Sławomira Mrożka Krawiec, 1978,offset/papier 81 × 58 cm
Plakat teatralny, Wędrówka Mistrza Kościeja, 1965, offset/papier, 86 × 61 cm
Plakat filmowy, Życie Rodzinne, 1971, offset/papier 84 × 58 cm
Plakat teatralny, Letnicy, 1963, offset/papier, 85 × 59 cm
Plakat teatralny, Pamiątkowa Fotografia, 1967, offset/papier, 80 × 58 cm
Plakat teatralny do sztuki Quiz, 1965, offset/papier, 85 × 57 cm
Plakat filmowy, Parasol Św. Piotra, lata 60, offset/papier, 85 × 59 cm
Plakat teatralny, Śmieszny Staruszek,1970, offset/papier, 85 × 58 cm
Plakat filmowy, Teresa Desqueyroux, lata 60, offset/papier, 83 × 59 cm
Plakat filmowy, Dyskretny Urok Burżuazji, 1975,offset/papier, 82 × 59 cm
Plakat filmowy, Kraksa, 1974, offset/papier, 83 × 57 cm
Plakat filmowy, Adalen 31, 1967, offset/papier, 83 × 58 cm
Plakat filmowy Upiór z Morisville, 1967, offset/papier, 83 × 59 cm
Plakat filmowy, 1970, offset/papier, 86 × 58 cm
Plakat filmowy, Wyspa na Lądzie, 1969, offset/papier 85 × 59 cm
Plakat filmowy, Nie do Obrony, 1970, offset/papier, 84 × 58 cm
Plakat filmowy, Polowanie na Mężczyznę, 1969, offset/papier, 84 × 58 cm
Plakat teatralny, Ożenek, 1961, offset/papier, 85 × 59 cm
Plakat teatralny, Matka Courage, 1976, offset/papier, 80 × 58 cm
Plakat teatralny, Charon – Od świtu do świtu, 1972, offset/papier 86 × 61 cm
Plakat teatralny, Twarzą w Twarz, Wrocław, 1973, offset/papier, 85 × 59 cm
Plakat teatralny, Kochanek – Lekki Ból, Teatr Dramatyczny, 1970, offset/papier 84 × 60 cm
Plakat filmowy, Tragiczne Polowanie, 1967, offset/papier, 84 × 58 cm, na odwrociu notatki drukarskie
Plakat filmowy, Lokis, lata 60, offset/papier, 79 × 58 cm
Plakat teatralny, Samuel Zborowski – teatr Współczesny Wrocław, 1970, offset/papier, 84 × 58 cm
Plakat operowy, Frank 5, lata 60, offset/papier, 84 × 58 cm
Plakat teatralny, Opis Walki – Kafka, offset/papier, 83 × 58 cm
Plakat filmowy, Wszystko na sprzedaż, lata 60, offset/papier, 82 × 58 cm
Plakat wystawowy, Metafora – Wystawa Malarstwa, 1976, offset/papier, 82 × 57 cm
Plakat filmowy, Samson, 1961, offset/papier, 86 × 60 cm
Plakat wystawowy, Galeria Alicji i Bożeny Wahl, 1980, offset/papier, 68 × 48 cm
Plakat wystawowy, Starowieyski posters, MOMA, 1985, offset/papier, 86 × 60 cm
Plakat filmowy, Mademoiselle Jeanne Moreau, 1970, offset/papier, 84 × 58 cm, na odwrociu notatki drukarskie, sygnatura autora (?) „Starowieyski”
Plakat teatralny, Arystofanes, 1972, offset/papier, 99 × 35 cm,
Plakat wystawowy, Fra.Starowieyski. Plakaty. Kolekcja Krzysztofa Dydo. Galeria Sztuki Współczesnej Ostrów Wlkp, offset/papier, 68 × 49 cm [x 2]
Plakat wystawowy, Janusz Wiśniewski – Holandia, 1989, offset/papier, 87 × 61 cm
Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Kraków, 1985, offset/papier, 48 × 33 cm
Plakat wystawowy, Kobieta w plakacie, 1980, offset/papier, 96 × 67 cm, próbny druk
Plakat filmowy, Wrota Europy, 1999, offset/papier, 98 × 68 cm
Plakat teatralny, Lila Weneda – Teatr Wybrzeże Gdańsk, 2007, offset/papier, 99 × 69 cm
Plakat filmowy, Znachor, 1984, offset/papier, 94 × 67 cm
Plakat wystawowy, Muzeum Plakatu Wilanów, 100 lat Igrzysk Olimpijskich, 1996, offset/papier, 98 × 68 cm
Plakat wystawowy, Vitrea Splendida – Muzeum Szkła w Poznaniu, 2002, offset/papier, 100 × 98 cm
Plakat teatralny, Witkacy – Oni, 1984, offset/papier, 97 × 68 cm [x 2]
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Natalia Lach-Lachowicz (ur. 1937) Świat Amoka (1964)

ed. 2/5
fotografia analogowa / papier archiwalny
50 × 61 cm
sygnowana l.d.: NATALIA LACH LACHOWICZ
datowana p.d.: 1964
Praca posiada certyfikat autentyczności ZW Foundation
estymacja: 8 000–10 000 PLN •

51

Andrzej Lachowicz (1939–2015) Inferno (1966)

odbitka srebrowa / papier barytowy
4 × 27,5 × 27,5 (w świetle passe-partout)
estymacja: 12 000–18 000 PLN •
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Prezentowana praca powstała w 1964 roku, czyli
dokładnie rok po ukończeniu przez artystkę studiów
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we
Wrocławiu. Właśnie wtedy wstąpiła do ZPAF i rozpoczęła żmudne poszukiwania własnej drogi twórczej.
Zaczynała wykonywać fotograficzne eksperymenty
formalne, oparte na estetyce pop-artu i surrealizującej
ikonosferze graficznej lat 60. Ciekawym przykładem
takich działań jest „Świat Amoka” – fotografia, w której

artystka zwielokrotniła sylwetkę puchatego, czarnego
kota. Dokonała zaburzenia perspektywy, łącząc w jednej
kompozycji różne kadry i układy sylwetki zwierzęcia –
od szczegółowego studium portretowego do migawkowych zapisów beztroskiej zabawy. Prezentowany obiekt
to niezwykle ciekawy przykład bardzo wczesnej pracy
artystki, uznawanej za jedną z najważniejszych postaci
polskiej sztuki XX wieku.
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paweł kwiek studiował w latach 1963–1970 na Wydziale
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Oscara Hansena i prof. Jerzego Jarnuszkiewicza, u którego uzyskał dyplom. W latach 1970–1988
stworzył z Zofią Kulik duet KwieKulik. W swojej działalności indywidualnej skoncentrował się na interweniowaniu na nieprawidłowości zauważone w życiu codziennym. Jest znany powszechnie jako aktywista społeczny.

Paweł Kwiek (ur. 1951) Tryptyk Spotkania ze światłem (1991–2008)
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∙∙
∙∙
∙∙

vintage print
farba, tusz / fotografia czarno-biała
50,5 × 59 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.:
Paweł Kwiek | 1991–2008 | ,,Spotkanie ze światłem”
32,5 × 43,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.:
PKwiek | 1991 | ,,Spotkanie ze światłem”
50 × 59,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.:
8) Paweł Kwiek | 1991–2008 | ,,Spotkanie ze światłem”
proweniencja:
Kolekcja prywatna, Warszawa
Galeria Art New Media
zakup bezpośrednio od artysty
praca posiada certyfikat Art New Media
estymacja: 38 000–54 000 PLN •
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Stanisław Dróżdż (1939–2009) Bez tytułu (1973)
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Stanisław Dróżdż (1939–2009) Koło (1971/72)

odbitka żelatynowo-srebrowa / papier fotograficzny
22,2 × 14,2 cm
opisana na odwrociu ołówkiem l.d.: Stanisław Dróżdż, | bez tyt.
1973 r.

odbitka żelatynowo-srebrowa / papier fotograficzny
21,8 × 21,1 cm
opisany na odwrociu p.d.: Stanisław Dróżdż | ,,koło”,
1971–1972 r.

estymacja: 18 000–20 000 PLN

estymacja: 15 000–18 000 PLN

artysta konceptualny, jeden z pionierów i najwybitniejszych przedstawicieli poezji konkretnej, organizator
wielu wystaw i sesji naukowych. Laureat nagrody im.
Nowosielskich (2001), reprezentant Polski na Biennale
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w Wenecji (2003). Jego prace znajdują się w kolekcjach
m.in. Museum of Contemporary Art w Los Angeles,
Muzeum Narodowego we Wrocławiu, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi.
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Henryk Opałka (1929–2018) Alfa One (1997)

ed. 5/10
litografia / papier
60,5 × 48 cm
sygnowany i opisany na dwóch bokach kompozycji: Alfa One,
litografia | 5/10 Opałka ’97
estymacja: 1 000–1 200 PLN •

Prezentowana praca to jedna ze sztandarowych kompozycji Henryka Opałki, wybitnego litografa, przez lata
związanego z warszawską Akademią Sztuk Pięknych.
W swojej kompozycji przedstawił abstrakcyjną, obłą formę, zawieszoną w jednolicie czarnej przestrzeni. Pracę
można interpretować jako imaginacyjne wyobrażenie
kosmosu, tak charakterystyczne dla ikonosfery lat 80.
Opałka był znany przede wszystkim jako doskonały rzemieślnik. W swojej pracowni litograficznej na Saskiej
Kępie wykształcił rzesze późniejszych artystów i nauczycieli akademickich, dla których początki nauki u Opałki
pozwoliły na obranie właściwego kursu działalności
twórczej. Wojciech Krauze, w jednym z tekstów poświęconych twórczości grafika pisał:
Opałka jest wirtuozem warsztatu. Pogłębiając znajomość jego dziel graficznych dochodzi się do przekonania. ze autora ekscytują zmagania z tworzywem.
ze szlifowaną powierzchnią kamienia litograficznego.
z farbą i papierem monochromatycznego wyobrażenia
Perfekcja technologa spłata się tutaj z upodobaniem
do kreowania abstrakcyjnego. pełnego fantazji obrazu będącego aluzją do tego, co natura formuje na
powierzchni ziemi może przypadkowo. może jednak
celowo. Opałka tworzy zagęszczone plastycznie wizje
o zdecydowanie refleksyjnym nastroju. Gdy podążamy tropem fantazji autora. zapominamy o alchemii
warsztatu. o technice. o metodach powielania. Te
umiejętności stają się przeźroczyste. niewidoczne. I to
jest miara talentu Opałki Litografa-artysty.

Prywatnie Henryk Opałka był bratem Romana Opałki,
jednego z najważniejszych polskich artystów konceptualnych. Przeżył życie niejako w cieniu geniuszu własnego
brata – mimo ich wspólnych, graficznych początków
Roman porzucił rzemieślnicze techniki na rzecz „dzieła
totalnego”, realizowanego przez niego blisko pół wieku.
Henryk skupił się na pracy dydaktycznej i zdobywaniu
kolejnych nagród na międzynarodowych imprezach
graficznych, pozostał wierny pieczołowicie wypracowywanemu własnemu stylowi, tak charakterystycznemu
dla warszawskiego środowiska graficznego lat 70. i 80.
XX wieku.
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Rafał Olbiński (ur. 1943) Arc of Triumph (2019)

ołówek / papier
50 × 40 cm (arkusz)
sygnowany i datowany p.d.: Olbiński 2019
opisany l.d.: „Arc of Triumph”
pieczęć autorska l.d.
estymacja: 2 500–3 500 PLN

W 1969 r. ukończył studia na Wydziale Architektury
Politechniki Warszawskiej. Po studiach związał się
z czasopismem „Jazz Forum”. W 1981 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Od 1985 r. wykładał
w School of Visual Arts w Nowym Jorku. Jego plakaty
i ilustracje ukazują się regularnie na łamach czasopism
„Newsweek”, „Time”, „Business Week”, „New York Times”,
„New Yorker”. Jest twórcą licznych plakatów dla amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera,
Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera). Rafał
Olbiński otrzymał za swoje ilustracje, plakaty i obrazy
ponad 100 nagród. W 1994 r. zdobył w Paryżu międzynarodowego Oskara w konkursie „Prix Savignac”. W 1995
r. jego projekt został wybrany na plakat „New York City
Capital of the World” przez jury pod przewodnictwem
burmistrza Rudolfa Giulianiego. W Polsce zajmował
się m.in. projektowaniem okładek płyt, np. Krzysztofa
Klenczona Powiedz stary gdzieś ty był (Pronit SX 1614)
i Breakoutu Żagiel Ziemi (Pronit SX 1821). Od 1997 do
2003 regularnie tworzył też okładki polskiego miesięcznika psychologicznego „Charaktery” i był współtwórcą wizerunku graficznego pisma. W 2012 r. został
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Obrazy Olbińskiego znajdują się w największych
kolekcjach sztuki współczesnej (Biblioteka Kongresu,
Carnegie Foundation, Republic New York Corporation),
a także w wielu prywatnych zbiorach w USA, Japonii,
Niemczech, Szwajcarii, Australii.
Surrealizm był, jest i będzie. Gdy ktoś widzi coś
dziwnego – na przykład nielogiczne zestawienie
dwóch przedmiotów, to natychmiast kojarzy mu się
to z Magrittem albo z Dalim. Tymczasem surrealizm
istnieje od zaranie dziejów. Bo przecież przeskanowane rysunki bizonów na ścianach jaskiń to też jest
surrealizm. One nie były w proporcjach tak wielkie, jak
je malowano. Dziś wystarczy wziąć nagłówki gazet
popularno-śmieciowych – są pełne surrealizmu. Albo
sytuacje polityczne, zidiocenie społeczeństwa czy rola
religii w XXI wieku – jakby Oświecenia nigdy nie było!
To jest straszliwa gęba surrealizmu. A ładniejsza gęba –
to sam proces zakochiwania się. Idealizowanie wybranej osoby. A po kilku latach okazuje się, że zachwyciliśmy się po prostu naszą imaginacją. Jak Pigmalion
i Galatea. (Rafał Olbiński w rozmowie z Marzeną Mróz)
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Henryk Laskowski (ur. 1951) Marzyciel (2017)

akryl, olej / płótno
110 × 89 cm
sygnowany p.d.: LASKOWSKI
opisany, sygnowany i datowany na odwrociu p.d.: „MARZYCIEL”
| H.LASKOWSKI | 110 × 89 cm A/O (w okręgu)
estymacja: 6 500–7 500 PLN

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

Laskowski studiował w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) w Poznaniu w latach
1972–1977, gdzie z wyróżnieniem obronił dyplom
z w Pracowni Litografii pod kierunkiem prof. Lucjana
Mianowskiego. Aneks do dyplomu zrealizował w pracowni ilustracji i plakatu prof. Waldemara Świerzego.
W latach 80. zajmował się grafiką wydawniczą, plakatem,
ilustracją książkową, malarstwem. Rok 1981 zatrzymał
go na przypadkowej emigracji we Francji. W Paryżu
mieszkał do 1983 roku. Po powrocie do Polski, w latach
80. zajmował się grafiką wydawniczą , rysunkiem oraz –
sporadycznie – malarstwem. Pobyt we Francji (2001–
2003), a także podróże do Włoch, Hiszpanii i Anglii spowodowały u niego większe zainteresowanie malarstwem
jako medium, które lepiej pozwala opisać otaczającą
rzeczywistość. W swoich pracach porusza się w kręgu
szeroko pojętej tematyki miejskiej. Interesuje go także
pejzaż, natura i człowiek. Zazwyczaj przemawia łagodnie,
posługując się językiem poetyckiej metafory. Rolę nieodłącznego szkicownika pełni u niego aparat fotograficzny.
Uchwycone okiem obiektywu fragmenty rzeczywistości
interpretuje przy użyciu środków właściwych malarstwu.
* A. Gniotek, Puk, puk, puk do Raju Bram, kat. wystawy, Galeria
Składnica Sztuki, Warszawa 2007.
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Maksymilian Novàk-Zempliński (ur. 1974) Dziewczyna na rowerze (2016)

olej / płyta
100 × 140 cm
116 × 156 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany na odwrociu śr.: Maksymilian
| Novàk-Zempliński | 2016
estymacja: 60 000–70 000 PLN •

Dla mnie w malarstwie bardziej istotna jest forma niż
treść, dlatego też tworząc skupiam się szczególnie
na tej pierwszej warstwie. Patrząc na obraz widzę
abstrakcyjne formy, mimo iż ten w dużej mierze jest
obrazem przedstawiającym. Cała sfera znaczeniowa
jest dla mnie niewiele mniej tajemnicza niż dla odbiorcy mojego dzieła i uważam, że jest to lepsze od sytuacji
gdy obraz od A do Z jest do bólu „wyliczony”. Dla
mnie w obrazie musi być miejsce na przypadkowość.
To ona daje przyjemność w trakcie pracy. Obraz żyje
wtedy własnym życiem, zaskakuje samego twórcę. Nie
wykluczam, że mimowolnie tworzę jakiś zapis znaczeniowy w obrazie, ale chyba każdy to robi. Zresztą
tworzę przeważnie pod wpływem dużych emocji i jest
w obrazie więcej przypadku, niż to widać na pierwszy
rzut oka. Czuję się trochę jak ktoś kto utracił pamięć
i przy pomocy malowania próbuje odtworzyć obrazy
z przeszłości. To niesamowite uczucie.
M. Novàk-Zempliński, 2007
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Wiesław Wałkuski (ur. 1956) Rycerz (1992)

olej / płyta
41,5 × 33 cm
52 × 44 cm (z oprawą)
sygnowany śr.d.: WAŁKUSKI
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.: WIESLAW
WALKUSKI | „KNIGHT” | OIL, 1992
estymacja: 7 000–8 000 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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Jolanta Czacharowska (ur. 1963) Dom ptaka (2018)

pastel / papier
34,3 × 24,1 cm (w świetle passe-partout)
52 × 42 cm (z oprawą)
sygnowany l.d.: CZACHAROWSKA
estymacja: 900–1 200 PLN

Artystka wszechstronnie wykształcona i sięgająca po
różne gałęzie sztuki. Sięga zarówno po malarstwo, rzeźbę, ceramikę oraz rzemiosło artystyczne. Absolwentka
szczecińskiego liceum plastycznego oraz historii na
tamtejszym uniwersytecie. Pracowała w pracowni konserwacji starodruków, a także zgłębiała tajniki designu
projektując meble. Pasja ta zawiodła ją do założenia
własnego studia projektowania wnętrz. Jednocześnie
rozwijała autorską galerię sztuki realizującą działalność
edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży.
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Henryk Laskowski (ur. 1951) Biały telefon (2014)

62

∙∙
∙∙

∙∙
∙∙

akryl, olej / płótno
90 × 60 cm
sygnowany p.d.: LASKOWSKI
opisany, sygnowany i datowany: „BIAŁY TELEFON” |
H.LASKOWSKI | 90 X 60 cm A/O (w okręgu)
Wystawy:
Realizm. Dwa spojrzenia, Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy,
2018
Henryk Laskowski. Rzeczywistość złudzeń, Galeria U, Dom
Kultury SBM Stokłosy, Warszawa, 2018
Reprodukowany:
Realizm. Dwa spojrzenia, kat. wystawy, Galeria Miejska BWA
w Bydgoszczy, 2018, s. 38
Henryk Laskowski. Rzeczywistość złudzeń, kat. wystawy,
Galeria U, Dom Kultury SBM Stokłosy, Warszawa, 2018, s. 12
estymacja: 4 000–5 000 PLN

W twórczości malarskiej Henryka Laskowskiego
doskonale widać inspiracje surrealizmem – malarz zdaje
się pełnymi garściami czerpać z francuskich tradycji
fascynacji nierzeczywistymi światami marzeń sennych. W prezentowanej kompozycji pojawia się motyw
masywnego, stacjonarnego aparatu telefonicznego,
umiejscowionego w naturalnej, choć nieco nieoczywistej
przestrzeni. Ten sam motyw był wykorzystywany wielokrotnie przez innych twórców gatunku oraz Salvadora
Dalego, uznawanego za najbardziej ekscentrycznego
artystę XX wieku.
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Malwina de Brade (ur. 1968) Zielony pałac (2019)

40 × 50 cm
sygnowany l.d. monogramem
sygnowany na odwrociu l.g. monogramem i datowany 2019
estymacja: 1 500–2 000 PLN

Prace Malwiny de Brade swoją formą, kolorystyką
i doborem tematyki nawiązują do gotyckich arrasów,
malarstwa miniaturowego rodem z Bardzo bogatych
godzinek księcia du Berry czy sennych wyobrażeń nierzeczywistych przestrzeni. W swoich obrazach artystka
opowiada XIV-wieczne baśnie, swobodnie korzystając
z całego spektrum francuskiego imaginarium. W prezentowanej kompozycji wykorzystała powtarzający się
wielokrotnie w jej twórczości motyw głębokiego, gęstego
żywopłotu, który zostawiła z niewinną postacią dziewczynki w białej sukience. Obraz mógł ilustrować współczesną baśń, jednak inspiracje drobiazgowym malarstwem iluminatorskim są w nim nad wyraz widoczne.
W jednym z wywiadów de Brade mówiła:
uwielbiam malarstwo średniowieczne. Tam skupiano
się na opowiadaniu historii, mniej na oszukiwaniu przestrzeni. I różne rzeczy się działy w tle, obok głównej
opowieści. Ja też ukrywam na obrazach takie małe
niespodzianki, choćby zająca na drzewie. Mam duszę
ilustratora, lubię opowiadać.

Artystka ukończyła Wydział Grafiki na Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie dyplomem u prof. Janusza
Stannego oraz aneksem z grafiki warsztatowej u doc.
Krzysztofa Wyznera. Ukończyła Państwowe Liceum
Sztuk Plastycznych w Warszawie. Zajmuje się ilustracją
książkową, rysunkiem, malarstwem, fotografią i grafiką
warsztatową, animacją. Współpracuje przy tworzeniu
kostiumów, charakteryzacji i scenografii. Pracuje jako
redaktorka oraz jako wykładowca w Wyższej Szkole
Artystycznej. Należy do Związku Polskich Artystów
Plastyków oraz grupy fotograficznej Szare Dni.
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Eugeniusz Minciel (ur. 1958) Bez tytułu, z cyklu Eurotyki (2017)

64

∙∙

∙∙

technika mieszana, pastel / papier
48,5 × 72 cm (w świetle passe-partout)
68 × 91 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany p.g.: MINCIEL | 2007–8
wystawy:
Malując, Muzeum Architektury, Wrocław, 11 stycznia–25
lutego 2018
reprodukowany:
Malując, kat. wystawy, Muzeum Architektury, Wrocław 2018,
s. 57, 84–85
estymacja: 3 600–4 600 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.

117

65

Urszula Wilk (ur. 1959) Kompozycja (2018)

66

akwarela / papier
80 × 120 cm
sygnowany i datowany p.d.: Wilk | 2018

Urszula Wilk (ur. 1959) Bez tytułu, z cyklu „Linie” (2014–2018)

olej / płótno
100 × 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.d.: Urszula Wilk
| 2014–18 | Linie

estymacja: 6 000–8 000 PLN

Urszula Wilk – 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
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podejście do plamy barwnej zagwarantowało jej wiele
nagród na międzynarodowych imprezach artystycznych,
w tym – pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Biennale Akwareli w chińskim Shenzhen.

estymacja: 9 000–12 000 PLN
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Jan A. Tyniec (ur. 1960) Jak długo (1985)

Barbara Jankowska-John (ur. 1964) Nie będzie już liści jesiennych (2016)

68

akryl / płótno
66 × 81 cm
sygnowany i datowany p.d.: JAN A. TYNIEC 1985
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: JAK DŁUGO
| (MIESIĄC, ROK, ŻYCIE) | 1985 WARSZAWA | J.A.TYNIEC | AKRYL,
80 X 65
∙∙

akryl / płótno
90 × 70 cm
sygnowany p.d.: B.J.JOHN
sygnowany i opisany na odwrociu na blejtramie: „NIE BĘDZIE JUŻ
LIŚCI JESIENNYCH” B-JOHN
wystawy:
galerie sztuki w Głogowie i Zielonej Górze

estymacja: 1 500– 2 000 PLN •

W latach 1978–1983 studiował na Wydziale Malarstwa
Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie, a trzy lata
później kontynuował edukację w Hunter College, City
University of New York. Był stypendystą m.in. Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej. Aktualnie mieszka
w Stanach Zjednoczonych. Skupia się na działalności
malarskiej oraz fotograficznej.
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estymacja: 5 000–7 000 PLN •

Barbara Jankowska-John (ur. 1964) – malarka, ceramiczka, absolwentka PWSSP we Wrocławiu, Wydział Ceramiki
i Szkła i uzyskała dyplom z wyróżnieniem. Trzykrotna
stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach
1986–1989. Mieszka i tworzy we Wrocławiu. Zajmuje się
malarstwem,ceramiką oraz biżuterią. Jej prace znajdują
się w kolekcjach indywidualnych w Polsce i za granicą.
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Zmiana
pokolenia
Bownik
Radziszewski
Surowiec
Antoniak
Łukowicz
Slavs and Tatars
Bujnowski
Bogacka
Waliszewska
Sala
Chamczyk
Brzeski
The Krasnals
Leto
Szczepkowski
Roszczak
Czajkowski
Szczur
Szwabe
Mlącka
Pałys
Otocki
Kawiorska
Ząbroń
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Paweł Bownik (ur. 1977) Bez tytułu, z cyklu Disassembly (2012)
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∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

ed. 1/4 + 2 A.P.
wydruk archiwalny / dibond
138,2 × 173,5 cm (w świetle passe-parttout)
146,2 × 181,7 cm (z oprawą)
wystawy:
Co widać polska sztuka dzisiaj, Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie, 14.02–31.08.2014
reprodukowany:
Bownik. Disassembly, Poznań 2013, il.nlb.
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa
Galeria Starter, Warszawa
zakup bezpośrednio od artysty
estymacja: 30 000–50 000 PLN •

Prezentowana praca pochodzi z cyklu Disassembly,
który polegał na tytułowym „demontażu” struktury
ozdobnych roślin. Fotograf rozkładał kwiaty na części
pierwsze, a następnie rekonstruował ich formy, łącząc
je ze sobą za pomocą spinek, pinezek, taśmy klejącej czy
gumek recepturek.
Rozdzielam łodygi, kwiaty, liście, pąki, by potem spróbować złożyć je ponownie, w niezmienionej formie.
[…] odmierzam dokładnie odległości między liśćmi
i zapisuję je na nich ołówkiem. Wszystkie te pomiary, jak i powstające stelaże, widać przy dokładnym
przyjrzeniu się zdjęciom. Natomiast samego procesu
demontowania nie pokazuję*.

W efekcie powstały niezwykle estetyczne zdjęcia, łączące
piękno natury z artystyczną ingerencją, która zmienia
zwyczajne, codzienne przedmioty w biżuteryjne ozdoby.
Wszystkie zdjęcia zostały wydane w 2013 roku w książce
artystycznej o tym samym tytule, uhonorowanej tytułem Fotograficznej Publikacji Roku 2014 przyznawanym
przez Fotofestiwal w Łodzi. „Dissasemby” była pierwszą
książką artystyczną Bownika: wykorzystując znany, lecz
niedoceniany motyw, jakim jest martwa natura, fotograf
wypowiedział się o kondycji współczesnego świata.
W „Demontażu” chciałem powrócić do ciekawości,
która niosła odkrycia i zmiany. Jej renesans znajduję
w XIX wieku i trochę naiwnie postanowiłem zaprojektować swój własny eksperyment według zasad
minionej epoki.* – mówił.
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Paweł Bownik jest uznawany ze jednego z najważniejszych współczesnych fotografów. Jest absolwentem
Filozofii na UMCS w Lublinie oraz Wydziału Komunikacji Multimedialnej na poznańskiej Akademii Sztuk
Pięknych. W 2005 roku obronił dyplom u profesora
K.J. Baranowskiego. W latach 2004–2008 współtworzył
kolektyw IKOO. Pracował jako kurator galerii „Teren
Osobny”, mieszczącej się w starym, nieczynnym już
carskim więzieniu. W 2005 roku zorganizował tam
Międzynarodowe Spotkanie Artystów INTERWENCJE.
Był także jednym z kuratorów IV Biennale Fotografii
w Poznaniu w 2005 roku zatytułowanego „Polowanie
na przedmioty”. Od 2008 roku współpracuje z Marceliną
Gunią – w 2009 roku wspólnie zrealizowali niezwykle
aktualny dziś projekt „Samica”, którego tematem były
nielegalne wysypiska śmieci w polskich lasach. Jego najbardziej znana seria fotografii – „Gamers” – nawiązuje
swoją estetyką do portretowych zdjęć ewidencyjnych
oraz policyjnych fotografii miejsc zbrodni. Z oklei cykl
„Rewers” to dokumentalny zapis wyglądu wewnętrznej
strony ubrań znalezionych w muzealnych szafach. Prace
Bownika znajdują się w kolekcjach m.in. Museum In
Huis Marseille w Amsterdamie, Fundacji Sztuki Polskiej
ING i zbiorach prywatnych.
* Bownik, Disassembly („Demontaż”), red. Bownik, Honza
Zamojski , Poznań 2013, s. nlb
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Karol Radziszewski (ur. 1980) Aids (2012)

tryptyk
sitodruk / papier
12, 52, 81 edycja ze 100 egzemplarzy
68,7 × 69 cm (w świetle oprawy)
70 × 70 cm (z oprawą) każdy
sygnowany, datowany i opisany na odwrocie l.d.: KAROL
RADZISZEWSKI „AIDS” 2010 ed. [odpowiednio każda z prac] 12
/ 52 / 81 / 100
estymacja: 1 500–2 500 PLN •

Prezentowana praca to seria sitodruków, odwołująca się do kolażu naklejek z Kaczorem Donaldem,
jaki Ryszard Kisiel, spiritus movens kultury gejowskiej
w PRL-u, umieścił pod koniec lat 80. w jednym z numerów wydawanego przez siebie zina „Filo”. Grafiki odwołują się także do projektu grupy General Idea, trawestującego ikoniczne dzieło Roberta Indiany „LOVE”.
Radziszewski zamienił jednak słowo „miłość” na nazwę
śmiertelnej choroby przenoszonej również drogą płciową. AIDS w latach 80. i 90. był utożsamiany głównie
ze środowiskiem gejowskim, a jego motyw zaczął być
wykorzystywany w popkulturze i sztuce. Artyści (m.in.
Keith Haring) zaczęli przepracowywać traumę nieznanej,
okrutnej choroby poprzez bezpośrednie nawiązywanie
do niej w swoich realizacjach: oswajali strach za pomocą sztuki. Radziszewski powtarza ten gest – w gorzki
i ironiczny sposób gra ze sprzecznymi emocjami widza.
Praca jest częścią projektu „Kisieland”, który
Radziszewski realizował od 2009 roku. Jego najważniejszym efektem jest film – zapis spotkania artysty
z Kisielem, przedstawicielem homoseksualnego podziemia Polski lat 80. Osią filmu jest ukryte dotychczas
archiwum – dziesiątki kolorowych slajdów dokumentujących sesje fotograficzne, które Kisiel realizował ze
swoimi znajomymi, w prywatnym mieszkaniu jednego
z nich. Zdjęcia estetycznie i tematycznie wchodzą w interesujący dialog z pracami Jacka Smitha i Nan Goldin,
przedstawicieli nowojorskiego undergroundu artystycznego lat 60., 70. i 80. Kisiel wykonywał je na przełomie
1985 i 1986 roku, jako bezpośrednią reakcję na milicyjną
akcję „Hiacynt“, polegającą na zbieraniu przez SB materiałów o polskich homoseksualistach. Kisiel był jedną
z ofiar tej akcji. Film Radziszewskiego to próba innego
opisu kultury i działalności podziemnej lat 80., z perspektywy twórczości outsiderskiej, amatorskiej, w której
obecne są wątki wyparte przez artystyczną awangardę,
jak i poprzez kulturowy mainstream Polski Ludowej.
Radziszewski od lat zajmuje się badaniami bogatej
historii społeczności osób LGBT+ w Europie ŚrodkowoWschodniej. Efektem jego pracy jest Queer Archives
Institute – mobilne archiwum, które stale się powiększa. W jego skład wchodzą m.in. polskie pisma z lat
70. dla „kochających inaczej”, oryginalne zdjęcia słynnych lesbijek i gejów, intymne porno-rysunki Andrzeja
Kreutz-Majewskiego czy zapisy rozmów artysty z osobami transseksualnymi. Artysta prezentuje swoje
zbiory w europejskich instytucjach sztuki – ostatni
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pokaz miał miejsce w berlińskim Schwules Museum
w czerwcu 2019 roku. Jedna ze ścian została gęsto
pokryta tapetą z prezentowanym motywem. 15 listopada w stołecznym Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski zostanie otwarta indywidualna wystawa
Karola Radziszewskiego – „Potęga sekretów”, poświęcona wspólnemu budowaniu queerowej pamięci.
Karol Radziszewski (ur. 1980), malarz, twórca filmów,
fotografii, instalacji, autor projektów interdyscyplinarnych, kurator. Absolwent Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP. Wydawca i redaktor naczelny magazynu „DIK
Fagazine”. Laureat Paszportu Polityki w 2009 roku. Jego
prace były pokazywane m.in. w Narodowej Galerii Sztuki
Zachęta, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Współczesnym Wrocław, Muzeum Narodowym w Warszawie, CSW Zamek
Ujazdowski, Kunsthalle Wien, New Museum w Nowym
Jorku, Whitechapel Gallery w Londynie, VideoBrasil
w Sao Paulo, Cobra Museum w Amsterdamie oraz na
biennale PERFORMA 13 w Nowym Jorku, 7. Göteborg
Biennale, 4. Prague Biennale, New York Photo Festival
w Nowym Jorku i 15. Biennale Sztuki Mediów WRO.
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Łukasz Surowiec (ur. 1985) Czarny diament (2015)
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Marta Antoniak (ur. 1986) Hati Hati Hati (2016)

węgiel
11 × 14 × 14 cm
sygnowany, datowany i opisany na ścianie bocznej: ŁSurowiec
| 10/100 2015
praca posiada certyfikat podpisany przez artystę

farba olejna / plastikowe figurki, kapelusz korkowy
30 × 25 × 19 cm
sygnowany i datowany wewnątrz: Marta Antoniak 2016

estymacja: 1 500–2 000 PLN •

HATI HATI HAT („hati hati” w jęz. indonezyjskim znaczy
„uwaga!”) to projekt, w którym polscy artyści otrzymali
po jednym kapeluszu korkowym z Azji PołudniowoWschodniej. Będąc wyraźnym śladem kolonialnych
czasów, stały się w rękach artystów przedmiotem krytycznego re-designu. Zebrane środki były przekazane na
tworzenie przestrzeni polsko-indonezyjskiej współpracy
w Yogyakarcie (Indonezja). Projekt był realizowany przez
Justynę Górowską i Adama Grubę, reprezentujących
Fundacje Razem Pamoja (we współpracy z Bartoszem
Przybył-Ołowskim).
Prezentowana praca to szczególny obiekt, składający
się z półkolistej formy, gęsto zaklejonej plastikowymi
zabawkami i oblanej tłustą farbą. Praca jest bardzo charakterystyczna dla twórczości artystki, która wcześnie
wypracowała indywidualny język form plastycznych.
Kurator wystawy indywidualnej Antoniak w krakowskiej galerii F.A.I.T, Tomek Baran pisał:

Prezentowana praca jest efektem rozbudowanego
projektu artystycznego Łukasza Surowca, którego działania plasują się na styku sztuki konceptualnej i krytyki
społecznej. W swoich realizacjach artysta zawsze nawiązuje do wykluczenia najsłabszych i walki z bezdusznym
systemem. Poprzez anarchiczne, oddolne, odwrotne niż
państwo działania, prowokuje realną zmianę społeczną
w przestrzeni publicznej – proponuje odważne eksperymenty społeczne, które nazywa „prototypami”. Jednym
z nich był projekt „Black Diamonds”, który artysta przeprowadził w 2014 roku w Bytomiu, jednym z największych polskich (po)górniczych miast. Surowiec wraz
z grupą bezrobotnych, byłych górników wykonał całą
serię węglowych rzeźb. „Zakupiliśmy tonę węgla, wybraliśmy odpowiednie bryły, następnie przystąpiliśmy do
cięcia i skrawania. Ostatnim etapem było szlifowanie
i polerowanie. W sumie powstało ponad 230 rzeźb wielkości pięści, o wadze od 150 do 200 gramów*” – mówił
artysta. Jego celem była aktywizacja osób wykluczonych
społecznie, którym bardzo trudno odnaleźć się w wolnorynkowej gospodarce. Black Diamonds jest nie tylko
dyskursem z poprzemysłową tradycją Górnego Śląska,
ale też próbą odpowiedzi na pytanie o moc sprawczą
sztuki i artysty w inicjowaniu aktywności społecznej.
Łukasz Surowiec to polski artysta interdyscyplinarny,
rzeźbiarz, performer, twórca filmów wideo, autor akcji
społecznych. Związany z Art Agendą Nova w Krakowie
i CSW Kronika w Bytomiu. Absolwent Wydziału Rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 20072009 student Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz
Universität der Künste w Berlinie w latach 2009-2010.

estymacja: 2 000–4 000 PLN •

Metoda stosowana […] do realizacji poszczególnych prac staje się podstawą do działania w przestrzeni, tworzenia środowisk, do których wkracza
się w sposób przypominający zdziwienie dziecka
po raz pierwszy przykładającego oko do wizjera
mikroskopu i odkrywającego, że ten teoretycznie
rozpoznany choć niewidzialny świat mikro istnieje
naprawdę i posiada fizyczny kształt, a nawet kolor.
Lepkość organiczności budowana jest przez artystkę topionym plastikiem i elementami z tworzyw
sztucznych. Plastikowe przedmioty codziennego
użytku (zabawki, dekoracje, modele) splatają się
są w plastyczną całość.
http://fait.pl/pl/antoniak (data dostępu: 19.09.2019)

* https://wiadomosci.wp.pl/projekt-black-diamonds-byli-gornicy-wykonali-rzezby-z-wegla-6031597969122433a, (data
dostępu: 22.09.2019)
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Janusz Łukowicz (ur. 1968) Sasnal Hirst Rauch, z cyklu Szaliki (2007)
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∙∙
∙∙

Slavs and Tatars (zał. 2006) Ogórek Trocki Resurection (2016)

ed. 3/25 + 5 A.P.
druk offsetowy / papier chromolux gold
68,5 × 48 cm
sygnowany: S&T/PM81

estymacja: 6 000–10 000 PLN •

Slavs and Tatars tworzy międzynarodowy kolektyw
łączący Europę Wschodnią z Azją. W swojej twórczości
prowokująco zestawiają dogmaty religijne i polityczne
z metafizyką i humorem. Całość dokraszają popkulturą.
Koncentrują się na języku jako nośniku humoru, zamętu
i nieoczekiwanych znaczeń.
Praca Ogórek Trocki odnosi się do słynnego ogórka
o wysokiej zawartości cukru. Dzięki temu był szczególnie
ceniony w przetwórstwie. Uprawiany był w Trokach na
ziemi Wileńskiej przez Krymskich Karaimów, antyrabiniczny odłam judaizmu przybyły z Bliskiego Wschodu
na Kresy w trakcie Tatarskich migracji.
Kolektyw nawołuje do odrodzenia się tego ludowego
zwyczaju kiszenia wyjątkowego ogórka o ponad 400-letniej tradycji, którego uprawę zarzucono w czasie II Wojny
Światowej z powodu migracji. Zupełnie zapomniany, dzisiaj wraca w odezwie Slavs and Tatars.

Prezentowana praca w sposób niezwykle zręczny –
i ironiczny – wymyka się tradycyjnym podziałom historii
sztuki, plasując realizację na styku tkaniny artystycznej
i konceptualnej instalacji. To zestaw trzech wyprodukowanych seryjnie, akrylowych, stylizowanych na kibicowskie szalików z nazwiskami trzech ważnych współczesnych artystów – Wilhelma Sasnala, Damiena Hirsta
i Neo Raucha. Obiekty w oczywisty sposób nawiązują do stylistyki ikonosfery stadionowej, łącząc barwy
i emblematy szalików z motywami narodowymi kraju
pochodzenia artystów, których nazwisko znajduje się na
tkaninie. Szalik z napisem „Sasnal” otoczony jest czerwono-białymi paskami i polskim godłem, Raucha reprezentują barwy i godło Niemiec, natomiast Hirsta – trzy
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ed. 4/8
włóczka akrylowa
19 × 145 cm (każdy)
proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa
zakup od artysty

estymacja: 2 500–3 500 PLN •

angielskie lwy na każdym krańcu tkaniny. Sam artysta
komentował realizację:
Nawiązałem w tej pracy do subkultury kibiców i konsumentów sztuki. Mając nadzieję, że ożywająca za
sprawa powstających instytucji kulturalnych dyskusja
o sztuce osiągnie temperaturę zbliżona do temperatury dyskusji o sporcie, przygotowałem na tę okazję
szaliki. Chciałem, żeby praca była trochę przewrotna.
Wyszło trochę ironicznie, ale chyba zawsze tak jest,
gdy podejmuje się w pracach temat sztuki*.

Koncepcję Łukowicza zrealizowała firma, która na co
dzień zajmuje się maszynową produkcją kibicowskich
szalików – wykonała obiekt jedynie w 8 kompletach.
* http://artbazaar.blogspot.com/2007/08/szaliki-z-sasnalem-rauchem-i-hirstem.html, data dostępu: 30.08.2019
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Rafał Bujnowski (ur. 1974) Woda mineralna niegazowana 1,5l (niedatowany)
wys. 33,5 cm
sygnowany i opisany ołówkiem: Bujnowski WODA M. 21/48
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Rafał Bujnowski (ur. 1974) Jak narysować papieża (2001)
ołówek / papier
19,8 × 28 cm (w świetle passe-partout)
34,7 × 42,7 cm (z oprawą)

estymacja: 1 300–2 000 PLN •
estymacja: 6 000–8 000 PLN •

Prezentowana praca to jedna z najważniejszych – i już
wręcz ikonicznych – kompozycji Rafała Bujnowskiego.
„Jak namalować papieża” to ironiczny, nieco gorzki
i jednocześnie zabawny malarski samouczek, wzorowany na licznych graficznych tutorialach rysowania.
Kompozycja została podzielona na sześć różnych pól:
w każdym z nich artysta zawarł zupełnie inne stadium
wizerunku Jana Pawła II – od lekko zarysowanego szkicu konturu twarzy do praktycznie dokończonego, pełnego portretu wykonanego w charakterystycznej dla
Bujnowskiego redukcyjno-skrótowej redakcji. Artysta
nawiązał w nim do bezgranicznego kultu papieża, rozwijał się w Polsce od samego początku jego pontyfikatu.
W nieco ironiczny sposób odniósł się do bezgranicznej
miłości Polków do Jana Pawła II – na tyle powszechnej,
że obecnej nawet w podręcznikach rysunku. Bujnowski
urodził się w Wadowicach: mieście, z którego pochodził
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Karol Wojtyła. W ciągu kilku lat (między 2001 a 2005
rokiem) artysta stworzył szereg prac związanych z osobą
papieża. Jako pierwszy powstał właśnie ten rysunek. Na
podstawie niniejszego wzoru artysta namalował serię
33 identycznych obrazów papieża. Analogiczny schemat powstał w wersji rysunkowej, zamieszczony został
w unikatowym albumie "Dobro" opublikowanym przez
Galerię Raster w 30 egzemplarzach w 2001 roku.
Rafał Bujnowski jest malarzem, grafikiem, autor emfilmów wideo, instalacji, akcji artystycznych. Ukończył
Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
studiował także na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej. Współtwórca Grupy Ładnie. W latach 1998 –
2001 prowadził Galerię Otwartą w Krakowie. Laureat
prestiżowej nagrody Kunstpreis Europas Zukunft (2005).
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Agata Bogacka (ur. 1976) Historie niedokończone 1 (2007)

akryl / płótno
135 × 160 cm
sygnowany, datowany i opisany l.g.: AGATA | BOGACKA | 2007 |
HISTORIE NIEDOKOŃCZONE.1 | UNFINISHED STORIES
estymacja: 50 000–60 000 PLN •

W prezentowanej pracy Agata Bogacka w charakterystyczny sposób przedstawiła zredukowaną scenę rodzajową: kobietę przyglądającą się biegnącym psom. Ich
sylwetki zostały potraktowane płaszczyznowo, linearnie,
w sposobie malowania widać nawiązania do graficznej i plakatowej estetyki z końca lat 60. Całość została
wkomponowana w liliową, nieregularną plamę barwną,
co tylko potęguje wrażenie graficzności kompozycji.
Artystka ma niezwykle staranne podejście do swojego
warsztatu: maluje dokładnie, bardzo precyzyjnie, z pełną
dbałością o zatarcie duktu pędzla, co tylko formalnie
przybliża jej kompozycje z początku XXI wieku do prac
Jerzego „Jurrego” Zielińskiego czy Jana Dobkowskiego.
W swoich obrazach Bogacka rejestruje własne stany
emocjonalne i codzienne przeżycia, tworząc intymny
dziennik, rodzaj malarskiej autobiografii. Przygotowując
obraz, wykonywała najpierw sesje fotograficzne, według
wcześniej opracowanego scenariusza. Modelką najczęściej była ona sama lub bliskie jej osoby. Następnie
wybierała zdjęcia, które najlepiej oddawało jej wcześniejszy stan mentalny i redukowała przedstawienie do
niezbędnego minimum: postaci oraz jednego — dwóch
najważniejszych przedmiotów-atrybutów. Na podstawie
tak spreparowanych wizerunków powstawały imponujące, akrylowe kompozycje. W roku powstania prezentowanego obrazu Bogacka odeszła od figuracji na rzecz
abstrakcyjnych poszukiwań.
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Agata Bogacka w 2001 roku ukończyła Wydział Grafiki
na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się
malarstwem rysunkiem, rzeźbą, fotografią oraz instalacją. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach państwowych i prywatnych instytucji, m.in.: CSW Zamek Ujazdowski, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Fundacja
Sztuki Polskiej ING, Bank Austria Creditanstalt. Jej
wystawy indywidualne organizowały m.in.: Centre d’Art
Contemporain w Roubax (2004), Galeria Raster w Warszawie (2004, 2006), Galerie Meyer Kayner w Wiedniu
(2005), Galeria Platan w Budapeszcie (2009), Galeria
Potocka w Krakowie (2007). Artystka maluje najczęściej
techniką akrylową na płótnie.
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Aleksandra Waliszewska (ur. 1976) Bez tytułu [Twarz płacząca] (2012)

technika mieszana/karton
35 × 25 cm (w świetle passe-partout)
52,5 × 42,5 cm (z oprawą)
estymacja: 9 000–11 000 PLN •

W prezentowanej pracy malarka w niezwykle charakterystyczny dla swojej twórczości sposób połączyła
plastyczną fascynację okrucieństwem, strachem i specyficznie pojmowaną estetyzacją. Kompozycja to portret
młodej kobiety o bladej cerze i ciemnych włosach, która
płacze krwawymi łzami, krew sączy się również z jej nozdrzy. Mimo wyraźnego cierpienia postać zachowuje spokój i wyważenie emocjonalne, a na jej twarzy nie widać
grymasu rozpaczy.
Aleksandra Waliszewska to jedna z najważniejszych
współczesnych polskich artystek. W ciągu kilkunastu lat
pracy twórczej udało jej się stworzyć niezwykle rozpoznawalny styl malarski, opierający się na łączeniu spójności formalnej włoskiego quattrocenta ze sferą wizualną
zaczerpniętą z doświadczeń surrealizmu oraz horrorów
klasy B i kina noir. Jednym z ważniejszych i częściej pojawiających się w twórczości Waliszewskiej motywów są
syreny – rozumiane jako niebezpieczne, mordercze stworzenia, umieszczane przez artystkę w nierzeczywistych
przestrzeniach. Jej plastyczny sposób myślenia o syrenach, jako o pięknych, acz morderczych stworzeniach stał
się główną inspiracją dla Agnieszki Smoczyńskiej przy
tworzeniu uhonorowanego na festiwalu w Sundance
filmu „Córki Dansingu” opowiadającym właśnie o syrenach w Warszawie lat 80. W oparciu o jej prace powstał
również film greckiej reżyserki Athiny Rachel Tsangari pt.
„The Capsule”. Prace Waliszewskiej znajdują się w wielu
kolekcjach instytucjonalnych w kraju i za granicą, m.in.
Museum Jerke w Recklinghausen, DESTE Foundation for
Contemporary Art w Atenach, Muzeum Narodowym
w Gdańsku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
Doron Sebbag Art Collection w Tel Awiwie, CSW Znaki
Czasu w Toruniu, Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie
i Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych w Olsztynie.
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Marta Sala (ur. 1985) wb/Wojtek z kotem (2012)

olej / płótno
160 × 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: Marta | Sala |
„WB” | Wojtek z kotem | 2012
praca posiada certyfikat wystawiony przez artystę
wystawy:
∙∙ Marta Sala. Wycinka, Galeria AS, Kraków 2012
estymacja: 8 000–12 000 PLN •

Obraz stanowi wręcz hiperrealistyczny portret tytułowego Wojtka (czyli dr Wojciecha Szymańskiego, historyka sztuki) wraz z jego puchatą kotką – Białą. Obie
postaci zawieszone są w gładkiej, jasnej przestrzeni,
z symbolicznie tylko zaznaczonymi liniami podziału
ściany. Twarz mężczyzny znajduje się poza kadrem obrazu, widzimy tylko jego szczupłe ciało w eleganckim,
czarnym garniturze.
Marta Sala ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych oraz Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2010 otrzymała dyplom z wyróżnieniem w pracowni Prof. Leszka Misiaka. Członkini
i współzałożycielka grupy artystycznej STRUPEK, z którą
realizowała wiele akcji artystycznych w kraju i za granicą. Zajmuje się malarstwem i nowym kuratorstwem.
Poszukując nowego języka figuracji w malarstwie zajmuje się trójwymiarową aranżacją postaci w przestrzeni
działań eksperymentalnych, plasując je pomiędzy żywą
instalacją a przedstawieniami parateatralnymi, nawiązując do tradycji teatru plastycznego. Poza malarstwem
zajmuje się także tworzeniem kostiumów, dekoracji,
działaniami interdyscyplinarnymi oraz zaangażowaną
społecznie animacją kultury.
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Izabela Chamczyk (ur. 1980) Ściekacz (2018)

farba alkidowa / płótno
120 × 80 cm
opisany, sygnowany i datowany na śr.g.: ŚCIEKACZ
| I. Chamczyk. | 2018
estymacja: 12 000–15 000 PLN

Izabela Chamczyk to jedna z bardziej wyrazistych osobowości polskiej sztuki współczesnej. Jej dynamiczną,
acz niezwykle spójną formalnie twórczość cechuje performatywny sposób realizacji, eksplozja koloru i procesualność. Sama pisała o swojej twórczości:
moje działania wychodzą poza obiekt w przestrzeń
ciała, dotyku, smaku i całego szeregu zmysłów. Najważniejszy jest dla mnie proces. Często odbiorca ma
wpływ na jego kształt i przebieg. Inspirują mnie obszary niepoznane, przekraczanie granic, osiąganie satysfakcji z drobnych doświadczeń, stwarzanie sytuacji
skrajnych i emocjonalnych na granicy wytrzymałości
zmysłów, subtelnych i jednocześnie rozbrajających.

Izabela Chamczyk ukończyła malarstwo na Akademii
Sztuki Pięknych we Wrocławiu. W 2013 roku zrealizowała projekt „Wojna dwunastomiesięczna”. Jest dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, finalistką Biennale Malarstwa Bielska
Jesień (wyróżnienie „Obiegu” 2015), 10. konkursu im.
E. Gepperta we Wrocławiu, 6. Triennale Młodych
w Orońsku czy konkursu Fundacji VordembergeGildewart w MOCAK-u. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych oraz działaniach zbiorowych np.:
w Galerii SCC w Isfahanie (Iran), Galerii Entropia we
Wrocławiu, BWA w Zielonej Górze, CSW w Toruniu,
Festiwalu w Sokołowsku, ERARTA w Sankt Petersburgu
(Rosja).
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Olaf Brzeski (ur. 1975) Czynić dobro (2015)

złota folia / papier
35 × 28 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu kompozycji: Olaf
Brzeski „Czynić dobro” 2015 ed. 8/30
Certyfikat autentyczności Galerii Raster
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Olaf Brzeski (ur. 1975) Lew (2015)

sitodruk / papier
21 × 21cm
25 × 25 cm (z oprawą)
sygnowany, datowany i opisany u dołu kompozycji: Olaf
Brzeski 2015 ed. 34/100
Certyfikat autentyczności Galerii Raster

estymacja: 1 000–1 500 PLN •

Prezentowana praca to niezwykle dekoracyjna, bardzo intymna serigrafia przedstawiająca scenę erotyczną.
Złoty rysunek na szarym, nieco zgrzebnym kartonie
w szkicowy sposób odnosi się do aktu cunilungus – stąd
też sugerujący altruizm przedstawionej (męskiej) postaci
tytuł. Grafika powstała przy okazji wystawy Brzeskiego
„Megalomania” w galerii Raster, której tematem przewodnim była tytułowa mania wielkości jako – zarazem –
twórcza i destrukcyjna siła determinująca aktywność
artysty oraz formę jego dzieł.
Brzeski jest jednym z najbardziej oryginalnych rzeźbiarzy młodszego pokolenia. Z powodzeniem eksperymentuje z różnorodnymi materiałami, kreuje optyczne
iluzje oraz buduje nietypowe relacje pomiędzy materialnym obiektem, czasem jego wykonania i trwałością
a doświadczeniem wynikającym z ekspozycji. Jego rzeźby, instalacje przestrzenne i filmy są oparte głównie
na poetyce absurdu, surrealistycznych wizjach i sennych koszmarach. Miał szereg wystaw indywidualnych
w najważniejszych instytucjach sztuki współczesnej
w Polsce, m.in. w CSW Zamek Ujazdowski, BWA Wrocław,
Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu czy w krakowskim Bunkrze Sztuki.
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The Krasnals (zał. 2008) Fielding Mellish/Woody Allen/Bananas, z cyklu Jews (2016)

olej / płótno
50 × 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.: Jews
| „Fielding Mellish/ | Woody Allen/ | Bananas” | 2016 | The
Krasnals
estymacja: 7 000–11 000 PLN •

estymacja: 300–500 PLN •

Grafika powstała na podstawie rysunku Brzeskiego,
dla którego inspiracją był znany z perskiej mitologii
motyw lwa pożerającego wojownika. Podczas pobytu
w Teheranie, w 2013 roku, artysta odwiedził miejscowego
rysownika i plakacistę, autora prac nawiązujących do tradycyjnej ikonografii i z jednej z nich powtórzył dokładnie
sylwetę lwa, zmieniając jednak kontekst i scenerię – na
współczesną galerię sztuki. W prezentowanej kompozycji artysta nawiązał więc do mechanizmów funkcjonowania artysty we współczesnym świecie sztuki oraz
drapieżności rynku.

The Krasnals to anonimowa, wrocławska grupa artystyczna, która powstała w 2008 roku. Działają głównie
za pośrednictwem swojego bloga (https://the-krasnals.
blogspot.com), na którym piszą – „(...) jako prowokatorzy
kultury udowadniamy panującą w niej hipokryzję, obłudę, mechanizmy władzy. Krytykujemy sprowadzanie
sztuki do propagandy politycznej, tworzenie spektaklu
sztuki i odarcie jej z autentyczności. Żądamy prawa do
wolności sztuki, jej demokratyczności we wszystkich
sferach, również ekonomicznej”. Ich działania publicystyczno-artystyczne wywołują gorącą dyskusję w świecie
sztuki i często – bardzo skrajne oceny. W swojej twórczości malarskiej nawiązują m.in. do realizacji Wilhelma
Sasnala, który jest dla nich: „symbolicznym momentem
zwrotnym, pewnym symbolicznym szczytem, przekroczeniem bariery do której doszła formacja kierująca
rynkiem sztuki w Polsce”*. Krytykują polski i światowy rynek sztuki, który kształtowany jest przez grupę
niewielu osób. Według nich sukces może odnieść tylko
ten artysta, który odpowiada kreowanym przez nich
trendom i który ma odpowiednie znajomości. Uważają,
że dopiero dzięki internetowi na polskim rynku sztuki
pojawia się demokracja.

Ze względu na podobieństwo do dzieł Sasnala na
wiosnę 2008 ich obraz Untitled (Group of Monkeys with
White Bananas), podpisany „Whielki Krasnal”, został
wyceniony przez dom aukcyjny Christie's na 70 000 funtów. Gdy zauważono pomyłkę, wycena została unieważniona. W październiku 2009 Piotr Uklański wykorzystał
swój portret, wykonany przez The Krasnals, jako część
instalacji eksponowanej w Tate Modern. W listopadzie
2009 roku grupa została nominowana do Paszportów
Polityki.
* K. Kasprzyk, The Krasnals. Link do sztuki – link do
rzeczywistości, „Sztuka.pl” 05/2009 (158)
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Norman Leto (ur. 1981) Bryła życiorysu Larry'ego Page'a (2009)

84

∙∙

wydruk cyfrowy / płótno
98 × 138 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu na bocznej ramie
blejtramu: 1/1 NORMAN 09 „LARRY | PAGE”
wystawy:
Norman Leto. Nieistniejące przestrzenie wystaw, Muzeum
Historii Fotografii, kwiecień–maj 2017
estymacja: 6 000–8 000 PLN •

Norman Leto to pseudonim Łukasza Banacha, artysty-samouka. W 1999 roku zrezygnował z edukacji
w szkole średniej i na własną rękę zajął się malarstwem
i grafiką. Również samodzielnie nauczył się obsługi
programów graficznych i edycji video, co pozwoliło mu
na realizację wielu projektów multimedialnych, w tym
– jego najsłynniejszego filmu „Photon”. Aktualnie jest
uznawany za jednego z najciekawszych artystów młodego pokolenia, który w niezwykle kreatywny sposób
łączy w swoich pracach sztuki wizualne, film i prozę,
balansując na styku tych dyscyplin. Swoją karierę artystyczną zaczynał od malarstwa sztalugowego – tworzył
głównie portrety bliskich osób. W 2007 roku odbyły
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się jego dwie wystawy indywidualne – w warszawskim
CSW Zamek Ujazdowski i w krakowskiej Galerii Novej,
gdzie zaprezentował malarstwo, muzykę i film w technice 3D. Od tego momentu rozpoczął realizację filmów,
które w całości są generowane za pomocą algorytmów
i skryptów do tworzenia grafiki trójwymiarowej. Jego
ostatni film – „Photon” to fabularyzowany dokument,
filmowy esej o wszechświecie, przeplatający fabularną
historię granego przez Andrzeja Chyrę biologa molekularnego z elementami przypominającymi filmy popularnonaukowe. Obraz został niezwykle dobrze przyjęty na
17. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym T-Mobile
Nowe Horyzonty.
Leto współpracuje z Galerią Stereo w Warszawie. Jego
prace znajdują się m.in. w kolekcjach CSW Zamku Ujazdowskiego, Muzeum Narodowego w Krakowie, Galerii
Arsenał w Białymstoku, Fundacji Sztuki Polskiej ING
i Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK).

Norman Leto (ur. 1980) Kapitalizm (2008)
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∙∙
∙∙

olej / płótno
95 × 130 cm
sygnowana, datowana i opisana na odwrociu l.d.: KAPITALIZM |
NORMAN | 2008
Wystawy:
Ludzie, którzy ciągle czegoś ode mnie chcą, PGS Sopot, 2016
reprodukowany:
Ludzie, którzy ciągle czegoś ode mnie chcą, kat. wystawy, PGS
Sopot, 2016, s. 102
estymacja: 12 000–19 000 PLN •
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Jan Szczepkowski (ur. 1975) Oficer (2018)

olej/płótno
150 × 160 cm
sygnowany i opisany na odwrociu p.d.: JAN SZCZEPKOWSKI
| Oficer | podpis nieczytelny
estymacja: 9 000–12 000 PLN

W 1998 roku ukończył studia na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
a w latach 1998-2003 studiował na tamtejszym Wydziale
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach:
prof. Jacka Waltosia, prof. Grzegorza Bednarskiego, prof.
Janusza Orbitowskiego oraz prof. Zbigniewa Lutomskiego. Aktualnie związany jest z Sanokiem, gdzie mieszka i pracuje. Oprócz malarstwa i rysunku zajmuje się
również pracą pedagogiczną oraz konserwacją zabytków. Jego sztuka wymyka się jednoznacznym klasyfikacjom – dostrzec można w niej m.in. neoromantyzm
czy surrealizm.
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Andrzej Roszczak (ur. 1975) Man with Revolver (2009)

Sławek Zbiok Czajkowski (ur. 1982) Expectations, z cyklu Liberations (2016)
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olej / płótno
140 × 140 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.: Man with
Revolver | Oil on canvas | Andrzej Roszczak Em Gi | 2009 | NK:
2009/055, p.g.: 10/055 [w prostokącie]
estymacja: 10 000–15 000 PLN •

∙∙

W prezentowanym obrazie Andrzej Roszczak w twórczy sposób przyjrzał się specyficznym obiektom, jakimi
są kadry z filmów akcji. Obraz przedstawia migawkowo ujęty, nieco rozmyty portret mężczyzny, celującego
w widza pistoletem. Kontury są rozmyte, niewyraźne:
znalezienie pierwowzoru kadru jest niezwykle trudne.
Kolorystyka, sposób przedstawienia i dynamizm ujęcia
mogą wskazywać na hollywoodzkie hity kina gangsterskiego lat 80. W jednym z wywiadów Roszczak mówił:
Pomysły na obrazy to zawsze jest jakiś proces, wynikający z rożnych przemyśleń oraz czasu, w którym się
znajduję i determinuję mój styl. Od kilku lat wyraźny wpływ na podejmowane przeze mnie tematy
mają wydarzenia z przeszłości i teraźniejszości. Te
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spektakularne jak i te banalne. Jeśli już mnie coś zainteresuje, to wtedy badam i drążę wątek, następnie realizuję go w postaci serii obrazów. Bywa, że natchnienie,
to, które jest tak bardzo utożsamiane z artystami przychodzi nagle i pod wpływem jakieś chwili*.

olej / płótno
120 × 120 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.: ZBIOK | 2016
| ZBIOK | Expectations | (LIBERATIONS) | Serie
prezentowana na wystawie „Liberation/Wyzwolenie”, Art
Agenda Nova, 2016, Kraków
wystawy:
Liberation/Wyzwolenie, Art Agenda Nova, 2016, Kraków
estymacja: 5 000–8 000 PLN •

* https://krotoszyn.naszemiasto.pl/jego-obrazy-sa-znane-w-swiecie/ar/c13-4259903 (data dostępu: 22.09.2019)

Andrzej Roszczak zajmuje się malarstwem, video-artem, animacją oraz fotografią. Na swoim koncie posiada
liczne wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za
granicą. Otrzymał nagrodę oraz wyróżnienie w Salonie
Plastycznym Egeria 96’.
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Piotr Szczur (ur. 1987) Surfer (2019)
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∙∙

olej / płótno
100 × 100 cm
sygnowany na odwrociu
wystawy:
#paintingsamerica, Galeria r_z / ORz ZPAP, Rzeszów 2019
(wystawa indywidualna)
estymacja: 7 000–9 000 PLN

Artysta sam siebie określa mianem „neoromantyka” – w jego twórczości, w takim samym stopniu jak
doskonały warsztat i biegłość techniczna, istotna jest
umiejętność łączenia świata fantazji i nierzeczywistej
poetyki, odwołującej się do magicznych przestrzeni artystycznej wyobraźni. Urodził się w Jaśle, ukończył Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego
w Krośnie. W latach 2007–2010 studiował na PWSZ im.
J. Grodka w Sanoku na kierunku Edukacja Artystyczna.
Dyplom z malarstwa w pracowni prof. S. Białogłowicza
obronił w roku 2010. W latach 2010 – 2013 studiował
na Wydziale Artystycznym lubelskiego UMCS, gdzie
w 2013 roku obronił dyplom z malarstwa w pracowni
dr hab. M. Drzewińskiego Obecnie mieszka i pracuje
w Krakowie, jednak cały czas jest mocno związany ze
środowiskiem sanockich malarzy. Jego prace znajdują się
w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

[…] Cykl „Made in USA”, którego elementem jest płótno
„Surfer” stanowi zwieńczenie istotnej zmiany w treści
i formie obrazów Piotra Szczura, która stopniowo
dokonywała się w ostatnich latach. Artysta, który
do tej pory zdążył już zdobyć rozpoznawalność na
rynku sztuki oraz zainteresowanie galerii i kolekcjonerów malarstwa dzięki oryginalnej warstwie wizualnej
i tematyce wcześniejszych, figuratywnych obrazów,
teraz przenosi swoją uwagę ku malarstwu pejzażowemu, jednocześnie ograniczając ważny do tej pory
związek obrazu z fotografią. W swoich najnowszych
płótnach malarz przedstawia Amerykę w kompresji,
wyciąga esencję z rzeczywistości. W amerykańskim
krajobrazie, malowanym przez Piotra Szczura, ludzie
są niemal nieobecni. Szczególne miejsce natomiast
zajmuje w nim niebo, które niejednokrotnie bierze
w posiadanie znaczną część kompozycji. To w jego
obrębie rozgrywa się najczęściej główna akcja przedstawienia, to za jego pośrednictwem artysta prowadzi
narrację. Choć Piotr Szczur przedstawia faktycznie
istniejące fragmenty krajobrazu, to jednak, szczególnie gdy wyizoluje się pojedyncze płótna z kontekstu
całego zbioru, dostrzec można coraz wyraźniejsze
odchodzenie od realizmu. […] Piotr Szczur skupia się
na formie dzieła, celebruje malarskość, świadomie
prowadzi dukt pędzla, a jednocześnie zdarza mu się
opryskiwać farbą wybrane fragmenty kompozycji, po
to, by dopuścić do głosu element kontrolowanego
przypadku. Opisanie Ameryki staje się więc dla niego
de facto punktem wyjścia dla niezwykle istotnych rozważań i przełomowych eksperymentów formalnych,
które, w coraz bardziej zauważalny sposób, prowadzą
go ku abstrakcji. Wydaje się jednak, że jest to proces
instynktowny, choć nieuchronny, a sam artysta poddaje mu się, przyglądając się ewolucji własnego stylu
z pewnego dystansu. […]
M. Krajewski, tekst kuratorski, Made in USA / 100
paintings
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Piotr Szwabe vel Pisz (ur. 1975) Bez tytułu (2008)

olej / płótno, collage
40 × 50 cm
sygnowany i opisany na odwrociu śr.d.: olej / płótno | piotr
szwabe vel pisz | 7
estymacja: 1 300–1 800 PLN •

Twórczość Piotra Szwabe łączy w sobie kontrast
między tym, co nieprzedstawiające, a tym co dobrze
rozpoznane w sferze znaczeń. Skupiając się na fakturze,
poprzez eksplorację przestrzeni płótna, artysta podejmuje grę z motywami tkwiącymi w repozytorium świadomości masowej, zdeterminowanej kulturowo i obeznanej z klasyczną historią sztuki oraz jej gatunkami.
Obrazy Szwabe sprawiając wrażenie fotograficznych
kadrów, tworzą zamknięte kameralne przestrzenie
z własną głębią – analogon świata realnego. Skala obrazów, operowanie mocnymi akcentami kolorystycznymi
nie odbiera jednak atmosfery wyciszenia. Obrazy przybierają formę organicznych, zbliżonych w swej strukturze obiektom przyrodniczym – kawałków wyjętych
z organicznej przestrzeni. Budulec malarskiej materii zbliżony jest strukturą do naturalnego surowca.
Wpisane w ten impastowy, rozmyty krajobraz postacie
i przedmioty wycięte z fotografii, tworzą pozór pejzażu, wycinka rzeczywistości. Technika kolażu z olejem
pozwala twórcy wydobyć z abstrakcyjnych układów,
fragment świata realnego. Wklejona postać ludzka staje
się punktem odniesienia w palimpseście warstw farby.
Nadaje skalę i perspektywę. Operując w tonacji bieli
i szarości, przy zamaszystym geście malarskim, artysta
kreuje naturalne scenerie, zimowe krajobrazy, ułudę
skalnych formacji i ostrych grani. By oddać wrażenie
realności, sięga również po kolor, niejednokrotnie dominujący w całej kompozycji. Przeformułowuje klasyczne
pojmowanie połaci obrazu, ingerując w otoczenie jego
wypukłością. Dzieło nie jest już tylko obrazem-miejscem,
pośrednikiem między nim samym, a zbiorem symboli
zawartym w świadomości odbiorcy, ale także obrazem-formą przestrzenną oddziałującą na otoczenie i poddającą się jego warunkom.
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Cykle malarstwa pejzażowego są hołdem dla podróżniczej pasji twórcy. W górskim pejzażu z 2008 roku
wykonanym w technice kolażu i oleju na płótnie artysta
przenosi akcent na wschodnią tradycję obrazowania
pejzażu. Mocny, rytmiczny dukt pędzla przypomina
kompozycją japońską grafikę. Przecinające się dynamicznie linie szczytów, śnieżne zaspy imitują ostrość
wschodniej kreski. Ciemna, geometryczna tektonika
skały kontrastuje z delikatną partią zachmurzonego
nieba. Czarne, biegnące wzdłuż białych połaci śniegu
linie, sprawiają wrażenie tuszu kładzionego na jasnej
karcie papieru. Ogromowi masywnej sylwety góry przyglądają się wydrukowane postacie ludzkie, wklejone
w zimowy krajobraz. Próba wywołania różnorodnych
skojarzeń przywołuje zbiór konwencji mierzących się
z tematyką przedstawiania górskiego pejzażu. Artysta
ukazuje problem narastania znaczeń wokół konkretnego
obszaru, nadanych mu przez różne kultury w różnych
przedziałach czasu. Panorama górska jest u niego nie
tylko uchwyconym widoczkiem, pocztówką banalnie
prezentującą niesamowitość miejsca. Prezentuje raczej
amalgamat odniesień i symboli. Staje się jednocześnie
grafiką wschodnią, przepełnioną orientalnym mistycyzmem. Jest również cytatem do dzieł z długiej historii
konstytuowania się pejzażu w dziejach sztuki europejskiej. Obiektem odwiecznej, ludzkiej fascynacji siłami
żywiołu, potęgi, nieosiągalnego. Zgodnie z koncepcją
Einfühlung wywiedzioną z doświadczeń niemieckiej
teorii estetycznej, krajobraz górski nastraja odbiorcę
poczuciem wzniosłości, tak jak ogromne i potężne są
szczyty jawiące się przed oczami obserwatorów*.
* Grzegorz Sztabiński, Empatia w sztuce dawniej i dziś, s. 96–97.
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Joanna Mlącka (ur. 1981) Czarna chmura (2010)

Joanna Pałys (ur. 1981) Pejzaż, z cyklu Nokturny (2006)

aryl / płótno
90 × 110 cm

estymacja: 1 500–2 500 PLN •

estymacja: 4 000–6 000 PLN •

Artystka ukończyła Wydział Malarstwa na stołecznej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem
rektorskim otrzymała w pracowni prof. Jarosława
Modzelewskiego, a aneks z Fotografii w pracowni prof.
Grzegorza Kowalskiego. W latach 2013–2017 studiowała
na studiach doktoranckich w Instytucie Sztuk Pięknych
na UJK w Kielcach. Finalistka konkursu GEPPERTA w 2013
roku, stypendystka Miasta Stołecznego Warszawy
w tym samym roku. Jest laureatką nagrody Inicjatywy
ENTRY w 2011 roku, za pracę dyplomową otrzymała
nagrodę imienia Józefa Szajny oraz wyróżnienie Ewy
Tomaszewskiej. Miała wiele wystaw indywidualnych,
m.in. w Galerii Promocyjnej w Warszawie.
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olej / płótno
100 × 90 cm

Joanna Mlącka wypracowała swój własny, bardzo charakterystyczny styl malarski. Pisze o swojej twórczości:
Inspiracją dla moich prac jest rzeczywisty świat
z którego zapożyczam kształty obiektów i elementy
roślinne. Obiekty te należą do świata rzeczy zużytych,
niechcianych, często niedbale pozostawionych, bądź
starannie zaaranżowanych przez człowieka w przestrzeni zupełnie dla nich nieprzeznaczonej. Wybieram
obiekty, które zainteresowały mnie swoją formą
i historią. Po prostu widzę je w obrazie.
http://joannamlacka.blogspot.com/p/about-works.html.
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Bartek Otocki (ur. 1978) Bez tytułu, z cyklu „Zostało mniej czasu niż się wydaje” (2017)

olej / płótno
90 × 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na blejtramie: B. Otocki,
z cyklu „Zostało mniej czasu niż się wydaje” 2017, Beta | BEZ
TYTUŁU/UNTITLED
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Marta Kawiorska (ur. 1983) Pejzaż świetlany (2016)

olej / płótno
120 × 80 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.: M.KAWIORSKA
| PEJZAŻ ŚWIETLANY | OLEJ / PŁÓTNO | 120 × 80 | 2016
estymacja: 7 000–9 000 PLN •

estymacja: 5 500–7 500 PLN •

Urodzony w 1978 roku w Łodzi. Dyplom z malarstwa
w pracowni prof. Ryszarda Hungera na Wydziale Grafiki
i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (2003);
doktorat na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2011); habilitacja na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
(2014). W latach 2003–2012 asystent, następnie adiunkt
w pracowni malarstwa i rysunku na Wydziale Tkaniny
i Ubioru łódzkiej ASP. Od 2012 roku prowadzi Pracownię Obrazu na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie, od 2014 roku pracuje na
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stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od września
2016 roku pełni funkcję Prorektora ds. Nauki, Dydaktyki i Rozwoju Kadry. Malarz i fotograf, kurator, juror
konkursów malarskich. Autor m.in. cykli prac: „Portrety pamięciowe”, Alchemia Iluzji, „Czy jest bezpiecznie/
Is it safe?, Yang! i Zostało mniej czasu, niż się wydaje.
Uczestnik ponad 50 wystaw indywidualnych i zbiorowych m.in. w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu,
Muzeum Historii Miasta Łodzi, Galerii Bielskiej BWA,
Muzeum Narodowym w Szczecinie, Centrum Rzeźby
Polskiej w Orońsku.

Absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2009 roku obroniła dyplom w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego. Studiowała także
Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych na
Wydziale Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Laureatka stypendium prof. Janiny Kraupe-Świderskiej
(2007/2008) oraz Stypendium Twórczego Miasta Krakowa (2009). Laureatka Grand Prix w konkursie Fundacji
im. Franciszki Eibisch w 2013 roku, wspieranej przez
Galerię Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie.
Miała wiele wystaw indywidualnych w kraju i za granicą,
m.in. w Galerii Sztuki Artemis w Krakowie (2013 i 2011)

i Klettgau Galerie w Klettgau (Niemcy, 2013). Finalistka
Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. L. Wyczółkowskiego, Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy (2013)
oraz 19. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych
„Promocje 2009” w Galerii Sztuki w Legnicy. W 2013
roku brała udział w Salonie letnim i Salonie zimowym
w Galerii Stalowa.
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Olga Ząbroń (ur. 1985) Bez tytułu (2017)

olej / płótno
89 × 94 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.: OLGA
ZĄBROŃ, 2017 | olej na płótnie 89 × 94 cm oraz p.d.: OZ
estymacja: 5 000–7 000 PLN •

Olga Ząbroń to jedna z ciekawszych, współczesnych
polskich artystek. Od lat, niezwykle konsekwentnie,
posługuje się językiem abstrakcji geometrycznej, tworząc
dekoracyjne, acz niezwykle przemyślane monochromatyczne kompozycje. W jej obrazach widać echo twórczości wielu klasyków polskiej awangardy, m.in. Jana
Dobkowskiego, Stanisława Fijałkowskiego czy Stefana
Gierowskiego. W prezentowanej kompozycji malarka
wykorzystuje powtarzalny układ nieregularnych linii,
łącząc je w kompozycję nawiązującą do odbitego światła
powidoków promieni słonecznych. Bożena Kowalska
pisała o jej twórczości:
Olga ukończyła studia w 2011 r. Mocną jej stroną był
od początku kolor. Czuła go z niezwykłą wrażliwością,
umiała go przeistoczyć w światło i w mrok, w jarzenie
i wygasanie. Posługiwała się wówczas geometrycznymi formami o znacznych wymiarach w stosunku do
formatu płótna, często agresywnymi ostrokątnym
kształtem i jaskrawością kontrastu wobec tła. Formy
te sytuowane były symetrycznie w środku kompozycji, a czasem równie symetrycznie po skosie. Ich
granice nie były wycięte ostrą linią, ale wyznaczone czasem węższym, a czasem szerszym konturem.
Przeto traciły one nieco na swej geometryczności,
lecz równocześnie zdawały się emanować nieśmiałym światłem, odmiennym barwą zarówno od nich,
jak od ich tła. Tak przykładowo czarna, kielichowata
forma na jasnym fiolecie świeci obwódką zieleni, czy
dwa oranżowe ostrza zmierzające skośnie ku dolnej
krawędzi bliskiego czerni obrazu, świecą intensywnym,
ciemnym fioletem. (…) Od 2013 r. obrazy Ząbroń ulegają zmianie. Artystka buduje je wyłącznie z kresek.
Czasami pojawia się jeszcze wśród nich kwadratowa
lub kulista forma, jakby ją wyłoniła zanikająca w tym
miejscu gęstwa kresek. Ale już w cyklu „en.”, powstałym między październikiem 2013, a sierpniem 2014 r.
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są tylko układy z kreskami w roli głównej. I z nich
powstają niezwykłe, czarodziejskie światy. Tak bardzo
kolorystycznie rozwibrowane, że trudne do nazwania,
tak przy tym lekkie, zwiewne i urzekające. Nie są
to już, wprawdzie także subtelne i pełne magicznej
ciszy, ale grzeczne, równolegle przebiegające kreskowania, wypełniające płaszczyznę obrazu, jak to bywało wcześniej. Na tłach jednolitego koloru występują
teraz wiązki różnobarwnych kresek, czasem złożonych
z kilku barw każda. Rozchodzą się niekiedy z jednego
punktu promieniście po całej powierzchni płótna, bądź
też stanowią jedną pośrodku, zagęszczoną wiązkę,
kiedy indziej występują jako dwie, zestawione ze sobą
symetryczne frazy, w zbliżeniu lub oddaleniu. Albo też
tworzą jakby w obrocie figurę skrzydła, czy przepływają rozsypanym po bokach, szybkim strumieniem
po skosie. I nigdy nie leżą na płaszczyźnie, ale zawsze
unoszą się w umownej przestrzeni.
https://wk.asp.krakow.pl/2070-2/, data dostępu:
18.09.2019

Artystka studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2011 roku obroniła
dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Leszka Misiaka. Stypendystka Athens School of Fine Arts w Grecji
(2008-2009). Od 2011 pracuje w Katedrze Scenografii
na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. W 2015 roku
uzyskała stopień doktora sztuki. Od 2013 roku uczestniczy w Międzynarodowych Plenerach Artystów Posługujących się Językiem Geometrii. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach i projektach w kraju i za granicą,
a jej prace znajdują się m.in. w zbiorach Museum Jerke
w Recklinghausen, Mazowieckiego Centrum Sztuki
Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu,oraz kolekcjach
prywatnych w Polsce, Niemczech, Francji i Kanadzie.
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Klasyka
gatunku
Szpinger
Geppert
Hofman
Axentowicz
Stachiewicz
Tetmajer
Rychter-Janowska
Filipkiewicz
Arct
Szancenbach
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Włodzimierz Szpinger (ur. 1942) Kompozycja (1997)

olej / płótno
88,5 × 116 cm (w świetle oprawy)
107,5 × 134 cm (z oprawą)
sygnowany p.d.: Szpinger
sygnowany i datowany na odwrociu na środkowej listwie
blejtramu: Szpinger 1997
estymacja: 85 000–95 000 PLN •

Włodzimierz Szpinger jest jednym z najciekawszych
współczesnych malarzy, tworzących w nurcie fabularyzowanej fantastyki. „W jego twórczości jest płomienny mistycyzm średniowiecza, a zarazem renesansowa
radość życia i zachwyt nad pięknem świata” . Artysta
maluje głównie wielobarwne, bogate w anegdotę
kompozycje o charakterze narracyjnym. W warstwie
tematycznej są one inspirowane zarówno malarstwem
mistrzów dawnych, jak i legendami skandynawskimi
oraz nordyckimi.
Korzenie genealogicznego drzewa Szpingera tkwią
w glebie chłodnej północy Europy. Czerpią soki żywotne z pełnych trwogi legend o pokracznych trollach
i nabrzmiałego lękiem mistycznego średniowiecza,
wraz z jego pogardą dla „szkaradnego siedliska duszy”,
jak papież Grzegorz Wielki nazwał ludzkie ciało. Z równą mocą sztuka Szpingera czerpie z renesansowej
fascynacji pięknem natury*.

Jego obrazy zasiedlają trolle i dziwaczne, karykaturalnie
zdeformowane postaci. Szpinger stale balansuje między
pogodną, życzliwą ironią, satyrą a zgryźliwą groteską.
Jest rasowym „opowiadaczem”, wykazując skłonność do
faworyzowania fabuły dzieła, dominującej nad innymi
aspektami twórczości. Jego kompozycje wyróżniają się
jednak nie tylko skomplikowaną warstwą narracyjną, ale
również nietypowymi dla XXI wieku walorami malarskimi. Warto podkreślić znakomite opanowanie przez
Szpingera rysunku i tradycyjny, perfekcyjny warsztat
malarski, wyrażający się w tworzeniu pracochłonnych,
laserunkowych kompozycji. Odrębny nurt w jego twórczości tworzą martwe natury, będące pastiszami malarstwa flamandzkiego i holenderskiego XVII stulecia. Na
pierwszy rzut oka sprawiają one wrażenie kunsztownych kopii arcydzieł sztuki dawnej. Budzą skojarzenia
z twórczością artystów flamandzkich, przede wszystkim
zaś z malowanymi bukietami Jan Brueghla starszego
zwanego Aksamitnym. Posiadają także znakomitego
lokalnego przodka w postaci biedermeierowskich kompozycji warszawianki Henryki Beyer. Przyglądając się
martwym naturom Szpingera dostrzeżemy jednak, że
nie stanowią one imitacji, lecz autorskie adaptacje ikonicznej, barokowej stylistyki. Pomiędzy kunsztownie
ułożone bukiety, składające się z nietrwałych kwiatów
niezliczonych gatunków, artysta wplata fantastyczne
postaci trolli, centaurów, nagich nimf czy twarze-rośliny.
Igrają one pomiędzy zachwycająco, precyzyjnie odtworzonymi cesarskimi koronami, tulipanami, różami czy
peoniami. Prezentowana praca należy do najciekawszych
przykładów tego nurtu w twórczości Szpingera, będąc
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wyśmienitym świadectwem jego znakomitego warsztatu
malarskiego. Dorównując jakością dawnemu malarstwu,
wnosi autonomiczne wartości wynikające z indywidualnych skłonności i predyspozycji jej pracowitego autora.
* Mądrość groteski – Włodzimierz Szpinger, red. A. Nastulanka,
Warszawa 2015, s. 15. ** Tamże, s. 19.

Włodzimierz Szpinger (ur. 11 VIII 1942, Warszawa):
ukończył Liceum Plastyczne w Łodzi. W latach 1965–
1972 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Swój pierwszy obraz namalował w wielu 7 lat a już jako
11-latek zdobył I nagrodę w konkursie zorganizowanym
przez Muzeum Sztuki w Łodzi. Wielokrotnie wystawiał
w Polsce i za granicą. W 1976 roku po raz pierwszy wyjechał do Włoch. W kolejnych latach odwiedził Holandię,
do której jeszcze wielokrotnie powracał. Efektem pobytu w krainie kanałów i tulipanów były liczne pastisze
i współczesne adaptacje dzieł malarstwa holenderskiego
i flamandzkiego. W warstwie ikonograficznej artysta
chętnie nawiązuje do malarstwa Hieronima Boscha,
Hansa Memlinga, prymitywistów flamandzkich i twórców niemieckiego renesansu. Świadectwem inspiracji
sztuką dawną jest również znakomicie opanowany
rysunek i tradycyjny, perfekcyjny warsztat malarski
Szpingera, wyrażający się w tworzeniu pracochłonnych, laserunkowych kompozycji. O głębokiej fascynacji
i twórczym przetworzeniu legend skandynawskich oraz
nordyckich świadczy natomiast fantastyczna tematyka
jego prac, rojących się od trolli i innych baśniowych
stworzeń. Szpinger stale balansuje między pogodną,
życzliwą ironią, satyrą a zgryźliwą groteską. Jego bajecznie kolorowe obrazy mogą budzić skojarzenia ze współczesną ilustracją książkową oraz twórczością Tomasza
Sętowskiego. Szpinger bardziej niż na tworzeniu fantastycznych zestawień brył architektonicznych, postaci
i przedmiotów koncentruje się jednak na kreowaniu
potoczystej narracji, eksponując przede wszystkim warstwę fabularną swoich prac. Nastrój i tematyka jego
kompozycji – pomimo pewnych pokrewieństw w sferze
formalnej – dalekie są od ikonosfery inspirowanego surrealizmem realizmu magicznego.
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Eugeniusz Geppert (1890–1979) Martwa natura z owocami (1974)

olej / płótno
114,3 × 87,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany p.d.: Eugeniusz Geppert 1974
na odwrociu naklejka wystawiennicza Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Krakowie „Pałacu Sztuki” 1974 r. z opisem
pracy
estymacja: 30 000–40 000 PLN •

Twórczość Gepperta, usytuowana pomiędzy tradycyjnym a nowoczesnym rozumieniem piękna i sztuki, jest przede wszystkim obszarem indywidualnych
poszukiwań artysty, próbującego wyrazić za pomocą
podstawowych środków malarskich bogactwo osobistych przeżyć, a także stworzyć własny, w dużej mierze
odrębny kanon estetyczny*.

Prezentowana martwa natura nosi cechy typowe dla
twórczości artysty z lat 70., kiedy to chętnie stosował
on efekty przenikania się wielobarwnego tła i półprzezroczystych, pierwszoplanowych motywów. Tło kompozycji faluje płynnie zmieniającymi się odcieniami
błękitu, szarości i czerni. Niemal przezroczyste przedmioty zaznaczone są jedynie subtelną, czarną linią konturową. Artysta wprowadził do prezentowanego obrazu
także formy czysto abstrakcyjne w postaci pionowych
i poziomych pasów, porządkujących kompozycję poprzez
ramowanie centralnej martwej natury. Obecność tych
barwnych, przenikających się prostokątów świadczą
o przyswojeniu i przetworzeniu przez Gepperta osiągnięć abstrakcji geometrycznej. Praca ta stanowi dość
nieśmiałą próbę „unowocześnienia” tradycji kolorystycznej poprzez adaptację najlepszych aspektów twórczości
Raoula Dufy’ego i przedstawicieli przedwojennej abstrakcji geometrycznej.
* D. Kowalewska, Eugeniusz Geppert – W nierzeczywistość:
twórczość Eugeniusza Gepperta po 1945 roku, Wrocław 2013,
s. 71.
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Eugeniusz Geppert (Lwów 4 IX 1890 – Wrocław 13
I 1979): przedstawiciel koloryzmu i abstrakcji aluzyjnej. Studiował w latach 1912–14 i 1918–1920 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka
Malczewskiego i Stanisława Dębickiego. Dyplom uzyskał w 1920 roku. W latach 1925–1927 jako stypendysta
Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków
przebywał w Paryżu, dokąd i później wielokrotnie wyjeżdżał. W 1928 wrócił do kraju i zamieszkał w Krakowie.
Należał do grup „Zwornik” i „Nowa Generacja”. Był
również członkiem redakcji „Głosu Plastyków”, organu ZZPAP. Po wojnie osiadł na stałe we Wrocławiu,
gdzie został profesorem Państwowej Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych. Zaprojektował – wykonane przez
uczniów z PWSSP – mozaiki do sklepu i restauracji stołecznej Centrali Rybnej. W 1962 był współzałożycielem
ugrupowania plastyków, tzw. „Szkoły Wrocławskiej”.
Jednym z ulubionych motywów jego malarstwa byli
jeźdźcy konni, przedstawiani tak w scenach historycznych, jak i współczesnych. Artysta nawiązywał tu do
całej tradycji polskiego malarstwa, w szczególności do
obrazów Juliusza i Wojciecha Kossaków oraz Piotra
Michałowskiego. Malował także pejzaże, martwe natury
i akty. Z czasem ciemna tonacja jego płócien uległa rozjaśnieniu, a kompozycja obrazów swoistej dekoracyjnej
stylizacji w duchu malarstwa francuskiego. Artysta brał
udział w licznych wystawach – w okresie międzywojennym, podczas pobytu w Paryżu kilkakrotnie wystawiał
na Salonie Jesiennym i w paryskich galeriach, później
wielokrotnie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie i Lwowie oraz w Instytucie Propagandy
Sztuki i Salonie Garlińskiego w Warszawie. Aktywnie
wystawiał również w okresie powojennym.
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Wlastimil Hofman (1881–1970) Portret kobiety (1950)

olej / płyta
48,8 × 34,5 cm
sygnowany i datowany l.d.: Wlastimil Hofman | 1950
estymacja: 8 000–10 000 PLN •

Wlastimil Hofman – polski malarz czeskiego pochodzenia, wybitny przedstawiciel młodopolskiego symbolizmu. Choć przyszedł na świat w Pradze, w wieku
ośmiu lat przeprowadził się wraz z rodziną do Krakowa.
Już wówczas zaczął ujawniać talent plastyczny – jak sam
pisał w swoim dzienniku ze szkolnych lat:
Pragnąłem być wielkim artystą, drugim Matejką […] Tak
ogromnie lubiłem rysować w tych czasach, że wszystkie książki szkolne, wszystkie papiery porysowałem*.

Po ukończeniu gimnazjum zdał egzaminy na krakowską
Akademię Sztuk Pięknych, gdzie studiował w pracowniach m.in. Jana Stanisławskiego i Floriana Cynka, a od
drugiego roku – Jacka Malczewskiego. To właśnie on
wywarł największy wpływ na malarski styl oraz dobór
tematów przez młodego artystę. Także mistrz niezwykle cenił swojego studenta – wiele lat później po śmierci Malczewskiego jego żona podarowała Hofmanowi
paletę zmarłego męża z dedykacją**. Wpływ malarstwa
Malczewskiego na Wlastimila Hofmana niewątpliwie
da się zauważyć we wspólnej dla obu artystów tradycji
młodopolskiego symbolizmu: w zbliżonych układach
kompozycyjnych, alegorycznych i symbolicznych tematach, gdzie natura łączy się z poetyckością, baśniowością
i fantastyką. Artysta przez lata pozostał wierny wypracowanym wówczas metodom i motywom, z których
najczęstsze były przedstawienia religijne i mitologiczne,
a także fantastyczne alegorie wplecione w sceny z życia
ludu. Spotkało się to z uznaniem widowni i krytyki:
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w 1907 roku jako pierwszy Polak otrzymał nominację
na członka Wienner Secession Galerie, a w 1921 1921 jako
drugi (po Oldze Boznańskiej) zostaje członkiem Société
nationale des beaux-arts w Paryżu. Jego redakcja malarstwa figuralnego oparła się wszelkim międzywojennym
awangardowym prądom, przez co Hofman w późniejszych latach tworzył nieco na marginesie głównego
obiegu sztuki. W okresie międzywojennym starał się
jednak aktywnie uczestniczyć w życiu artystycznym –
wystawiał swoje prace zarówno w kraju, jak i za granicą, sam zaś w poszukiwaniu inspiracji podróżował do
Paryża, Wiednia czy Włoch. Wybuch II wojny zmusił
Hofmana i jego żonę (którzy znaleźli się na liście gestapo
za pomoc czechosłowackim uchodźcom) do ucieczki
z kraju. Małżeństwo przez Krym i Turcję przedostało się
do ówczesnej Palestyny i osiedliło w Tel Awiwie. Malarz
wiódł tam skromne życie, utrzymując się z malarstwa,
głównie pejzażowego i portretowego; często jego żona
Ada szukała wyrzuconych kawałków dykty czy blaszanych puszek, aby mąż miał na czym malować***. Po
zakończeniu wojny Hofman wrócił do Krakowa, a ostatnie lata życia spędził w Szklarskiej Porębie.
* E. Wolniewicz-Mierzwińska, Sylwetka Wlastimila Hofmana
w świetle jego pamiętnika, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 41, nr 3,
1979, s. 264. ** Tamże, s. 482.
*** B. Czajkowski, Portret z pamięci, Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk 1971, s. 173.
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Teodor Axentowicz (1859–1938) Portret kobiety (1937)

akwarela, pastel / papier
48 × 33 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.d.: T.Axentowicz
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.śr.:
T.Axentowicz | Kraków [nieczytelne] 1937
estymacja: 26 000–30 000 PLN

Znajomość psychologii kobiecej uderza od razu u artysty […]. Przez zręczne ustawienie, przez przechylenie
postaci, ruchem głowy lub ręki, wyrazem oczu, spojrzeniem lub wręcz uśmiechem umie zainteresować
lub przykuć uwagę.
Franciszek Klein, „Tygodnik Ilustrowany”, 1924

Kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium,
a następnie wyjechał do Paryża, w którym pozostał
przez kilkanaście lat. Związał się z grupą impresjonistów i zatrudnił się w pracowni Carolusa-Durana oraz
nawiązał współpracę ilustratorską z takimi magazynami jak: „Le Monde Illustré” czy „Le Figaro”. W 1890
otrzymał członkostwo Société Nationale des Beaux-Arts.
Ówcześnie regularnie wyjeżdżał do Londynu. W 1895
powrócił do kraju, zamieszkał w Krakowie i otrzymał
stanowisko profesora Szkoły Sztuk Pięknych. Był jednym
z członków-założycieli Towarzystwa Artystów Polskich
„Sztuka”, członkiem wiedeńskiej „Secesji” i współpracownikiem pisma „Ver Sacrum”. W międzyczasie podjął
nieudaną próbę założenia Prywatnej Szkoły Malarstwa
dla Kobiet. Artysta cieszył się uznaniem rodziny cesarskiej Franciszka Józefa, od którego otrzymał nagrodę
za wybitne osiągnięcia w zakresie sztuk. W 1894, wraz
z Wojciechem Kossakiem i Janem Styką, namalował on
Panoramę Racławicką. Szczególnie dużą popularnością
cieszyły się jego portrety kobiet i dzieci, a także prace
poświęcone Huculszczyźnie.
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Piotr Stachiewicz (1858–1938) Portret pięknej Zośki (niedatowany)

pastel / papier
60 × 44 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.g.: P.STACHIEWICZ
estymacja: 12 000–14 000 PLN

Uwieczniona przez Stachiewicza kobieta to Zofia
Paluchowa, z domu Frontczakówna. Subtelna uroda
wespół ze staraniami matki, Marianny, przyczyniły
się do jej popularności w gronie artystów krakowskich. Malowali ją m.in. Wincenty Wodzinowski czy
Wojciech Kossak, ale szczególnie zafascynowała właśnie Piotra Stachiewicza. Najczęściej ukazywana była
w tradycyjnym stroju krakowskim i pomimo usilnych
starań malarzy nigdy nie zgodziła się, by pozować do
aktu. Jej życie prywatne było całkowicie odmienne od
barwnych i pogodnych w wyrazie portretów. Związek
z szewcem Maciejem Paluchem, którego poślubiła, był
niezwykle burzliwy ze względy na zazdrość i agresywność męża. Ostatecznie została przez niego zamordowana w 1926 r., które to wydarzenie na długo wzburzyło
opinię publiczną.
Piotr Stachiewicz pobierał nauki zarówno w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, jak i akademii monachijskiej. Od 1885 r. zamieszkał na stałe w Krakowie, a od
1889 r. był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych. Znany jest szczególnie z portretów „Pięknej
Zośki”oraz jako autor dekoracji mozaikowej kościoła OO
Jezuitów oraz cyklu obrazów „Królowa Niebios. Legendy
o Matce Boskiej”. Tworzył ilustracje m.in. do „Quo vadis”,
poezji Mickiewicza czy reklam.
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Włodzimierz Tetmajer (1861–1923) Żniwa (niedatowany)

olej / tektura
46 × 69,5 cm (w świetle oprawy)
63 × 87,5 cm (z oprawą)
sygnowany monogramem wiązanym l.d.: WT
estymacja: 35 000–45 000 PLN

Chłop polski to przyszłość, to ratunek tonącego okrętu,
to spiż, z którego lać się ma posąg jednej bryły.*

Miękko układające się łany zboża, ozłocone ciepłym
światłem pogodnego dnia i postaci chłopów zajętych
pracą, mieniące się feerią barw stanowią jeden ze sztandarowych tematów podejmowanych przez Tetmajera.
Zachowały się liczne szkice oraz kilka obrazów, w których
mierzył się z tym wątkiem. O jednym z nich tak pisał
w liście do Marii Wolskiej Ignacy Sewer Maciejowski:
„Niesłychanie idzie w górę jego talent i technika… jest
„Żniwo” Tetmajera. Co za pejzaż… co za łan pszenicy
przetykany makiem!”. W prezentowanej pracy artysta
nie wycyzelował detali – w całej kompozycji dominuje
zamaszysty dukt pędzla, niezbicie świadczący o doskonałym opanowaniu warsztatu. Postaci ukazane zostały sumarycznie, a ich sylwetki swobodnie nakreślone.
Zadecydowało to z jednej strony o nadaniu scenie charakteru reporterskiej notatki dnia codziennego, a z drugiej – o jej uniwersalizacji. Życie chłopów było bliskie
malarzowi na wielu poziomach: osobistym, artystycznym i politycznym. Od dzieciństwa znajdował się pod
wpływem uroku wsi, do czego walnie miały przyczynić
się pobyty w jego rodzinnym dworku w Ludźmierzu,
a następnie posiadłości ojca w Wilkowysku. Pod wpływem przyjaciela, Ludwika de Leveaux, zaczął odwiedzać
Bronowice. Poznał tam Annę Mikołajczykównę, z którą
się związał. Ślub z córką lokalnego gospodarza wywołał
w krakowskim środowisku skandal, uwieńczony zerwaniem kontaktów artysty z rodziną, a o samym mezaliansie pisano jeszcze na wiele lat po samym wydarzeniu.
Pojawił się nawet pomysł odbicia młodego mężczyzny
z rąk Bronowiczan. Z czasem ku zgrozie Tetmajera jego
domostwo stało się obowiązkowym punktem na turystycznej trasie mieszkańców Krakowa.
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Jako malarz doceniał piękno wiejskiego krajobrazu, które to upodobanie podzielali m.in. Aleksander
Gierymski, Jan Stanisławski, Wincenty Wodzinowski,
Leon Wyczółkowski czy Jacek Malczewski. W realizowanych na zlecenia kościelne polichromiach starał się łączyć
wątki ludowe, patriotyczne i religijne. Jako działacz społeczny natomiast zawsze propagował idee chłopsko-inteligenckiego braterstwa i podkreślał, że odzyskanie
niepodległości możliwe będzie jedynie w porozumieniu z ludem. Nawoływał również do reformy szkolnictwa, która pozwoliłaby kształcić się młodzieży wiejskiej. Od lat’90 korespondował z Marią i Bogusławem
Wysłouchami, reprezentującymi ruch ludowy. Po zakończeniu I wojny światowej walczył o odbudowę domostw
wiejskich, spustoszonych przez wojska austriackie.
Zadecydowało to o tym, że zapisał się w annałach polskiego życia artystycznego i politycznego jako człowiek stanowczy i nie lękający się postępować wbrew woli ogółu,
a energia i optymizm, z którym postępował przyczyniła
się nadania mu przydomka „ostatniego ułana spod Igań”.
Wszyscy, cały Kraków odwrócił się ode mnie, mniejsza
by o to było nie dbam o tę całą gromadę marnych filistrów, ale co gorzej szkodzą mi na każdym kroku. Nie
rozumiem, dlaczego że nie jestem zupełnie przeciętny,
że zrobiłem coś takiego, czego nie robi zwykły filister,
wywołuje taką zaciekłą do mnie nienawiść całego
starożytnego grodu. Z rodziną mam fatalne przejścia,
bo ojciec znać mnie nie chce. Jednym słowem straszne
awantury.**
* W. Tetmajer, cyt. za: E. Charazińska, Malarstwo polskie
w zbiorach prywatnych, Warszawa 1995.
** List Tetmajera do Karola Górskiego, [w:] Włodzimierz
Tetmajer, J.A. Nowobilski, Wydawnictwo Fundacja im.
Włodzimierza Tetmajera 1998, s. 23.
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Bronisława Rychter-Janowska (1868–1953) Pejzaż (niedatowany)

olej / tektura
32 × 48,5 (w świetle oprawy)
sygnowany p.d.: B.Rychter-Janowska
estymacja: 7 000–12 000 PLN •

Swój dorobek oszacowała na kilka tysięcy prac. Sztuka
towarzyszyła jej przez całe życie, początkowo uczyła się
pod okiem brata, malarza Stanisława Janowskiego, drugiego męża Gabrieli Zapolskiej, oraz uczęszczała na kursy Adriana Baranieckiego i Ludwika Bollera. Pobierała
nauki w seminarium nauczycielskim w Krakowie i po
jego ukończeniu uczyła przez kilka lat w wiejskiej szkole
w Siołkowej koło Grybowa. W 1896 wyjechała na dalsze
studia artystyczne do Monachium. Przez całe życie bardzo dużo podróżowała, co znajduje potwierdzenie w jej
sztuce, ponieważ z niezwykłą pracowitością uwieczniała
napotkane widoki. Zwiedzała Europę, północną Afrykę,
ale szczególnie umiłowała sobie Włochy, w których
spędziła niespełna 3 lata. Po powrocie do kraju przez
pewien czas mieszkała w Starym Sączu, gdzie przez
pewien czas prowadziła prywatną szkołę malarstwa. Ze
względu na brak zrozumienia wśród okolicznych mieszkańców i pojawiające się oskarżenia o brak molarności
musiała ją zamknąć. Znalazło to odzwierciedlenie w jednym z przedstawień kabaretu Zielony Balonik w Jamie
Michalikowej w Krakowie, w czasie którego grała samą
siebie paloną na stosie. Oprócz działalności plastycznej zajmowała się również twórczością literacką, czego
przykładem mogą być „Pamiętniki” czy powieść „Poza
Rzymem”.
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Stefan Filipkiewicz (1879–1944) Przedwiośnie w górach (po 1920)

olej / tektura
49,5 × 69,5 cm
56,5 × 77 cm (z oprawą)
sygnowany p.d.: Stefan Filipkiewicz
estymacja: 16 000–18 000 PLN

Krajobrazy Filipkiewicza spełniają doskonale dwa
naczelne zadania, którym służy pejzaż jako utwór
malarski. Przede wszystkim niezależnie od tematu,
od przedstawionego wycinka natury, sam zespól
barw, odpowiednie ich zharmonizowanie i stonowanie, wyzyskanie wartości samego koloru i wygranie
całej gamy jego walorów stwarza całość, która przez
same swoje oddziaływanie na siatkówkę oka wywołuje
intensywne wrażenie estetyczne. W tym bezpośrednim, do muzycznego bardzo zbliżonym działaniu na
widza za pomocą barwy, pejzażysta jest znacznie swobodniejszy, niż malarz portretów lub scen figuralnych.
Obok tego bezpośredniego, spełnia pejzaż drugie
jeszcze, pośrednie, z tematem już związane zadanie.
Malarz krajobrazów – to jest ten człowiek, który lepiej,
bystrzej, przenikliwiej, niż przeciętni ludzie, patrzy
na naturę, wobec którego piękno natury, dla innych
utajone, odkrywa swe czaru pełne tajemnice. To jest
zatem artysta, który uczy patrzyć na naturę.
W. Kozicki, Wstęp do kat. wystawy, Wystawa zbiorowa
Stefana Filipkiewicza, Warszawa, Towarzystwo Zachęty
Sztuk Pięknych, Warszawa 1933, s. 3–4.

Stefan Filipkiewicz swoją pierwszą wystawę, złożoną
z 21 krajobrazów, otworzył w Krakowskim Towarzystwie
Przyjaciół Sztuk Pięknych w 1899, jeszcze zanim rozpoczął studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Następnie uczył się rysunku u Floriana Cynka i Józefa
Mehoffera, a malarstwa u Jana Stanisławskiego i Leona
Wyczółkowskiego. Od 1903 roku na wystawach krajowych, a także w Monachium, Berlinie, Dreźnie i Wiedniu,
gdzie regularnie zaczęły pojawiać się słynne śniegi
Filipkiewicza, m.in. „Odwilże”, „Zimy”, „Pierwsze śniegi”,
„Bajki zimowe”, „Strumienie górskie w czasie odwilży”.
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Eugeniusz Arct (1899–1974) Pejzaż z Kazimierza (1949)

olej / tektura
25,5 × 33 cm
37 × 44,4 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany p.d.: Eug.Arct 1949
estymacja: 3 500–5 000 PLN •

Prezentowana kompozycja została namalowana
w 1949 roku w Kazimierzu Dolnym. Artysta odwiedzał
nadwiślańskie miasteczko już w latach 20., podczas studiów w pracowni Tadeusza Pruszkowskiego. Latem 1923
roku ten profesor warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych
zainicjował plenery malarskie stołecznej uczelni
w Kazimierzu Dolnym. Odtąd co roku przejeżdżał tutaj
ze swoimi uczniami. W ślad za Pruszkowskim do nadwiślańskiego miasteczka zaczęli przyjeżdżać z młodymi
adeptami sztuki także inni pedagodzy, między innymi
grafik Władysław Skoczylas. W latach 20. Arct malował
rozbielone, przesycone słońcem widoki Kazimierza, nie
stroniąc od konwencji fantazji pejzażowej. W latach 30.
zbliżył się do stylistyki koloryzmu. Tworzone wówczas
kompozycje malowane były drobną, migotliwą plamą
barwną i strzępiastymi pociągnięciami pędzla. Cechują
się wysmakowanym kolorytem i świeżością spojrzenia. Już latach 30. artysta wypracował swoją własną
malarską topografię Kazimierza Dolnego. Szczególną
sympatią darzył kazimierskie ogrody i sady, malując
je w niezliczonych możliwych wariantach kompozycyjnych. Malownicze, wielobarwne domki zatopione
są w bujnej zieleni. Sugestywność tej rustykalnej idylli
wzmacniają niekiedy roziskrzone w słońcu, wielobarwne kwiaty. Po drugiej wojnie światowej artysta chętnie
tworzył szerokie, niemal panoramiczne widoki miasteczka oglądanego z perspektywy podwórzy i sadów
położonych poza centrum miejscowości. Poszczególne
domy mocą jego pędzla zamieniały się w radosne, ciepłe
i płaskie plamy barwne. Królowały żółcienie, fiolety,
błękity, tony piaskowe i zróżnicowane odcienie zieleni.
Pierwszy plan kompozycji zajmowały zazwyczaj bajecznie zielone ogrody i sady. Niekiedy – tak jak w przypadku
prezentowanej pracy – stanowiły one główny temat
kompozycji. Głęboka zieleń sąsiaduje tutaj z tonami
brunatnymi, sugerując nastrój wczesnej jesieni. Artysta
zastosował dość chłodną paletę barw, wprowadzając
nastrój pogodnej nostalgii. Nuta jesiennej nostalgii nie
burzy jednak wrażenia harmonijnego współistnienia
człowieka i przyrody w niemal rajskim pejzażu. W centrum kompozycji, pomiędzy drzewami, dostrzeżemy
sylwetkę kazimierskiej fary, wyróżniającej się majestatycznym, późnorenesansowym szczytem. Poniżej wieży

178

kościoła, spomiędzy drzew prześwitują niewielkie, ledwie zaznaczone domy. Artysta uwypuklił rustykalny
urok fragmentu miasteczka rozciągającego się między
farą a brzegiem Wisły. Prezentowany obraz jest jednym
z nielicznych pejzaży kazimierskich Arcta, w których
soczysta wielobarwność pełnego lata ustępuje miejsca pogodnej melancholii słonecznej jesieni. Pod tym
względem przybliża się do tworzonych równolegle prac
innego cenionego pejzażysty, Stanisława Czajkowskiego.
Eugeniusz Arct (Odessa 24 XII 1899 – Warszawa 22
I 1974): w latach 1918 studiował w Kunstgewerbeschule
w Lucernie, zaś między 1923 a 1930 rokiem w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Tadeusza
Pruszkowskiego. Od 1930 pełnił rolę asystenta w macierzystej stołecznej uczelni. Był członkiem ugrupowania Szkoła Warszawska i współzałożycielem Bloku
Zawodowych Artystów Plastyków. W okresie międzywojennym – razem ze Szkołą Warszawską – wystawiał w Polsce i za granicą, m.in. w Genewie, Moskwie
i Wenecji. Jego płótna regularnie gościły na Salonach
Instytutu Propagandy Sztuki. W 1938 roku, na jednym
z Salonów, artysta zdobył I nagrodę za kompozycję
malarską. W 1946 roku wznowił pracę pedagogiczną
w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wielokrotnie
wystawiał swoje obrazy na pokazach twórczości okręgu
warszawskiego ZPAP, organizowanych w Centralnym
Biurze Wystaw Artystycznych. Przez całe życie był
związany z Warszawą, portretując ją także w latach
40. w stanie ruiny a następnie w kolejnej dekadzie
podczas powojennej odbudowy. Począwszy od lat 20.
regularnie odwiedzał – zarówno w okresie letnim, jak
i zimowym – Kazimierz Dolny. W latach 1959–1971 kilkakrotnie podróżował do Włoch i Szwajcarii. Plonem
tych podróży były liczne obrazy, stanowiące impresje
na temat oglądanych przez artystę miejsc. Arct tworzył
głównie pejzaże utrzymane w postimpresjonistycznej
konwencji. Od kolorystycznych poszukiwań malarskich
lat 30. ewoluował w kierunku tworzenia idealizowanych,
szeroko i swobodnie malowanych pejzaży o pogodnym
nastroju.
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Eugeniusz Arct (1899–1974) Pejzaż włoski, Widok na kanał Rio de San Barnaba? (1965)

olej / tektura
42 × 32,3 cm (w świetle passe-partout)
56,5 × 46 (z oprawą)
sygnowany i datowany l.d.: E. Arct 1965
estymacja: 3 500–5 000 PLN •

Eugeniusz Arct malował przede wszystkim pejzaże
utrzymane w postimpresjonistycznej stylistyce. Choć
urodził się w Odessie, przez niemal całe życie związany
był z Warszawą, którą wielokrotnie portretował. Przeżył
II wojnę światową, w 1946 roku powracając do pracy pedagogicznej. W latach 1959– 1971 kilkakrotnie odwiedzał
Włochy i Szwajcarię. Z jednego z pobytów we Włoszech
pochodzi prezentowana kompozycja, ukazująca najprawdopodobniej wenecki kanał Rio de San Barnaba, znajdujący się w dzielnicy Dorsoduro. Dominantą kompozycji
jest widoczna w głębi dzwonnica kościoła San Barnaba,
ukazana ponad malowniczym Ponte dei Pugni. Kanał
ujmują wysokie, sumarycznie zaznaczone kamienice.
Lazurowo-oranżowy koloryt i swobodna impresyjność
są typowe dla powojennej twórczości Arcta. Artysta tworzył wówczas pogodne krajobrazy pełne słońca i powietrza, kreując niebanalne, świeżo i swobodne malowane
kompozycje. Farbę często nakładał szpachlą, subtelnie harmonizując kontrasty barw ciepłych i zimnych.
Podczas pobytu w Wenecji namalował wiele widoków
malowniczych zaułków i kanałów. Na lazurowej toni
wody unoszą się barwne gondole, ukoronowane urokliwymi mostkami i kościelnymi dzwonnicami. Uliczki
ożywia sumarycznie zaznaczony sztafaż. Arct wielokrotnie powracał w szczególności do motywu kościoła
San Giorgio Maggiore, malując go w różnych ujęciach.
W powojennych kompozycjach Arcta panuje pogodny
nastrój śródziemnomorskiej „niedzieli życia”. Niekiedy
w tą bajecznie wielobarwną, sugestywną wizję Arkadii
wkrada się delikatna, romantyczna nuta nostalgii. Dzieje
się tak zwłaszcza w nieco ponurych, wyrazistych pejzażach zimowych, ukazujących ulice i ogrody Warszawy
oraz Kazimierza Dolnego.
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Jan Szancenbach (1928–1998) Sad pod Krakowem (1989)

olej / płótno
59 × 67 cm
sygnowany p.d.: Szancenbach
datowany i opisany na odwrociu: Sad pod Krakowem 1989
estymacja: 18 000–22 000 PLN •

„Sad pod Krakowem” jest tematem charakterystycznym
dla artysty. Kolejne wersje przedstawiają bardzo podobnie ujęte drzewa owocowe, a nawet stadko pasących się
nieopodal gęsi. Jednakże dzięki wykorzystaniu odmiennej kolorystyki Szancenbach zawsze uzyskiwał dzieła,
cechujące się rozmaitymi nastrojami. W pracy z 1989
roku świat został poddany puryfikacji – listowie przypomina formą koło, a ciała zwierząt nakreślono pojedynczymi ruchami pędzla. Uderzające jest skontrastowanie
ciepłej zieleni i słonecznej żółci z lodowatymi błękitami,
co decyduje o odrealnieniu kompozycji. Cała powierzchnia płótna wydaje się drżeć pod naporem dynamicznie
kładzionych plam.
Szancenbach na przestrzeni lat zdobył wierne grono
zwolenników, podzielających jego wiarę w znaczenie
umiejętności warsztatowych i przywiązanie do tradycji. Z pełną świadomością tworzył prace utrzymane
w duchu francuskiego postimpresjonizmu oraz kapizmu
i z dużym zaangażowaniem bronił znaczenia przedstawicieli tych nurtów. Jak powiedział:

a nacisk został położony na kolor i fakturę. Dość szybko
barwa przestała spełniać funkcje opisowe i nabrała cech
abstrakcyjnych, czego przykładem może być „Płonący
las”, 1961 r. Stała się ona nie tylko środkiem, ale i celem
samym w sobie oraz czynnikiem decydującym o konstrukcji obrazu. Niezwykle charakterystyczne w twórczości tego artysty są kontrastowe zestawienia barwne
oraz uwielbienie gorących odcieni. Do historii przeszły
już „cynobry Szancenbacha”. Artysta doceniał i wykorzystywał ekspresyjny potencjał kolorytu, zdradzając swoje
inspiracje fowizmem. Grubo nakładana u Szancenbacha
farba załamuje i odbija światło – wywołując feerie odcieni, nieskończenie wzbogaca kompozycję.

Wciąż czytam i słyszę różne przepojone żółcią narzekania i skargi, że w latach międzywojennych koloryści opanowali szkolnictwo artystyczne. No i dobrze,
i chwała Bogu, to byli świetni malarze.*

* Z.K. Witek, Jan Szancenbach 1928–1998, Kraków 2008,
s. 21. ** Jan Szancenbach, kat. wyst., Państwowa
Galeria Sztuki, Sopot 2005, s. 5.

Stąd też uwielbienie natury, traktowanej jako impuls
do powstania obrazu. Jednak przyroda i jej potencjał
mimetyczny nigdy nie znalazła miejsca w jego dorobku.
W gronie ulubionych motywów artysty dominowały
cykle martwych natur z kwiatami, owocami i krabami,
pejzaże, sceny rodzajowe z codziennego życia oraz portrety rodziny i przyjaciół. Do końca życia nie wierzył
w tworzenie sztuki pod wpływem mody, uważając takie
podejście za powierzchowne.
Nie można jednak zapomnieć, że te zdecydowane
poglądy kształtowały się na przestrzeni lat. W przeszłości Szancenbach podejmował eksperymenty artystyczne, dążąc do wypracowania własnego, niepowtarzalnego stylu. W drugiej połowie lat 50. zainteresował
się kubizmem i geometrią. Kompozycje z tego okresu
cechują się wyraźnymi podziałami, a postaci i przedmioty zostały rozbite, tracąc czytelność. Kolejną zmianę przyniosło następne dziesięciolecie, kiedy to malarz
zaczął znacznie upraszczać swoje kompozycje, a kolor
stracił czystość – złamany poprzez dodanie całej gamy
półtonów. Strukturę przedmiotów budowały płasko
położone plamy barwne, niemalże niezależne od form.
Jedną z takich prac jest „Strefa wzajemnych wpływów,
czyli martwa natura z czerwonym czajnikiem”. W latach
70. ostatecznie odrzucił eksperymenty i powrócił do
natury. Nie oznacza to w żadnej mierze regresu – jego
pejzaże zaczęły cechować się zredukowaną narracją,
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Czasami słyszę nagany, że maluję tylko martwe natury i pejzaże, „nic nowego”… Cóż ja mogę malować
„nowego”? – pozostawiam to tym, którzy w swej pysze
sądzą, że malując brudem zeskrobanym z palety różne „bebechy” są w stanie ukazać tragedie, bezprawie
i upodlenie, jakie współczesność niesie coraz pośpieszniej światu.**

Lista fundacji, na które mogą Państwo przekazać 3% ceny
sprzedaży, zgodnie z zapisem regulaminu aukcji § XI. pkt 3.

Następna aukcja
w grudniu 2019

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

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

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

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

Fundacja One Day
			
			
			
			Dom Aukcyjny Libra
			Złota 48/52 00-120 Warszawa
			
+48 660 299 912
			
(22) 201 07 43
			www.artlibra.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
Realizuje projekty z obszaru edukacji artystycznej oraz wspiera
Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w jej misji upowszechniania
sztuki współczesnej.

Regulamin aukcji
§ 1. DEFINICJE
Dom Aukcyjny – Libra Dom Aukcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie przy ul. Złotej 48/54; 00–120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000642622, posiadająca numer NIP 7010624059 i numer REGON 365672461, kapitał zakładowy
w wysokości 338.000,00 zł,
Regulamin – niniejszy regulamin aukcji Domu Aukcyjnego,
Aukcjoner – osoba upoważniona do prowadzenia aukcji,
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem sprzedaży,
Cena minimalna – cena, za którą właściciel Obiektu zgodził się go sprzedać, znana jedynie
Domowi Aukcyjnemu/Aukcjonerowi,
Cena wywoławcza – cena, od której Aukcjoner rozpoczyna licytację Obiektu; cena
wywoławcza może być niższa niż Cena minimalna,
Sprzedający – osoba oddająca Obiekt do sprzedaży,
Uczestnik aukcji – osoba biorąca udział w aukcji,
Umowa – umowa sprzedaży zawarta w momencie uderzenia młotkiem (z chwilą udzielenia
przybicia w rozumieniu art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego) lub umowa sprzedaży zawarta
w ramach sprzedaży pozaaukcyjnej,
Nabywca – osoba, która zawarła Umowę z Domem Aukcyjnym,
Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00–20.00 czasu obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
Usługodawca – podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Domem Aukcyjnym umożliwia
udział w licytacji internetowej.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny. Dom Aukcyjny każdorazowo określa termin i miejsce
odbycia aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji, bez podania
przyczyny.
2. Przedmiotem aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez Sprzedających albo
stanowiące własność Domu Aukcyjnego.
3. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego, oddany do sprzedaży komisowej Obiekt stanowi
jego własność lub Sprzedający ma prawo do rozporządzania nim, a ponadto, nie jest on objęty
jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub administracyjnym oraz nie jest obciążony prawami
ani roszczeniami osób trzecich.
4. Wystawiony na aukcji Obiekt posiada Cenę wywoławczą, która może być podana w katalogu.
5. Ustalona przez Sprzedającego Cena minimalna znana jest tylko Domowi Aukcyjnemu/
Aukcjonerowi i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania
przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
7. Dom Aukcyjny po sprzedaży Obiektu ma prawo do dysponowania wizerunkiem sprzedanego
Obiektu, w tym danymi technicznymi Obiektu oraz wysokością osiągniętej ceny sprzedaży
Obiektu, na zasadzie licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i miejscu w celach
marketingowych, promocyjnych i naukowych, a tym samym zachowuje prawo do publikacji
wizerunku obiektu w publikacjach cyfrowych, drukowanych oraz w Internecie.
§ 3. PREZENTACJA OBIEKTÓW
1. Obiekty prezentowane są w katalogach przygotowywanych przez Dom Aukcyjny. Treść
katalogu może być modyfikowana przed rozpoczęciem licytacji przez Dom Aukcyjny lub
Aukcjonera.
2. Dom Aukcyjny przeprowadza wycenę oraz zapewnia rzetelny opis katalogowy powierzonego
do sprzedaży Obiektu.
3. Opisy katalogowe Obiektów wystawianych na aukcji wykonywane są w najlepszej wierze
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników Domu Aukcyjnego lub
współpracujących z Domem Aukcyjnym ekspertów.
4. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać na wystawie przedaukcyjnej, we
wskazanym przez Dom Aukcyjny terminie oraz miejscu ich ekspozycji.
5. Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekt w stanie, w jakim został on dostarczony przez Sprzedającego.
W okresie, o którym mowa w pkt. 4, Dom Aukcyjny zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu
oraz skonsultowania stanu zachowania Obiektu z konserwatorem. Dom Aukcyjny nie
uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.
§ 4. REJESTRACJA
1. Warunkiem uczestniczenia w aukcji osobiście, jak i złożenia zlecenia licytacji z limitem lub
licytacji telefonicznej, a także w przypadku uruchomienia przez Dom Aukcyjny licytacji
internetowej na własnej platformie jest zarejestrowanie klienta przez Dom Aukcyjny.
2. Zarejestrowana może zostać osoba pełnoletnia. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza
rejestracyjnego. Pracownik dokonujący rejestracji może poprosić o przedstawienie dokumentu
potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport).
3. Klient zarejestrowany przez Dom Aukcyjny otrzymuje numer klienta oraz hasło identyfikujące.
4. Do momentu powiadomienia Domu Aukcyjnego o fakcie ujawnienia przez klienta hasła
identyfikującego osobom nieupoważnionym, Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za
skutki tego ujawnienia.
5. Przy dokonywaniu rejestracji, jak i w sytuacjach, o których mowa w pkt. VI, VII i VIII, Dom
Aukcyjny zastrzega sobie prawo do weryfikacji numeru karty kredytowej, żądania podania
wiarygodnych referencji lub żądania wpłacenia wadium, zwracanego w przypadku
niedokonania zakupu. Jeżeli klient uniemożliwia Domowi Aukcyjnemu przeprowadzenie
weryfikacji, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić dokonania rejestracji lub uniemożliwić udział
w aukcji.
6. Dane osobowe klientów są zbierane i przetwarzane w zakresie opisanym w pkt. 7. Ponadto,
w przypadku wyrażenia przez klientów stosownej zgody dane osobowe mogą być zbierane
i przetwarzane – na zasadzie dobrowolności – w innych celach określonych przez klienta
w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922), przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy
jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy
jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane
dotyczą.

8. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz prawo do
ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną
sytuację.
9. Poprzez podpisanie formularza rejestracyjnego, klient akceptuje Regulamin.
§ 5. PRZEBIEG AUKCJI
1. Licytacja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa polskiego, przez Aukcjonera, który działa
w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego.
2. Aukcjoner ma prawo dowolnie łączyć, rozdzielać Obiekty, zmieniać kolejność licytacji, wyłączyć
Obiekty z licytacji lub wprowadzić nowe bez podawania przyczyny. Aukcjoner każdorazowo
ogłasza podjęcie decyzji, o których mowa powyżej.
3. Obiekty licytowane są od Ceny wywoławczej w górę. Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość
zmiany Ceny wywoławczej przed licytacją.
4. Postąpienie w licytacji wynosi ok. 10 % poprzedniej oferty. Wysokość postąpienia, wyrażoną
w Zł, określa Aukcjoner, informując w trakcie licytacji o każdej zmianie wysokości postąpienia.
5. Zakończenie licytacji danego Obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez
Aukcjonera. Uderzenie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy
Domem Aukcyjnym a Nabywcą. Po zakończeniu aukcji Nabywca uprawniony jest do odbioru
potwierdzenia zawartych transakcji, a po dokonaniu zapłaty – do odbioru Obiektu.
6. Aukcja prowadzona jest w języku polskim. Na życzenie Uczestnika aukcji niektóre spośród
licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny zostać
zgłoszone Domowi Aukcyjnemu najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed aukcją wraz z informacją,
których Obiektów dotyczą. Ostateczna decyzja należy do Domu Aukcyjnego.
7. W przypadku zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub przeprowadza
ponowną licytację Obiektu.
8. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu aukcji przy pomocy urządzeń
technicznych rejestrujących obraz i dźwięk oraz archiwizowania nagrań, w celach związanych
z wewnętrznym funkcjonowaniem Domu Aukcyjnego oraz z rozstrzyganiem sporów.
§ 6. UCZESTNICTWO OSOBISTE W AUKCJI
1. Osobiście w aukcji mogą uczestniczyć osoby, które:
a. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
b. wypełniły formularz uczestnictwa w aukcji.
2. Przed rozpoczęciem aukcji Dom Aukcyjny wydaje Uczestnikowi aukcji tabliczkę z numerem
aukcyjnym. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji Uczestnik aukcji zobowiązany jest zwrócić
tabliczkę z numerem aukcyjnym.
3. Dom Aukcyjny ma prawo uniemożliwić uczestnictwo w aukcji lub wykluczyć z konkretnej aukcji
Uczestnika aukcji, który naruszył postanowienia Regulaminu lub nie zastosował się do decyzji
Aukcjonera.
§ 7. LICYTACJA TELEFONICZNA
1. W licytacji przy użyciu telefonu mogą uczestniczyć osoby, które:
a. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
b. wypełniły formularz zlecenia licytacji.
2. W formularzu zlecenia licytacji, Uczestnik Aukcji wskazuje Obiekt, który chce licytować oraz
numer telefonu, pod który pracownik Domu Aukcyjnego zadzwoni przed rozpoczęciem licytacji.
Formularz zlecenia licytacji dostępny jest w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz na stronie
internetowej Domu Aukcyjnego, a także zamieszczony jest w katalogu aukcyjnym.
3. Formularz należy dostarczyć do Domu Aukcyjnego osobiście lub przesłać jego podpisany skan
mailem wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość, najpóźniej 1 Dzień roboczy
przed aukcją. Dom Aukcyjny może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób.
4. Dom Aukcyjny może odmówić udziału w licytacji przez telefon w przypadku, kiedy liczba
zgłoszeń przekroczy przewidziane możliwości techniczne. W takim wypadku o możliwości
udziału w licytacji przez telefon decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Pracownik Domu Aukcyjnego połączy się z Uczestnikiem aukcji przed rozpoczęciem licytacji
wybranych Obiektów. Po uzyskaniu połączenia, Uczestnik aukcji zostanie poproszony przez
pracownika Domu Aukcyjnego o podanie imienia i nazwiska oraz wskazanego w formularzu hasła.
6. Dom Aukcyjny może odmówić udziału w licytacji przez telefon, jeżeli istnieją jakiekolwiek
wątpliwości dotyczące tożsamości osoby składającej zlecenie.
7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji,
będący konsekwencją niezawinionych przez Dom Aukcyjny problemów z uzyskaniem lub
z jakością połączenia. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wzięcia udziału
w licytacji z przyczyn wskazanych w pkt. 4.
8. Na życzenie Uczestnika aukcji licytacja telefoniczna może być prowadzona w języku angielskim
lub w innym języku, po wcześniejszym uzgodnieniu z Domem Aukcyjnym. Prośby takie powinny
zostać zgłoszone Domowi Aukcyjnemu najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed aukcją. Ostateczna
decyzja należy do Domu Aukcyjnego.
9. Dom Aukcyjny nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu licytacji telefonicznej.
10. Dom Aukcyjny rejestruje i archiwizuje rozmowy telefoniczne z Uczestnikami aukcji, o których
mowa powyżej.
§ 8. ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM
1. Złożyć zlecenie licytowania z limitem przez Dom Aukcyjny w imieniu klienta mogą osoby, które:
a. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
b. wypełniły formularz zlecenia licytacji.
2. Formularz zlecenia licytacji dostępny jest w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz na stronie
internetowej Domu Aukcyjnego, a także jest zamieszczony w katalogu aukcyjnym.
3. W formularzu zlecenia licytacji Uczestnik aukcji wskazuje Obiekty, które chce licytować oraz
maksymalne oferowane kwoty.
4. Formularz należy dostarczyć do Domu Aukcyjnego osobiście lub przesłać jego podpisany skan
mailem wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość, najpóźniej 1 Dzień roboczy
przed aukcją. Dom Aukcyjny może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób.
5. Dom Aukcyjny będzie licytował do wskazanego limitu, oznaczonego w formularzu zlecenia.
Kwota maksymalna stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Dom Aukcyjny dołoży wszelkich
starań, aby zakupić Obiekt po możliwie najniższej cenie, poniżej limitu podanego przez klienta.
6. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń licytacji bez limitu.
§ 9. LICYTACJA INTERNETOWA
1. Dom Aukcyjny może umożliwić udział w licytacji przez Internet w czasie rzeczywistym (aukcja
publiczna) poprzez wybrany przez Dom Aukcyjny portal licytacji internetowych lub na własnej
platformie.

2. Warunkiem uczestnictwa w licytacji przez Internet jest zarejestrowanie się na stronie
wskazanej przez Dom Aukcyjny co najmniej 2 Dni robocze przed rozpoczęciem aukcji oraz
pozytywna weryfikacja przez Dom Aukcyjny. Dom Aukcyjny może odstąpić od zachowania
wyżej wskazanego terminu.
3. W trakcie przeprowadzania weryfikacji, o której mowa w pkt. 2, Dom Aukcyjny może poprosić
o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód
osobisty, paszport). Dom Aukcyjny zastrzega sobie także prawo do weryfikacji numeru
karty kredytowej, żądania podania wiarygodnych referencji lub żądania wpłacenia wadium,
zwracanego w przypadku niedokonania zakupu. Jeżeli klient uniemożliwia Domowi Aukcyjnemu
przeprowadzenie weryfikacji, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić klientowi wzięcia udziału
w licytacji internetowej.
4. W trakcie aukcji obecny na sali pracownik Domu Aukcyjnego lub pracownik Usługodawcy
przekazuje Uczestnikom aukcji licytującym przez Internet aktualne oferty zgłaszane z sali,
informuje Aukcjonera o zgłoszonych ofertach przez Internet, otwiera i zamyka (zgodnie
z działaniem Aukcjonera) kolejne licytacje.
5. W trakcie licytacji Aukcjoner uwzględnia, równorzędnie z ofertami z sali, oferty Uczestników
aukcji licytujących przez Internet przekazywane przez pracownika Domu Aukcyjnego lub
pracownika Usługodawcy.
6. Po zakończeniu licytacji Uczestnik aukcji, który wylicytował Obiekt otrzyma mailowe
potwierdzenie zawartych transakcji.
7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za problemy z łączem internetowym,
w szczególności za brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną
oraz opóźnieniem sygnału po stronie Uczestnika aukcji lub operatora łącza internetowego.
8. Usługodawca może przewidywać szczegółowe warunki uczestnictwa w licytacji przez Internet.
§ 10. SPRZEDAŻ POZAAUKCJNA I TRANSAKCJE WARUNKOWE
1. W przypadku gdy kwota wylicytowana jest niższa niż Cena minimalna, Umowa zawierana jest
warunkowo z Uczestnikiem aukcji, który zaoferował najwyższą kwotę za Obiekt. Aukcjoner
informuje o tym Uczestnika aukcji.
2. Transakcja, o której mowa w pkt. 1 dochodzi do skutku pod warunkiem wyrażenia przez
Sprzedającego zgody na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż Cena minimalna lub też
podwyższenia oferty do poziomu Ceny minimalnej przez Uczestnika aukcji.
3. Dom Aukcyjny zobowiązuje się skontaktować ze Sprzedającym oraz Uczestnikiem aukcji,
w celu ustalenia czy wyrazi on zgodę na obniżenie ceny od kwoty minimalnej, bądź też
podwyższenia oferty przez Uczestnika aukcji. Jeżeli Sprzedający nie wyrazi zgody albo jeżeli
próby skontaktowania się ze Sprzedającym nie powiodą się w terminie 5 dni roboczych od dnia
aukcji, warunek uznaje się za niespełniony, a Umowa nie jest zawarta.
4. Jeżeli transakcja warunkowa nie dojdzie do skutku, Obiekt zostaje przeznaczony do sprzedaży
pozaaukcyjnej.
5. Po zakończeniu aukcji Obiekt, który nie został sprzedany na aukcji albo w wyniku transakcji
warunkowej jest oferowany przez 30 dni od dnia aukcji (sprzedaż pozaaukcyjna).
§ 11. OPŁATA AUKCYJNA I PODATEK VAT
1. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 18 % ceny sprzedaży. Cena
wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT, o ile jest należny.
2. Nabywca jest uprawniony do wskazania podmiotu prowadzącego działalność charytatywną, na
rzecz którego Dom Aukcyjny przekaże część otrzymanej opłaty aukcyjnej w wysokości 3% ceny
sprzedaży netto. Nabywca może wybrać podmiot z listy udostępnionej przez Dom Aukcyjny.
3. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [•], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży
wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata będąca wynagrodzeniem należnym twórcy i jego
spadkobiercom z tytułu dokonanej zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu,
o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.
Dz. U. z 2016r. poz. 666 ze zm.) (droit de suite) stanowiącym sumę poniższych stawek:
a. 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000
euro, oraz
b. 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50
000,01 euro do równowartości 200 000 euro, oraz
c. 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200
000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz
d. 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350
000,01 euro do równowartości 500 000 euro, oraz
e. 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym
równowartość 500 000 euro.
4. Opłata, o której mowa w pkt. 3 jest nie wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest
pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż równowartość 100 euro.
5. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [O] do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz
z opłatą aukcyjną doliczany jest podatek od towarów i usług w wysokości 8% ceny nabycia
Obiektu.
6. Opłaty, o których mowa w pkt. 1–4, doliczana jest również w przypadku sprzedaży
pozaaukcyjnej.
7. W przypadku zawarcia Umowy w drodze licytacji przez Internet do opłat przewidzianych
w pkt. 1–4 doliczana jest także prowizja pobierana przez Usługodawcę. Usługodawca informuje
klienta o wysokości prowizji wliczając w to swoje opłaty.
§ 12. ZAKUP OBIEKTU
1. Nabywca zobowiązany jest uiścić należności za wylicytowane Obiekty w ciągu 7 dni roboczych
od dnia zawarcia Umowy. Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za
okres opóźnienia w zapłacie.
2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy
płatności:
a. gotówka (płatność dokonywana jest w Zł),
b. karty płatnicze,
c. przelew bankowy na rachunek, którego numer podany jest w katalogu aukcyjnym i na
stronie internetowej Domu Aukcyjnego.
3. Faktury w walucie obcej wystawiane mogą być za zgodą Domu Aukcyjnego, przy czym
przeliczenie należności/kwoty następuje wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu
poprzedzającym dzień wystawienia faktury.
§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
4. W razie opóźnienia Nabywcy w zapłacie oraz niedokonania odbioru Obiektu w terminie
określonym w pkt. XIV.2 Regulaminu, Dom Aukcyjny wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin

do uiszczenia należności za wylicytowany Obiekt oraz do odbioru Obiektu. W przypadku
bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Dom Aukcyjny ma prawo złożyć w terminie 90
dni od daty zawarcia Umowy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powinno być złożone w formie pisemnej oraz
doręczone Nabywcy pod wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres
korespondencyjny. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, na
który pismo pozostawiono w placówce operatora pocztowego, a jeśli zostało podjęte wcześniej,
w dacie podjęcia.
6. W przypadku odstąpienia przez Dom Aukcyjny od Umowy zgodnie z postanowieniami pkt.
XIII.1 oraz pkt. XIII.2 Regulaminu, Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Domu
Aukcyjnego kary umownej w wysokości równej dwukrotności wylicytowanej ceny Obiektu
płatnej na rachunek i w terminie wskazanych w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
§ 14. PRZEJŚCIE WŁASNOŚCI I ODBIÓR OBIEKTU
1. Własność wylicytowanego Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny wraz
z opłatą aukcyjną.
2. Odbiór Obiektu przez Nabywcę jest możliwy po dokonaniu zapłaty całej ceny wraz z opłatą
aukcyjną (chwila przyjęcia gotówki w siedzibie Domu Aukcyjnego albo zaksięgowania należnej
kwoty na rachunku Domu Aukcyjnego w przypadku płatności kartą lub przelewem bankowym)
i powinien nastąpić w ciągu 14 dni od dokonania płatności.
3. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu oraz certyfikat autentyczności
Obiektu.
4. Odbiór zakupionego Obiektu odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie Nabywcy
Dom Aukcyjny może wysłać Obiekt pod wskazany adres, pod warunkiem pokrycia przez
Nabywcę wszelkich kosztów wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia.
5. Dom Aukcyjny jest zwolniony z odpowiedzialności z chwilą odbioru Obiektu w siedzibie Domu
Aukcyjnego albo z chwilą nadania Obiektu w placówce pocztowej/firmie przewozowej.
6. Dom Aukcyjny może obciążyć Nabywcę Obiektów, które nie zostały odebrane w terminie 14
dni od daty zakupu, kosztami przechowywania zakupionych Obiektów w wysokości 100 zł
dziennie za jeden Obiekt. W uzasadnionych przypadkach, Dom Aukcyjny może odstąpić od
pobrania opłaty za przechowywanie nieodebranego w terminie Obiektu.
7. W przypadku opóźnienia Nabywcy w odbiorze Obiektu przekraczającego okres 12miesięcy 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 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.
z 2014r. 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 2003r. o ochronie zabytków (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1446),
od 6 grudnia 2017r. 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 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2017r. 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 1996r. o muzeach (tj. Dz. U. z 2017r. 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 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016r.
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
3. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu
lub wprowadzenia nowego Regulaminu.
4. 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.
5. Klienci wskazują Domowi Aukcyjnemu adres korespondencyjny.
6. 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.
7. Nabywca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z wywozem Obiektu za granicę.
8. W zakresie pojęć, o których mowa w pkt. I odniesienia do jednego rodzaju gramatycznego
obejmują odniesienia do wszystkich rodzajów gramatycznych, a odniesienia do liczby
pojedynczej obejmują odniesienia do liczby mnogiej i odwrotnie.

Formularz zlecenia licytacji z limitem/telefonicznej

Formularz rejestracji klienta

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

DATA REJESTRACJI KLIENTA:					HASŁO:

Nazwa aukcji: Aukcja sztuki XX i XXI wieku | Kod aukcji: 1910ASN11 | Data aukcji: 14.10.2019

zlecenie licytacji z limitem

Q					licytacja

Nazwa aukcji: Aukcja sztuki XX i XXI wieku | Kod aukcji: 1910ASN11 | Data aukcji: 14.10.2019

telefoniczna

DANE OSOBOWE:

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.

Imiona, Nazwisko						i/lub Nazwa firmy
Dowód osobisty (seria i numer) 					

Paszport (w przypadku braku dowodu osobistego)

PESEL							NIP (w przypadku firmy)			

Osoba zlecająca licytację:

IMIĘ I NAZWISKO					

NUMER KLIENTA		seria i numer dowodu osobistego/PESEL

Numer telefonu do licytacji			

hasło

DANE KONTAKTOWE:
E-mail							Numer telefonu:
ADRES KORESPONDENCYJNY:

Nr kat.

Autor/Tytuł:

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

Ulica							Nr domu/mieszkania		
Kod pocztowy 						Miejscowość
ADRES ZAMELDOWANIA/SIEDZIBY (JEŚLI INNY NIŻ POWYŻEJ):
Ulica							Nr domu/mieszkania		
Kod pocztowy 						Miejscowość

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

faktura
paragon
Q poczta
Q e-mail
Q odbiór osobisty

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

Q
Q

Data				Podpis klienta

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.

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.

