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Marek Włodarski
(1898–1960)

Martwa natura z motylem, 1955
olej, papier naklejony na tekturę; 28 × 40 cm (w świetle passe-partout) 

sygnowany p.d. „Włodarski | 955”

wystawiany:
• Marek Włodarski. W stulecie urodzin, Willa Struviego, 

Warszawa 2003.
• XXVIII Biennale di Venezia, Wenecja 1956, nr kat. 51.

literatura:
• Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, katalog 

wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, red. B. 
Askanas, Warszawa 1981–1982, poz. kat. II 42, s. 70.

estymacja: 45 000–55 000 zł 
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Marek Włodarski
(1898–1960)

Historia naturalna skały, 1930
ołówek, papier; 33 × 23 cm (w świetle passe-partout) 

sygnowany p.d. „Włodarski 1930” (wtórnie); z tyłu na oprawie opisy muzealne (ołówkiem): 
„IV 549 | 1741”

wystawiany:
• Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, Muzeum 

Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981–1982, poz. kat. IV 
549.

• Wystawa grupy Artes, Wrocław 1969, poz. kat. 98.
• ZSP Warszawa, 1966, poz. kat. 16.

literatura:
• Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, katalog 

wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, red. B. 
Askanas, Warszawa 1981–1982, poz. kat. IV 549, s. 109.

• P. Łukaszewicz, Zrzeszenie artystów plastyków Artes 1929-
1935, Wrocław 1975, il. 119.

estymacja: 40 000–50 000 zł 



Jerzy Janisch – polski malarz, grafik i rysownik żydowskiego 
pochodzenia. Studia malarskie rozpoczął od prywatnych lek-
cji u Zofii Albinowskiej-Minkiewiczowej, a w latach 1921–1924 
studiował w Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie 
u Kazimierza Sichulskiego. W drugiej połowie lat 20. XX wie-
ku dwukrotnie wyjeżdżał do Paryża, gdzie również kształcił 
się jako plastyk. W roku 1929 powrócił do Lwowa, gdzie wraz 
z Aleksandrem Krzywobłockim i Mieczysławem Wysockim 
założył stowarzyszenie „artes”. Do lwowskiego ugrupowa-
nia niedługo później przyłączył się Henryk Streng, znany dziś 
jako Marek Włodarski. W latach trzydziestych Janisch praco-
wał we Lwowie przy konserwacji zabytkowych polichromii. 
Współpracował także z miesięcznikiem „Sygnały”.

Malarstwo Jerzego Janischa kształtowało się pod wpły-
wem francuskiego fowizmu. W czasach działalności w ra-
mach „artes” zainteresował się poetyką surrealizmu, którą 
eksplorował także w okresie wojennym, czego dowód sta-
nowi prezentowany obraz Manekiny z lat 40. Jego kompo-
zycje cechowała ekspresja i żywa kolorystyka. Pod koniec 
życia tworzył również prace socrealistyczne. Oprócz tra-
dycyjnego malarstwa olejnego i grafiki, wyrażał się także 
w nowoczesnych awangardowych mediach, takich jak ko-
laż czy fotomontaż. 
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3 

Jerzy Janisch
(1901–1962)

Manekiny, ok. 1942
gwasz, tempera, papier naklejony na płótno; 98 × 122 cm

wystawiany:
• Bruno Schulz.. Rzeczywistość przesunięta, Muzeum 

Literatury, 2012.

reprodukowany:
• Bruno Schulz. Rzeczywistość przesunięta, Muzeum 

Literatury, 2012.

estymacja: 17 000–25 000 zł 
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4

Louis Marcoussis
(1878–1941)

Martwa natura ze skrzypcami, 1921
gwasz, akwarela, ołówek, papier; 41×34 cm 

sygnowany śr.: „marcoussis 1921”, na odwrocie nalepka: „L. Marcoussis | Stilleben mit 
Violine” | 1921 | Gouache, Aquarelle und Bleistift auf Karton | 41×31 | signiert und datiert: 

Marcousso 1921. | Nr. E349” oraz nalepka: „Merrill Chase”

proweniencja:
• kolekcja prywatna, Berlin
• Anatol Mühlstein, Paryż 
• Katharine Kuh, Chicago 
• Merill Chase, Chicago 

 wystawiany: 
• 1935, Nowy Jork, Marie Harriman Gallery (według Jeana 

Lafranchis oraz Alicji Halickiej – wdowy po artyście, 
ekspozycja tej wystawy obejmowała aż 28–29 gwaszy 
Ludwika Markusa oraz prace Braque'a, Grisa, Legera, 
Lipchitza, Picassa.)

 ekspertyzy: 
• Barbara Brus-Malinowska, Warszawa, 21 listopada 2014.
• Ekspertyza chemiczna, potwierdzającą autentyczność.

estymacja: 190 000–250 000 zł
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Louis Marcoussis, właściwie Ludwik Kazimierz Markus – pol-
ski malarz żydowskiego pochodzenia, przez większą część ży-
cia tworzący w Paryżu. Pochodził ze znanej, zamożnej rodzi-
ny warszawskich zasymilowanych Żydów. Po krótkim okresie 
studiów prawniczych, porzucił je na rzecz nauki malarstwa 
na ASP w Krakowie pod kierunkiem Jana Stanisławskiego 
i Józefa Mehoffera. W 1903 r., wyjechał do Paryża i osiadł 
na Montparnassie – dzielnicy szczególnie lubianej przez pol-
ską bohemę. Ciągle jednak pozostawał pod wpływem stylu 
swoich krakowskich nauczycieli. Na emigracji zmagał się 
z kryzysem twórczym, zarabiał na życie tworząc prasowe 
karykatury. Około roku 1910 poznał poetę i teoretyka sztu-
ki Guillaume’a Apollinaire’a, a za jego sprawą także Picassa, 
Braque’a i Grisa, i już wkrótce wraz z nimi współtworzył ści-
słe grono twórców nowego awangardowego nurtu – kubi-
zmu, który zrewolucjonizował dotychczasową historię sztuki. 

Początkowo Marcoussis malował obrazy dość „typowe” 
dla kubizmu syntetycznego, jednak szybko porzucił je na 
rzecz własnych oryginalnych eksperymentów z wprowa-
dzeniem do kompozycji większej dynamiki i wrażenia ruchu. 
W okresie międzywojennym zaczął dodawać do swoich prac 
elementy zróżnicowane fakturowo łącząc różne techniki 
i materiały; w szczególności upodobał sobie w tym celu szkło, 
dając podwaliny pod późniejsze liczne koncepcje obrazu-

-przedmiotu. W latach 30. – prawdopodobnie pod wpły-
wem przybierającego na znaczeniu ruchu surrealistycznego – 
w jego twórczości, choć ciągle kubistycznej, zaczęły pojawiać 

Marcoussis jest wierny estetyce kubizmu. Kubizmu, 
który przedstawia i przywołuje, kubizmu subtelnych, 
intelektualnych i sensualnych transpozycji, w którym ważną 
rolę odgrywa światło1. 
1 C. Fegdal, Marcoussis, „La Semaine à Paris” 1930, nr 444, s. 9; cyt. za Między Montmartre’em a Montparnasse’em, red. zbior., Katowice 2017, s. 36.
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się elementy liryzmu i poetyckiej metafory. Poza malarstwem 
sztalugowym, Marcoussis uprawiał grafikę i ilustrację książ-
kową, wykonując prace m.in. do dzieł Apollinaire’a i Tristana 
Tzary. Jest także autorem znanego portretu Gertrude Stein 
– pisarki i mecenaski artystów, niezwykle znaczącej postaci 
międzywojennego Paryża.

Martwa natura ze skrzypcami pochodzi z 1921 roku, 
a zatem z dojrzałej fazy autorskiej redakcji kubizmu Louisa 
Marcoussisa. W tym okresie artysta wykonał kilka gwaszy 
i obrazów olejnych w typie „tradycyjnych” martwych na-
tur poddanych kubistycznej metodzie malarskiej analizy. 
Podobnie jak u Picassa czy Braque’a, rekwizyty jego obra-
zów stanowiły przedmioty codziennego użytku: karty do 
gry, gazety, naczynia i – jak w tym przypadku – instrumenty 
muzyczne. Tytułowy przedmiot został, zgodnie z metodą 
kubizmu analitycznego, rozbity na części składowe, ujęte 
z różnych perspektyw. Oprócz mistrzowsko zbudowanej 
kompozycji, szczególną uwagę zwraca użycie przez artystę 
kolorów. O ile „klasyczny” kubizm operował na ogół zga-
szoną paletą barw ziemi, tak Marcoussis w swoich pracach 
chętnie wykorzystywał jasne, jaskrawe odcienie, wibrujące 
w oku dzięki kontrastowym zestawieniom. 
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Henryk Stażewski
(1894–1988)

Kompozycja (P-Praesens), 1930/1966
olej, płótno; 69 × 57,5 cm 

sygnowany l.d.: „H. STAŻEWSKI”, p.d.: „1930”; na odwrocie sygnowany na blejtramie: 
„HENRYK STAŻEWSKI 1966” oraz nalepka „Coll. M. Chalette, New York” z opisem pracy.

Praca posiada espertyzę chemiczną, potwierdzającą autentyczność.

proweniencja:
• kolekcja prywatna, Berlin
• kolekcja Madeleine Chalette–Lejwa, Nowy Jork  

(dar od artysty)

estymacja: 400 000–500 000 zł 
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Henryk Stażewski – malarz, przedstawiciel awangardy geo-
metrycznej, twórca reliefów i plakatów, projektant wnętrz, 
scenograf i teoretyk. Jeden z pionierów sztuki awangardo-
wej w Polsce.

Henryk Stażewski w ciągu swojego długiego życia nie-
mal nieustannie obecny był na rodzimej scenie artystycz-
nej, zaznaczając swój udział w wiodących nurtach i licznych 
ugrupowaniach awangardowych. Współtworzył m.in. forma-
cję Ekspresjonistów Polskich (od 1919 r. Formistów), Blok. 
Praesens, a.r., zaś podczas pobytu w Paryżu obracał się w krę-
gach Cercle et Carré czy Abstraction-Création. Po wojnie na-
leżał do środowiska skupionego wokół warszawskiej Galerii 
Krzywe Koło, a w roku 1966 był jednym z założycieli Galerii 
Foksal. Nawet w sędziwym wieku pozostawał wpływową 
i niezwykle barwną postacią sztuki współczesnej. 

Henryk Stażewski początkowo tworzył prace inspirowa-
ne kubizmem, a następnie – pod wpływem Strzemińskiego 

– konstruktywistyczne. Czerpał także z neoplastycznego do-
robku Mondriana i grupy De Stijl. W latach 40. i 50. powrócił 
do sztuki figuratywnej, choć syntetycznej w formie i silnie 
zgeometryzowanej. Natomiast na okres politycznej odwilży 
roku 1956 przypada początek zainteresowania artysty two-
rzeniem kompozycji reliefowych, które na trzy kolejne de-
kady zdominowały jego twórczość.

Poszukiwania Stażewskiego na polu malarstwa przestrzen-
nego, wychodzącego poza tradycyjną płaszczyznę płótna, 
przybierały różne formy. Tworzył swoje reliefy zarówno z ele-
mentów metalowych (w szczególności miedzi), jak i z desek 
pokrytych farbą – w latach 60. była to głównie biel w rozma-
itych konfiguracjach, zaś w latach 70. zwrócił się w kierunku 
kontrastowych zestawień mocnych barw oddziałujących na 
odbiorcę w sposób zbliżony do op-artu. 

Stażewski tworzył przez całe życie dzieła konkretne, nie abstrakcyjne; kreował w nich realność 
bezprzedmiotową, ale rzeczywistą. Historycznie, artysta mówił o dążeniu do stworzenia »czystej 
plastyki« wraz z przesyceniem jej »pierwiastkiem ludzkim«. Docierał on do owej oczywistości, 
którą wszak wysiłkiem duchowym, intelektualnym i malarskim należało ukonkretnić, 
uzmysłowić i uobecnić. Henryk Stażewski jednoczył swą twórczością, swą postawą i swą 
obecnością w sztuce (…) wysiłki twórcze kilku epok i generacji1.

1 J. Jedliński, Najprostsze formy w sztuce, [w]: Henryk Stażewski,1894–1988. W setną rocznicę urodzin (katalog wystawy w Muzeum Sztuki w Łodzi, 13 
grudnia 1994 – 26 lutego 1995), red. J. Ładnowska, Z. Karnicka, J. Janik, Łódź 1994, s. 11.
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Prezentowana kompozycja to autorska replika przed-
wojennej pracy, którą Stażewski wykonał w roku 1966. 
Oryginalny obraz datowany jest na lata ok. 1929–1930 i sta-
nowi jeden z cenniejszych eksponatów kolekcji Muzeum 
Sztuki w Łodzi, któremu artysta przekazał go w darze. 
Henryk Stażewski w wyniku wojennych zniszczeń stracił nie-
mal cały swój artystyczny dorobek z lat 20. i 30. W związku 
z tym, już po wojnie, podjął kilka prób odtworzenia swoich 
bezpowrotnie utraconych prac. W tym przypadku powstała 
jednak replika pracy istniejącej, która przetrwała wojenne 
niepokoje w zbiorach muzealnych. Opisywany obraz róż-
ni się jednak od oryginału proporcjami oraz odmienną ko-
lorystyką. Stażewski w roku 1961 brał udział w wystawie 
Six Contemporary Polish Painters w nowojorskiej Galerie 
Chalette. Nawiązał wówczas kontakt z właścicielką galerii 
i znaną kolekcjonerką polsko-żydowskiego pochodzenia, 
Madeleine Chalette-Lejwa. W jej kolekcji znajdowały się pra-
ce takich artystów, jak Hans Arp, Pablo Picasso, Marc Chagall 
czy Georges Braque, była bowiem miłośniczką przedwojen-
nej awangardy. Prawdopodobnie to właśnie na jej życzenie 
(lub też w prezencie) artysta wykonał replikę swojej niezwy-
kle cenionej pracy z lat 30., jednej z nielicznych zachowa-
nych do owych czasów. 

Sama kompozycja utrzymana jest w tonacji pięciu barw 
podstawowych: czerni i bieli oraz błękitu, czerwieni i żół-
ci. Oryginalne dzieło powstało w okresie silnej inspiracji 
Stażewskiego metodami Pieta Mondriana i grupy De Stijl, 
z której członkami utrzymywał wówczas ożywione kontak-
ty bezpośrednie i korespondencyjne. Układ jednak nie jest 
poddany Mondrianowskiemu rygorowi geometrycznej siatki, 
lecz przypomina raczej ówczesne eksperymenty na polu no-
woczesnej typografii. Można z niego odczytać kształty liter 

„P”, jak również „a” i „r”. Być może stanowią nawiązanie do 
nazw ugrupowań, z którymi związany był wówczas Stażewski: 
najpierw Praesens, a później a.r. Wydawane przez nie czaso-
pisma opatrzone były modernistycznym liternictwem, moż-
na zatem przypuszczać, że obraz stanowi w pewien sposób 
malarskie rozwinięcie poszukiwań na tej płaszczyźnie. 

Kompozycja namalowana jest prawie tak, jak postulował 
w neoplastycyzmie Piet Mondrian, który „zarzucał” na obraz 
siatkę, sieć prostopadłych i równoległych linii, a pomiędzy 
układał ściśle wyznaczone kolory. Stażewski uznał, że takie 
„krojenie płaszczyzny obrazu na części wywołuje niepokój” 
i mimo szacunku dla zdobyczy ówczesnej awangardy kie-
rował się własną intuicją, własnym wyczuciem formy i tego, 
jak najlepiej ułożyć obok siebie kolor i kształt i jaką linią je 
od siebie oddzielić1.

1 Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. J. Lubiak, M. 
Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 298.
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6

Jonasz Stern
(1904–1988)

Portret kanibala, 1984
asamblaż/technika mieszana, płyta; 52 × 117 cm 

sygnowany p.d: „STERN | 984”, na odwrocie nalepki wystawowe

wystawiany:
• Jonasz Stern, Krajobraz po zagładzie, MOCAK, Kraków 2016.

reprodukowany:
• katalog wystawy Jonasz Stern, Krajobraz po zagładzie, 

MOCAK, Kraków 2016, il. nlb.

estymacja: 140 000–160 000 





Jonasz Stern należy do najwybitniejszych artystów polskich 
XX wieku. Przed wojną był członkiem I Grupy Krakowskiej, 
a w 1957 roku współzałożycielem II Grupy Krakowskiej. 
Sztuka Sterna jest wyraźnie naznaczona traumatycznym 
doświadczeniem bliskości śmierci. Na studiach prowadził 
działalność polityczną, za która pod koniec 1938 roku zo-
stał osadzony w Berezie Kartuskiej. Z obozu zwolniono go 
po pół roku w skutek protestów środowiska artystycznego. 
W czasie okupacji Stern trafił do lwowskiego getta, gdzie 
zajmował się działalnością konspiracyjną, za co został zesła-
ny do obozu w Bełżcu. Artyście udało się zbiec z transportu 
i wrócić do getta. W 1943 roku cudem uniknął śmierci, gdy 
ominęła go kula plutonu egzekucyjnego. Z fałszywymi pa-
pierami przedostał się na Węgry, gdzie pracował m.in. jako 
malarz pokojowy. Po wojnie zamieszkał w Krakowie, gdzie 
silnie zaangażował się w działalność artystyczną i pedago-
giczną. Działał w Grupie Młodych Plastyków oraz współtwo-
rzył Galerię Krzysztofory. 

Po 1945 roku Stern zaczął wykorzystywać w swojej sztu-
ce formy organiczne. Budował własne światy złożone z nie-
określonych kształtów tworząc barwne, abstrakcyjne kom-
pozycje. Artystyczna rewolucja w sztuce Sterna przypada na 
połowę l. 50., kiedy zainteresował się malarstwem materii, 
a miejsce przedmiotów namalowanych zajęły obiekty realne. 
Przedmioty pozyskiwał z najbliższego otoczenia – używał ka-
wałków szmat, drobnych obiektów oraz, co najbardziej em-
blematyczne dla jego sztuki, organicznych resztek i zwierzę-
cych szczątków – kości, rybich ości i skór czyniąc ze swoich 
prac pomnik przemijania oraz osobistego doświadczenia 
śmierci. Mimo wykorzystywanego tworzywa oraz tematu 
obrazy Sterna są wolne od patosu jednocześnie zachowując 
napięcie związane z tragiczną biografią artysty.

Na jednobarwnym, choć zróżnicowanym walorowo tle 
Portretu kanibala Stern umieścił różnej wielkości kości na-
dając im kolorystykę podłoża. Kości to najbardziej zreduko-
wana postać tego, co kiedyś było żywe, jest w nich zawarty 
wymiar czasu. W przypadku prezentowanej pracy kompo-
zycja przyjmuje układ zbliżony do ludzkiej twarzy o pustych 
oczodołach. Sugestywny tytuł dodatkowo potęguje niepo-
kojący dramatyzm przedstawienia. 

Jonasza Sterna można uznać za prekursora „abstrak-
cji znaczącej”. Przyjęcie tej formy artystycznej wypowie-
dzi jest równoznaczne z deklaracją, że podejmowany te-
mat jest obszarem znacznie przekraczającym możliwości 
ludzkiego komentarza. Zdaje się jednak, że Stern znalazł 
formę wypowiedzi możliwie najlepiej komentującą traumę 
niewypowiedzianego. 
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7

Erna Rosenstein
(1913–2004)

Zygzaki, 1960
olej, płótno; 60,5 × 79,5 cm 

sygnowany p.d. „Rosenstein 1960”, na odwrocie numer muzealny „MNG/SW/639/MR.D." 
(blejtram)

proweniencja:
• kolekcja prywatna, Warszawa
• kolekcja Bogdana Jakubowskiego  

(depozyt w Muzeum Narodowym w Gdańsku)

wystawiany: 
• Muzeum Narodowe w Gdańsku, galeria stała.

reprodukowany: 
• Przewodnik po kolekcji polskiej sztuki wspólczesnej. 

Oddział Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego 
w Gdańsku. Galeria Stała, Gdańsk, 2004, s. 34. 

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

estymacja: 270 000–330 000 zł 
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Erna Rosenstein była malarką, twórczynią kolaży, obiektów 
i książek artystycznych, poetką żydowskiego pochodze-
nia. W latach 1932-1934 studiowała na wiedeńskiej Frauen 
Akademie. W latach 1934-1937 studiowała na Wydziale 
Malarstwa ASP w Krakowie. Od 1936 roku była nieformal-
nie związana z I Grupą Krakowską oraz współpracowała 
z Teatrem Cricot. Przełom lat 1937-1938 spędziła w Paryżu, 
gdzie silnie oddziałała na nią wystawa surrealistów, a także, 
obejrzana w drodze powrotnej przez Niemcy, szydercza wy-
stawa Entartete Kunst, która sztukę współczesną przedsta-
wiała jako wynaturzenie i zagrożenie, niemniej prezentowa-
ła dorobek największych modernistów tamtego czasu. Po 
wydarzeniach z września 1939 roku wyjechała z rodzicami 
do Lwowa, a wraz z wkroczeniem Niemców do miasta ro-
dzina została przeniesiona do tamtejszego getta. Tam Erna 
Rosenstein była świadkiem zabójstwa swoich rodziców, co 
później naznaczyło jej twórczość. Rosenstein uciekła z get-
ta w 1942 roku do końca okupacji ukrywając się po aryjskiej 
stronie pod wieloma nazwiskami. Mimo swoich wyraźnych 
lewicowych poglądów nie uznawała doktryny socrealistycz-
nej w sztuce nazywając ją „schematyzmem”. Do 1955 roku 
nie wystawiała swoich prac. Po Odwilży wzięła udział w słyn-
nej Wystawie „Dziewięciu” – jednej z pierwszych prezenta-
cji sztuki nowoczesnej po okresie narzuconego socrealizmu. 
Towarzyszyli jej Tadeusz Brzozowski, Jonasz Stern, Jadwiga 
Maziarska, Maria Jarema, Tadeusz Kantor, Kazimierz Mikulski, 
Jerzy Nowosielski i Jerzy Skarżyński. Następnie wzięła udział 
w II (1957) oraz III (1959) Wystawie Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie. Była związana z Galerią Krzywe Koło, gdzie 
miała swoją wystawę indywidualną w 1958 roku. Rozgłos 
przyniosła jej duża wystawa w Zachęcie w aranżacji Tadeusza 
Kantora (1967).
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Sztuka Erny Rosenstein wydaje się być prowokowana 
impulsem. Artystka upodobała sobie dziwne, zaskakujące 
kombinacje pozostające blisko poetyki surrealizmu, choć 
sama nigdy nie lubiła być określana surrealistką. W począt-
kowym okresie swojej twórczości sięgała po motywy figu-
ralne, lecz już wówczas postacie przedstawiane były sche-
matycznie, liniowo. W swojej sztuce wykorzystywała formy 
rozpoznawalne, jak i całkowicie abstrakcyjne swobodnie łą-
cząc rzeczywistość i fantazję. Z finezją mieszała to co zmy-
słowe i duchowe, uchwytne i ulotne, dojrzałe i niedojrzałe. 
Sensem prac Rosenstein jest dążenie artystki do maksymal-
nego przybliżenia się w sztuce do tego co osobiste: wspo-
mnień, doświadczeń, fantazji i snów. Jej prace noszą znamię 
poetyckiego, onirycznego nastroju – wynik transferowania 
świata wewnętrznego w obszar sztuki.

W latach 50. i. 60. w sztuce Rosenstein dominowały for-
my organiczne nieustannie przeistaczające się w nowe twory 
oraz hołdujące nieposkromionej żywotności natury. Tak jak 
w przypadku prezentowanej pracy „Zygzaki” z 1960 artystka 
wybierała abstrakcyjne środki wyrazu o organicznych, kłębią-
cych się formach pulsujących kolorem. Dominujące na obra-
zie barwy ziemi zostały ożywione przez silne akcenty oranży, 
żółci i czerwieni, które układają się w dynamizujące kompo-
zycję zygzakowate linie. Rosenstein wyraźnie zaznaczyła ma-
terię płótna eksperymentując z ekspresyjne potraktowaną 
fakturą farby. Użyte przez malarkę środki wyrazu przywodzą 
na myśl konotacje związane z ogniem. W przenikających się 
liniach można dostrzec także zwierzęce kształty wyłaniające 
się z płomieni niczym pierwotne malunki naskalne. Płótno to 
jest doskonałym przykładem intuicyjnego, emocjonalnego 
podejścia Rosenstein do procesu malarskiego, gdzie twór-
czość postrzegana jest jako przeżycie irracjonalne i wyjąt-
kowo osobiste. 



28

8

Erna Rosenstein
(1913–2004)

bez tytułu, 1965
tusz, papier; 22 × 31 cm (w świetle passe-partout) 

sygnowany p.d. „Erna Rosenstein | 1965”

estymacja: 30 000–50 000 zł 
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9 

Aleksander Kobzdej
(1920–1972)

Postacie, 1941
olej, płótno; 65 × 54 cm 

sygnowany p.d. „Kobzdej | 1941”

estymacja: 5 500–7 500 zł 
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10 

Jan Lebenstein
(1930–1999)

Figura osiowa, 1960
pióro, tusz, papier; 58 × 43 cm 

sygnowany p.d.: „LEBENSTEIN 60”

wystawiany: 
• Jan Lebenstein. Pieczęć Erosa i Tanatosa. Paryż, lata 60., 

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2010.

reprodukowany:
•  Jan Lebenstein, Figury, Paryż 1960–63, Kalendarz 

Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską; 
Jan Lebenstein, Warszawa-Paryż. Prace z lat 1956–1972, 
Warszawa, 2010, s. 68.

estymacja 35 000–45 000 zł 

Malarz i grafik urodzony w Brześciu Litewskim. Lebenstein 
większość życia spędził w Paryżu. W latach 1948–1954 od-
był studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kie-
runkiem Eugeniusza Eibischa i Artura Nachta-Samborskiego. 
Był to zatem okres obowiązywania doktryny socrealistycz-
nej z jednej strony, z drugiej zaś prymatu polskiej odmiany 
koloryzmu w środowisku akademickim. Młody Lebenstein 
nie odnajdował miejsca dla siebie w żadnym z tych nurtów, 
już w czasach studenckich wykształcając w sobie postawę 
buntowniczą wobec artystycznych elit i wiodących „mód”. 
Zadebiutował w 1955 roku na słynnej wystawie Przeciw woj-
nie, przeciw faszyzmowi w warszawskim Arsenale, gdzie za 
zaprezentowane pejzaże z przedmieść otrzymał nagrodę 
jury. Prawdziwym sukcesem było Grand Pri x na Pierwszym 
Międzynarodowym Biennale Młodych w Paryżu w 1959 
roku, które przyznano Lebensteinowi. Młody artysta poko-
nał wówczas tak uznanych artystów, jak Yves Klein, Robert 
Rauschenberg, Stefan Gierowski czy Jan Tarasin. Żaden inny 
polski artysta nie odniósł takiego sukcesu na starcie swojej 
kariery jak on wówczas. 

Znaczącą inspiracją dla sztuki Lebensteina stanowił eks-
ponaty w podziemiach Luwru – głównie zbiory sztuki sume-
ryjskiej i babilońskiej – artysta właśnie w twórczej recepcji 

tradycji upatrywał drogę ku nowoczesności. Czerpał także 
motywy ze starożytnych mitologii: nie tylko greckiej, lecz tak-
że egipskiej i wspomnianych cywilizacji z dorzecza Tygrysu 
i Eufratu. Fascynowały go obecne od zarania dziejów legen-
dy o ludzko-zwierzęcych hybrydach, wynaturzeniach i defor-
macjach ciała, ale także związkach seksualności z przemocą. 
Rozwinięciem tego zainteresowania stały się prace z cyklu 
Bestiarium, które artysta tworzył od lat 60. do końca swoje-
go życia. Formalnie nierzadko nawiązywał do sztuki średnio-
wiecza, a także manieryzmu i wyrastającego z niego baroku.

W połowie lat. 50. malarz zaczął przejawiać skłonność do 
znaczącej deformacji. W tym czasie Lebenstein zaczął two-
rzyć cykl „Figur kreślonych’, które następnie przekształcił 
w „Figury hieratyczne”, aby wreszcie rozpocząć cykl „Figur 
osiowych”, do którego należy prezentowana praca z 1960 
roku. Na kompozycję dzieła składa się umieszczona central-
nie wertykalna figura. Często były to skrajnie uproszczone 
przedstawienia postaci ludzkiej, które z czasem zamieni-
ły się w uprzedmiotowione kształty w swojej formie przy-
pominające pierwotne totemy bądź biologiczne preparaty. 
Dużą wartość tych prac, emblematycznych dla twórczości 
Lebensteina, stanowi bogactwo malarskiej materii. 
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11

Roman Opałka
(1931–2011)

Kompozycja abstrakcyjna, lata 50. XX w.
tusz, papier; 42×30cm (w świetle passe-partout) 

sygnowany p.d. „66” 
na odwrocie pieczątka Muzeum Narodowego w Warszawie: „przedmiot nie podlega 

zakazowi wywozu za granicę”

estymacja: 10 000–13 000 zł 

Zdecydowaną większość jego dzieła stanowią oryginalne in-
stalacje, które w specyficzny sposób poruszają temat prze-
mijającego czasu. Od początku lat 70. Opałka wdrożył do 
swojej sztuki trwałą i systematyczną metodę, którą określił 
mianem idei progresywnego liczenia. Od tego czasu tworzył 
wyłącznie obrazy i rysunki wypełnione linearnymi kompozy-
cjami liczb. Każda z nich była wykonana białym pigmentem 
na szarym tle. Odcień tła za każdym razem był o 1% jaśniej-
szy od poprzedniego. Część wizualną (uzupełnioną dodat-
kowo o fotograficzne autoportrety) Opałka uzupełniał o fo-
nię (używając własnego głosu odliczającego kolejne liczby). 

Dodatkowo artysta często wypowiadał się na temat swojego 
życiowego projektu. Celem działania Opałki miało być zob-
razowanie mijającego czasu, a także całkowite zespolenie 
sztuki z życiem. 

Zanim Opałka poświęcił się Obrazom liczonym na prze-
łomie lat 50. i 60. był zainteresowany malarstwem materii 
tworząc monochromatyczne obrazy o wyraźnie zaznaczonej 
fakturze. Równocześnie wykonywał rysunki tuszem tworząc 
silnie zgeometryzowane kompozycje. Jego droga twórcza 
była naznaczona świadomym poszukiwaniem własnej, nie-
zależnej idei twórczej. 
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12

Tadeusz Dominik
(1928–2014)

Owoce, przełom lat 70. i 80. XX
olej, płótno; 80 × 100 cm 

sygnowany p.d.: „Dominik”

estymacja: 35 000–45 000 zł 

Tadeusz Dominik – malarz, grafik, zajmował się tkaniną ar-
tystyczną, ceramiką i grafiką komputerową. W latach 1946–
1951 studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Jana Cybisa. 
Profesor miał duży wpływ na rozumienie malarstwa przez 
Dominika – artysta przejął zasadę, że obraz nie może kopio-
wać natury, musi być rodzajem kolorystycznej i fakturowej 
interpretacji. W 1951 roku rozpoczął pracę pedagogiczną 
na stołecznej uczelni i przeszedł przez wszystkie stopnie 
kariery akademickiej, od asystenta do profesora zwyczajne-
go (1988). Dwukrotnie był dziekanem Wydziału Malarstwa 
warszawskiej ASP. W 1990 roku odszedł na emeryturę. Jest 
laureatem m.in. nagrody im. Jana Cybisa (1973) i stypendystą 
Ford Foundation (1962). Po ukończeniu Akademii Tadeusz 
Dominik oprócz malarstwa tworzył także grafiki, które szyb-
ko znalazły uznanie w oczach krytyków. Jego czarno-białe, 
realistyczne drzeworyty operowały światłocieniem nadają-
cym pracom malarskość. Dominik wcześniej wypracował 

własny, niepowtarzalny styl w malarstwie, któremu pozo-
staje wierny od lat, konsekwentnie doskonaląc język arty-
stycznej wypowiedzi. Od początku niemal zaobserwować 
można charakterystyczne cechy formalne jego malarstwa: 
okrągłe lub owalne punkty i plamy o dość nieregularnych 
kształtach, niejednokrotnie stanowiące ślad po uderzeniu 
pędzlem. Powierzchnia płócien Dominika z lat 50. i 60. jest 
rozedrgana, wirująca, wybijają się z niej pojedyncze, rozświet-
lone plamy. Z okrągłych i owalnych form artysta budował pej-
zaże, przedstawiał na płótnach swoją wizję świata przyrody.

Prace Tadeusza Dominika znajdują się w wielu muzeach 
i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, m.in. w Muzeach 
Narodowych w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, 
Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Museo de Bellas 
Artes w Caracas, Museum Albertina we Wiedniu, Stedelijk 
Museum w Amsterdamie.
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13 

Jacek Sienicki
(1928–2000)

Dachy, 1997
olej, płótno; 41 × 34 cm 

sygnowany p.g. „J. SIENICKI | 97”, na odwrocie „JACEK | SIENICKI | „DACHY” | olej, 
płótno | 1997”

estymacja: 6 500–8 500 zł 

Malarz, wieloletni pedagog stołecznej Akademii Sztuk 
Pięknych. Jacek Sienicki urodził się w 1928 roku w Warszawie, 
gdzie spędził lata II Wojny Światowej, a także przeżył 
Powstanie oraz nazistowski obóz przejściowy w Pruszkowie. 
Po zakończeniu wojny podjął naukę w Liceum Sztuk 
Plastycznych. W 1948 złożył egzaminy na ASP w Warszawie. 
Wystawienniczy debiut Sienickiego miał miejsce w 1955 roku 
podczas słynnej Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki 
Polskiej „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi” w warszaw-
skim Arsenale, której był jednym z głównych inicjatorów. 
Wystawa w Arsenale była największą artystyczną manife-
stacją sprzeciwu wobec doktryny socrealizmu. Już wtedy 
Sienicki przejawiał, charakterystyczną dla jego twórczości, 
potrzebę balansowania na granicy abstrakcji i przedstawie-
nia, gdzie najistotniejszą rolę odgrywał kolor i struktura far-
by. W 1975 roku Pracownię Malarstwa, którą prowadził do 
1992 roku. Nigdy nie zrezygnował z roli pedagoga do śmierci 
prowadząc Pracownię Malarstwa na Wydziale Rzeźby.

Sienicki w swojej pracy skupił się na kilku wątkach, które 
systematycznie zgłębiał tworząc kontynuowane przez dzie-
siątki lat serie powtarzających się motywów. Artysta wierzył, 
że skupienie się na procesie pogłębiana zdolności uchwyty-
wania zjawisk wiedzie do ukształtowania malarskiej i życiowej 
samoświadomości. Sienicki szczególne znaczenie nadawał 

obserwacji powszednich, prawie niedostrzegalnych fenome-
nów takich jak efemeryczne zjawiska świetlne. Odnotowywał 
je w najbliższych mu przestrzeniach – w ten sposób powstał 
m.in cykl widoków wnętrza prywatnej pracowni. 

Konstrukcję swoich płócien artysta budował przy pomo-
cy rytmicznych, zdecydowanych pociągnięć pędzla o silnie 
impastowej fakturze. Kontrastowa struktura farby oraz kie-
runek jej kładzenia nadają sztuce Sienickiego ekspresyjny 
charakter. Brak perspektywy oraz jakichkolwiek odniesień 
do przestrzeni pozwalają sądzić, że w malarstwie Sienickiego 
chodzi przede wszystkim o impresję, utrwalenie wrażenia 
danej chwili. Dużą rolę odgrywało także światło – miejsce 
jego nagromadzenia Sienicki zaznaczał w strukturze farby 
pozostawiając zdecydowany ślad narzędzi malarskich w na-
warstwiającej się substancji. Przestrzeń definiowana jest rów-
noważnie poprzez kolor i gęstość farby. Niezaprzeczalną 
cechą twórczości Sienickiego jest konsekwencja jego drogi 
twórczej przejawiająca się w ciągłym doskonaleniu sposobu 
malarskiej wypowiedzi. Jego twórczość stanowi świadectwo 
refleksji nad środkami wyrazu będące nieustannym proce-
sem docierania do własnej, świadomej formy postrzegania 
świata poprzez malarstwo.
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Jacek Sienicki
(1928–2000)

Wnętrze pracowni, 1987
olej, płótno; 72x59 cm 

opisany na odwrocie: „Praca Jacka Sienickiego, r. 1987, »Wnętrze pracowni« | W.Sienicka”

wystawiany:
• Jacek Sienicki, Obrazy, Galeria Współczesnej Sztuki 

Sakralnej w Kielcach, 2010/2011.

reprodukowany:
• Jacek Sienicki, Obrazy, Galeria Współczesnej Sztuki 

Sakralnej w Kielcach, 2010/2011, s. 14.

estymacja: 35 000–45 000 zł 
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Alfred Lenica
(1899–1977)

Gwałt, 1969
olej, płótno; 100 × 80 cm 

sygnowany l.d.: „Lenica”, na odwrocie: „A.Lenica | Warszawa | 1969 | „Gwałt”

estymacja: 52 000–65 000 zł 

Jeden z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku. Uprawiał 
przede wszystkim malarstwo abstrakcyjne. Po drugiej wojnie 
światowej kontynuował polską tradycję awangardy malarskiej. 
Był spośród jej twórców jednym z najbardziej oryginalnym, 
który wypracował sobie wyjątkową i rozpoznawalną na pierw-
szy rzut oka formułę malarską. Sztuka Lenicy, choć abstrak-
cyjna i dekoracyjna, była przede wszystkim nasycona treścia-
mi. Forma bowiem była dla niego o tyle ważna o ile służyła 
przekazom. 

W młodości studiował na wydziale prawno-ekono-
micznym Uniwersytetu Poznańskiego oraz w tamtejszym 
Konserwatorium Muzycznym. Dodatkowo pobierał także na-
uki Prywatnym Instytucie Sztuk Pięknych. Nie był to jednak wio-
dący dla niego kierunek: Lenica do wybuchu II wojny świato-
wej pracował zawodowo jako skrzypek, malarstwo uprawiając 
jedynie w wolnym czasie. W jego ówczesnej „hobbystycznej” 
twórczości dominowały obrazy figuratywne, głównie inspiro-
wane kubizmem martwe natury. W okresie okupacji Lenica 
został przesiedlony z Poznania do Krakowa, gdzie zapoznał się 
ze środowiskiem artystycznym skupionym wokół Tadeusza 
Kantora, a przy tym zainteresował najnowszymi tendencjami 
plastycznymi. Spotkanie z Kantorem zadecydowało o wyborze 
sztuki współczesnej jako dalszej drogi kariery ponad czterdzie-
stoletniego już wówczas Lenicy. 

Lenica po powrocie do Poznania aktywnie włączył się w orga-
nizowanie tamtejszego życia artystycznego. W roku 1947 wraz 
z Feliksem M. Nowowiejskim i Ildefonsem Houwaltem założył 
awangardowe ugrupowanie 4F + R – skrót ten artyści rozwi-
jali jako „forma, farba, faktura, fantastyka + realizm”, a sfor-
mułowany przez nich manifest głosił postulat nawiązania do 
najnowszych zdobyczy plastyki światowej przy jednoczesnym 
budowaniu programu zaangażowanego społecznie. Grupa była 
otwarta na poszukiwania formalne, a stojący na jej czele Lenica 

sięgał w swojej twórczości po tak różnorodne źródła inspiracji, 
jak informel, abstrakcja geometryczna, zaangażował się także 
w oficjalny nurt socrealistyczny. Dopiero w drugiej połowie lat 
50. ukształtował się jego rozpoznawalny styl łączący organicz-
ną abstrakcję z wpływami surrealizmu za pomocą autorskiej 
techniki wykorzystującej malarstwo z elementami dekalkomanii. 

Oryginalny język wypowiedzi malarskiej Lenica wypracował 
krótko przed 1960 rokiem – wtedy to artysta znalazł adekwat-
ną formę dla wyrażania przeżyć i uczuć, które w sztuce były dla 
niego najważniejsze. Lenica pokrywał płótno kilkoma kolejnymi 
warstwami farby różnego koloru: od najjaśniejszej walorowo do 
najciemniejszej. Artysta używał także własnych narzędzi wycina-
nych z tektury lub grubego papieru, którymi precyzyjnie zbierał 
wierzchnie warstwy farby odkrywając jej płytsze lub głębsze 
pokłady. Tą metodą z tworzywa wydobywał nieokreślone for-
my, świetliste, nasycone kolorem przypominające biologiczne, 
organiczne kształty i wijące się pasma. 

W przypadku prezentowanej pracy wypełniają one szczelnie 
niemal całą płaszczyznę obrazu tworząc ciasną, zaciskającą się 
strukturę. Z kłębowiska kształtów wyłaniają się wykrzywione 
w krzyku twarze, można dostrzec także formy przypominają-
ce kobiece piersi. Owe kształty w połączeniu z sugestywnym 
tytułem dają makabryczne odczucie uczestniczenia w tragicz-
nym doświadczeniu. 

W twórczości Lenicy z lat 60. dają o sobie znać lęki i niepo-
koje doświadczonego wojną twórcy. Jego płótna są pełne na-
pięcia i metafor odbijających chaos ludzkich namiętności, ka-
tastrof i zagłady. Lenica zastanawiając się nad uniwersalnymi 
problemami współczesnego mu świata stawiał także pytania 
o sens i los sztuki samej w sobie. 

Prace Alfreda Lenicy znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym 
w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie oraz w wie-
lu kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.
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Janina Kraupe-Świderska
(1921–2016)

Chińska tancerka, 1962
olej, płótno; 56 × 66 cm 

sygnowany p.d.: „J. Kraupe”; sygnowany i opisany na odwrocie: „JANINA KRAUPE | 
»CHIŃSKA TANCERKA« | OLEJ 1962”

estymacja: 13 000–15 000 zł 

Janina Kraupe-Świderska jako malarka brała udział w kształ-
towaniu oblicza polskiej sztuki nowoczesnej. Studia arty-
styczne rozpoczęła w 1938 roku na krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Podczas II wojny światowej uczęszczała do 
Kunstgewerbeshule, gdzie związała się m.in. z Tadeuszem 
Brzozowskim, Kazimierzem Mikulskim i Mieczysławem 
Porębskim. Uczestniczyła także w działaniach konspiracyj-
nego teatru Tadeusza Kantora. Od 1957 roku była związana 
z Grupą Krakowską. Mimo, że ze swoim pokoleniem łączyło 
ją doświadczenie II wojny światowej oraz udział w kształo-
twaniu powojennego środowiska awangardy artystycznej, 
jej sztuka przybrała oryginalny wymiar dzięki głębokiej fa-
scynacji buddyzmem tybetańskim, filozofią zen oraz we-
wnętrznym życiem człowieka. Owe inspiracje zbliżają ją 
do kręgu artystów z katowickiej Grupy Oneiron, do której 
należeli m.in. Henryk Waniek i Urszula Broll-Urbanowicz. 
W Grupie Krakowskiej miała pozycję outsiderki – podobnie 
jak Maria Jarema i Jadwiga Maziarska, wszystkie trzy artyst-
ki uczestniczyły w najważniejszych przedsięwzięciach Grupy 

Krakowskiej pozostając jednocześnie artystycznie niezależne 
i odznaczając się oryginalnym stylem. 

Artystka budowała wielowarstwowe, metaforyczne kom-
pozycje złożone z przenikających się form o charaktery-
stycznej kolorystycznej swobodzie balansujące na granicy 
abstrakcji i figuracji. Mieczysław Porębski stwierdził, że pra-
ce Kraupe to „liryczno-obrazowe” traktaty o rozedrganych 
liniach i barwie. Malarka często poruszała tematy związane 
z muzyką, astrologią, kulturą i filozofią wschodu. Jej prace 
sprawiają wrażenie palimpsestów złożonych z form i kolo-
rów, przez które od czasu do czasu przebija postać ludzka. 
Podobnie jak Erna Rosenstein, Kraupe lubiła zagłębiać się 
w rzeczywistość oniryczną, balansować na granicy jawy i snu. 

Od 1948 roku do emerytury wykładała na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, gdzie w 1987 roku uzyskała tytuł pro-
fesora zwyczajnego. Janina Kraupe-Świderska kilkakrotnie 
reprezentowała Polskę na wystawach międzynarodowych 
m.in. na Biennale Sztuki w São Paulo, na Biennale Sztuki 
w Wenecji czy na EXPO w Sewilli. 
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Eugeniusz Markowski
(1912–2007)

bez tytułu, 1978
olej, akryl, płótno; 102 × 77 cm 

sygnowany p.g: „E. Markowski | wrzesień | 1978 | WARSZAWA”

estymacja: 38 000–58 000 zł 

Eugeniusz Markowski – malarz, uczeń Tadeusza 
Pruszkowskiego. Jego rozpoczynającą się karierę sceno-
grafa przerwał wybuch II wojny światowej. We wrześniu 1939 
roku Markowski wyjechał do Włoch. Przez wiele lat praco-
wał jako dziennikarz i dyplomata. Wówczas malował rzadko, 
niemal całkowicie poświęcając się polityce. Do Polski wrócił 
w 1955 roku – dopiero wówczas powrócił do aktywnej dzia-
łalności artystycznej. Zajmował się malarstwem, rysunkiem, 
grafiką oraz scenografią. Od 1969 wykładał na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Markowskiego interesował przede wszystkim człowiek 
targany przez różnorodne emocje. Jego dzieła są silnie eks-
presyjne, „dzikie”, przez co określany bywa przez krytyków 
prekursorem Nowej Figuracji. Postaci ludzkie, często upo-
dobnione do zwierząt lub mocno zdeformowane, są trak-
towane przez artystę z ironią i nieraz brutalnie ośmiesza-
ne. Groteskowi i zniekształceni stają się emanacją ciemnej 
stronty ludzkiej egzystencji. Owa krytyczno-prześmiewcza 
postawa autora zdeterminowała niemal całą jego twórczość. 
Eugeniusz Markowski stawia ostrą diagnozę rzeczywistości, 
w myśl tego, że – jak sam mówił – zawsze najbardziej inte-
resował go człowiek ze swoimi odwiecznymi słabościami. 
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Henryk Stażewski
(1894–1988)

Relief (kompozycja z czarnym konturem), 1983
relief, akryl, płyta; 64 × 64 cm 

sygnowany na odwrocie: „H.Stażewski”

estymacja: 100 000–130 000 zł 

Henryk Stażewski – malarz, przedstawiciel awangardy geo-
metrycznej, twórca reliefów i plakatów, projektant wnętrz, 
scenograf i teoretyk. Jeden z pionierów sztuki awangardo-
wej w Polsce.

Stażewski w ciągu swojego długiego życia niemal nie-
ustannie obecny był na rodzimej scenie artystycznej, za-
znaczając swój udział w wiodących nurtach i licznych 
ugrupowaniach awangardowych. Współtworzył m.in. for-
mację Ekspresjonistów Polskich (od 1919 r. Formistów), Blok. 
Praesens, a.r., zaś podczas pobytu w Paryżu obracał się w krę-
gach Cercle et Carré czy Abstraction-Création. Po wojnie na-
leżał do środowiska skupionego wokół warszawskiej Galerii 
Krzywe Koło, a w roku 1966 był jednym z założycieli Galerii 
Foksal. Nawet w sędziwym wieku pozostawał wpływową 
i niezwykle barwną postacią sztuki współczesnej. 

Henryk Stażewski początkowo tworzył prace inspirowane 

kubizmem, a następnie – pod wpływem Strzemińskiego – 
konstruktywistyczne. Czerpał także z neoplastycznego do-
robku Mondriana i grupy De Stijl. W latach 40. i 50. powrócił 
do sztuki figuratywnej, choć syntetycznej w formie i silnie 
zgeometryzowanej. Natomiast na okres politycznej odwilży 
roku 1956 przypada początek zainteresowania artysty two-
rzeniem kompozycji reliefowych, które na trzy kolejne de-
kady zdominowały jego twórczość.

Poszukiwania Stażewskiego na polu malarstwa przestrzen-
nego, wychodzącego poza tradycyjną płaszczyznę płótna, 
przybierały różne formy. Tworzył swoje reliefy zarówno z ele-
mentów metalowych (w szczególności miedzi), jak i z desek 
pokrytych farbą – w latach 60. była to głównie biel w rozma-
itych konfiguracjach, zaś w latach 70. i 80. zwrócił się w kie-
runku kontrastowych zestawień mocnych barw oddziałują-
cych na odbiorcę w sposób zbliżony do op-artu.
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Stefan Gierowski
(ur. 1925)

DCCCXLIII, 2007
olej, płótno; 100 × 92 cm 

sygnowany na odwrocie p.g. „S.Gierowski | ob. DCCCXLIII 07”

proweniencja:
• kolekcja prywatna, Polska
• Andzelm gallery

reprodukowany:
• Gierowski. Przestrzeń farby – ciekawość pustki, katalog 

kolekcji Andzelm Gallery, Ząbki 2011, s. 34–35. 

estymacja: 140 000–160 000 zł 

Stefan Gierowski – malarz i rysownik, wybitny przedstawi-
ciel 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 dzia-
łalność dydaktyczną na ASP czy angażował się w ruch opo-
zycyjnej „kultury niezależnej” lat osiemdziesiątych.

W okresie politycznej „odwilży” lat 50., Gierowski porzu-
cił uprawianą wcześniej figurację na rzecz malarstwa czysto 
abstrakcyjnego. Swoje prace tytułował kolejnymi liczbami 
rzymskimi – obraz numer I powstał w 1957 roku, a kolej-
ne tworzone są przez „nestora” rodzimej awangardy nie-
przerwanie po dziś dzień. Esencją jego twórczości stało się 
każdorazowe poszukiwanie nowych możliwości oddziały-
wania na odbiorcę poszczególnych zestawień barwnych – 
najczęściej nasyconych, jasnych, wibrujących. Kolory gru-
powane są przez artystę w pasy rozciągające się wzdłuż lub 
wszerz płótna, w kompozycjach otwartych, zdających się 
nie mieć końca lub przeciwnie – ograniczonych wyraźną 
malarską ramą; rzadziej nadaje im formę geometrycznych 
figur: prostokątów czy kwadratów. Charakterystyczne dla 
Gierowskiego jest subtelne gradientowe cieniowanie w ra-
mach jednej użytej barwy. 

Wielkoformatowy Obraz DCCCXLIII z roku 2007 jest 
kwintesencją artystycznego credo artysty. Oddziałuje kla-
rownym podziałem zbliżonego do kwadratu płótna „na krzyż” 
na cztery równe części, z których każda odznacza się włas-
ną barwą. Umieszczone względem siebie po przekątnej pro-
stokąty w kolorach intensywnego oranżu i błękitu zostały 
dobrane według naukowego klucza barw dopełniających. 
Na tej samej zasadzie przeciwwagą dla białego prostokąta 
powinien być czarny – artysta jednak zdecydował się na za-
stąpienie czerni centrycznym układem niemal puentylistycz-
nych ciemnych plamek w odcieniach fioletu, czerni i brązu. 
Całość sprawia wrażenie wiru czy też kosmicznej czarnej 
dziury prowadzącej wzrok widza w głąb obrazu. Jak pisała 
krytyczka Dorota Jarecka, „tworzenie obrazu jest sprawdza-
niem wciąż na nowo, czy na świecie jest jakiś ład. I okazuje 
się, że jest. W każdym obrazie Gierowskiego jest potwier-
dzenie tego ładu”1. Obraz DCCCXLIII swoim harmonijnym 
układem i kolorystyczną równowagą, ożywioną zabiegiem 
puentylizmu, także potwierdza tę tezę.

1 D. Jarecka, cytat za: Obraz DCXV – 1990, „Wielcy malarze. Ich życie, 
inspiracje i dzieło”, nr 124: „Henryk Stażewski i abstrakcja geometryczna”, 
2001, s. 24.
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Jan Berdyszak
(1934–2014)

Obszar koncentrujący, 1976–1978
akryl, płyta; 70 × 70 cm 

sygnowany na odwrocie: „OBSZAR KONCENTRUJĄCY | LXXI. | JAN | BER | DYSZ | AK | 
1976 | 1978 | AKRYL”

estymacja: 45 000–55 000 zł 

Jan Berdyszak – malarz, grafik, rzeźbiarz, autor instalacji, sce-
nograf, teoretyk sztuki, pedagog. Absolwent Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu oraz pro-
fesor macierzystej uczelni (dziś Akademii Sztuk Pięknych). 
Laureat nagrody im. Jana Cybisa (1978), odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim (1988) i Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (2001) oraz Doktoratem Honoris Causa 
Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie (1999).

Berdyszak dał się poznać jako artysta wyjątkowo wszech-
stronny, z powodzeniem wykorzystujący w swojej twór-
czości szeroki wachlarz technik i mediów. Interesowały 
go jednak nie tylko studia plastyczne, lecz także po-
głębiona refleksja na temat ich filozoficznych podstaw. 
Szczególnie zdawała się inspirować go dalekowschodnia 
teoria przestrzeni. Zgłębiał naukę taoistycznego myśli-
ciela Lao-Tsy, zgodnie z którą każde zjawisko funkcjonuje  
w harmonijnej dychotomii ze swoim przeciwieństwem, a za-
tem wnętrze i zewnętrze – wartości względem siebie opozy-
cyjne – wzajemnie się równoważą tworząc kosmiczną jedność1.  
Takie pojmowanie rzeczywistości i przestrzeni przełożyło się 
na artystyczne poszukiwania związane z odejściem od tra-
dycyjnie rozumianego obrazu zamkniętego w regularnym 
prostokącie płótna, na rzecz malarskich form otwartych, 
fragmentarycznych, powycinanych itp. Z kolei w instalacjach 
sięgał często po szkło – materiał przezroczysty, sprawiający 
wrażenie niematerialności czy wręcz nieobecności tworzy-
wa. W sztuce Jana Berdyszaka rolę odgrywa więc nie tylko 
to, co jest, ale również to, czego nie ma – pustka, o której 
pisał w jednym ze swoich szkicowników: Spośród wszystkich 
bytów dwa są niezniszczalne, może dlatego, że egzystują 
wyłącznie jako procesy i względności, a są nimi czas i prze-
strzeń. Pustka przestrzeni posiada przewagę nad wszyst-
kim, skoro nie można jej zniszczyć, tak jak można zniszczyć 
życie, przedmioty czy formy2. Artysta prowadził niemalże 

1 E. Kościelak, M. Szafkowska, Jan Berdyszak. Szkice i rysunki, Wrocław 2012, 
s. 11.
2 J. Berdyszak, Szkicownik nr 52, 1970, cyt. za B. Kowalska, Jan Berdyszak 
1934—2014, Lublin 2015, s. 22.

mistyczne dociekania na temat sztuki przekraczającej gra-
nice materii. W jego obrazach, rzeźbach i instalacjach – po-
dobnie jak chociażby w neoplastycznych pracach Katarzyny 
Kobro – liczne wycięcia i prześwity sprawiają, że dzieło sztu-
ki niejako przenika się z zewnętrznym światem, wchodzi  
z nim w przestrzenną relację. Berdyszak tworzył tego typu 
obiekty od ok. połowy lat 60. niemal do końca swojego życia. 

Taką właśnie otwartą formę przybrał Obszar koncen-
trujący LXXI z lat 1976–1978. Praca należy do cyklu, który 
Berdyszak tworzył w latach 1973–1980. Dążył w tym okresie 
do coraz dalej posuniętego minimalizmu formy, który jed-
nak konotował bogactwo duchowych treści. Zgodnie z na-
zwą, dzieło ma służyć koncentracji i skupieniu, być pomocą 
w prywatnej medytacji odbiorcy. Wyciszeniu i kontempla-
cji sprzyja także użycie w pracy wyłącznie bieli, przełama-
nej nieznacznie zielonymi bordiurami wewnątrz otworów. 
Wycięte miejsce w centrum dzieła ma w zamyśle artysty 
sugerować otwarcie się na nieskończoność – także na nie-
skończone możliwości w artystycznej twórczości. Całość 
przypomina nieco ramę czy passe-partout (który to temat 
w późniejszych latach bardzo zajmował Berdyszaka), dając 
w ten sposób widzowi możliwość spojrzenia na świat ina-
czej, z nowej perspektywy. Kompozycja – mimo pozornego 

„wybrakowania” materiału – stanowi kompletną jedność, nie 
tylko w rozumieniu wewnętrznej spójności, ale także w relacji 
wzajemnego uzupełniania się przez dzieło sztuki i jego oto-
czenie. Zdaniem Berdyszaka tylko obopólne oddziaływanie 
obiektu artystycznego i jego zewnętrznego kontekstu może 
stworzyć pełnię plastycznego wyrazu. Sięganie po tego ro-
dzaju metafizyczne rozważania jako punkt wyjścia dla twór-
czości artystycznej może zbliżać Jana Berdyszaka do takich 
klasyków awangardy, jak Malewicz, Mondrian czy Kandinsky, 
również postrzegający sztukę jako narzędzie do poznawania 
i wyrażania uniwersalnych prawd rządzących kosmosem3.

3 Berdyszak, Gierowski, Kałucki, Kamoji, red. W. Andzelm, Lublin—Ząbki 
2010, s.27.
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Jan Berdyszak
(1934–2014)

Szczątki jako wyspy, 2008
akryl, płyta, płótno; 130 × 66 cm 

sygnowany l.d.: „2008”, na odwrocie: „JAN | BER | DYSZ | AK | 2008 | 130 × 66 cm | 
SZCZĄTKI JAKO WYSPY”

estymacja: 28 000–40 000 zł 
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Jan Berdyszak
(1934–2014)

Koło podwójne i kwadrat, 1969
tempera, karton; 75,5 × 57 cm 

sygnowany na odwrocie: „Koło podwójne | i kwadrat | 1969| JAN | BER | DYSZ | AK”; nalepka 
wystawowa z BWA „Arsenał” w Poznaniu

estymacja: 60 000–80 000 zł 
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Ryszard Winiarski
(1936–2006)

Chance in game 7 × 7, 1999
akryl, ołówek, płyta; 50 × 50 cm 

sygnowany na odwrocie: „chance in game 7 × 7 | winiarski '99”

estymacja: 48 000–58 000 zł 

Malarz, twórca form przestrzennych, scenograf i pedagog. 
Jeden z najwybitniejszych polskich przedstawicieli abstrakcji 
geometrycznej i indeterminizmu w sztuce. Na scenie arty-
stycznej Winiarski pojawił się nieoczekiwanie w 1966 roku, kie-
dy to świeżo po obronie dyplomu na warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, otrzymał główną nagrodę na odbywającym 
się w Puławach Sympozjum Artystów Plastyków. Artysta, 
zanim rozpoczął studia plastyczne na Wydziale Malarstwa, 
ukończył Politechnikę Warszawską, gdzie uzyskał tytuł inży-
niera na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej. Jeszcze podczas 
studiów technicznych uczęszczał do pracowni Aleksandra 
Kobzdeja jako wolny słuchacz. W latach późniejszych stu-
diował także scenografię i typografię. Równoczesne silne 
zainteresowanie sztuką i nauką miało decydujący wpływ na 
kształt jego praktyki i teorii artystycznej, którą konsekwen-
tnie rozwijał przez całe życie.

Koncepcja obrazów o konstrukcji zdeterminowanej przez 
przypadek – rzut monetą lub kostką do gry, najpewniej zro-
dziła się na seminarium profesora Mieczysława Porębskiego 
poświęconym związkom nauki i sztuki. W 1966 roku Winiarski 

zaproponował pracę dyplomową pt. Zdarzenie-informacja-
obraz. Już wtedy dzieło poddaje ścisłemu rygorowi kompozy-
cyjnemu opierającemu się na zespoleniu gestu plastycznego 
z matematycznymi zagadnieniami, takimi jak statystyka, ra-
chunek prawdopodobieństwa czy teoria gier. Działaniom tym 
pozostaje wierny przez znakomitą większość swojej kariery 
artystycznej pozostawiając po sobie dzieła-obszary będące 
produktem procesu teoretycznego i myślowego. 

Winiarski był na gruncie polskim jednym z prekursorów 
odejścia od sztuki żywiołowej i spontanicznej spod znaku 
informel czy malarstwa materii na rzecz obiektywizacji i in-
telektualizacji cechujących wówczas dopiero rozwijający się 
konceptualizm. Z filozoficznego punktu widzenia artysta 
dokonuje własnej interpretacji reguł zawartych w naturze. 
System Winiarskiego, z jego niestrudzonym badaniem niemal 
nieskończonych możliwości układów czarno-białych (rza-
dziej barwnych) kwadratów na płaszczyźnie płótna, może 
być postrzegany jako plastyczna opowieść o determinowa-
nych przez przypadek fizycznych i biologicznych procesach 
zachodzących na Ziemi. 
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Urszula Broll
(ur. 1930)

Martwa natura, 1957
olej, płótno; 69 × 49 cm 

obraz dwustronny, na odwrocie kompozycja autorstwa artystki

estymacja: 12 000–16 000 zł 



57



58

Urszula Broll – malarka i graficzka związana ze śląskim śro-
dowiskiem artystycznym. W latach 1949–1955 studiowała na 
Wydziale Grafiki krakowskiej ASP z filią w Katowicach. W la-
tach 50. XX w. uczestniczyła w spotkaniach grupy studen-
tów, którzy nieoficjalną wystawą w 1953 roku zainicjowali 
działanie jednej z pierwszych w Polsce awangardowych grup 
artystycznych – ST-53 (nazwa pochodziła od pierwszych li-
ter ówczesnej nazwy Katowic – Stalinogrodu, ale i nazwiska 
mistrza młodych artystów, Władysława Strzemińskiego). 
Grupa ST-53 była jednym z najważniejszych ośrodków nieza-
leżnego ruchu artystycznego w Polsce lat 50. Broll uczestni-
czyła we wszystkich jej wystawach aż do rozwiązania grupy 
w 1958 r., m.in. w krakowskim Pałacu Sztuki i w warszaw-
skiej Galerii Krzywe Koło. W latach 1957 i 1959 wzięła udział 
w niezwykle istotnych dla powojennej awangardy drugiej 
i trzeciej Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Od 
1967 roku współtworzyła (m.in. z Andrzejem Urbanowiczem 
i Henrykiem Wańkiem) Grupę Oneiron, znaną także jako Liga 
Spostrzeżeń Duchowych. Skupiała ona w swoich szeregach 
katowickich twórców zainteresowanych szeroko pojętą ezo-
teryką i związkami sztuki z mistycyzmem. Oprócz quasi-da-
daistycznych happeningów, grupa wsławiła się stworzeniem 
tajemniczego cyklu Czarnych Kart – powstających kolektyw-
nie przez dwa lata surrealizujących rysunków i piktogramów, 
z których każdy przyporządkowany był jednej literze alfabe-
tu, jako projekt stworzenia nowoczesnego pisma obrazko-
wego. W roku 1974 Urszula Broll wraz z ówczesnym mężem, 
Andrzejem Urbanowiczem, założyła w Katowicach pierwszą 
wspólnotę buddyjską. Od 1983 mieszka, tworzy i medytuje 
w Przesiece w Karkonoszach, o której mówi: „To moje miej-
sce odnalezione”.
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Martwa natura z 1957 roku powstała jeszcze w czasie przy-
należności Urszuli Broll do grupy ST-53. Niewątpliwie zauwa-
żalny jest w ówczesnym malarskim stylu artystki wpływ lek-
tury „Teorii widzenia”. Broll, podobnie jak pozostali artyści 
zrzeszeni w ST-53, na podstawie wykładów Strzemińskiego 
o zmieniających się na przestrzeni epok sposobach postrze-
gania rzeczywistości przez ludzkie oko, studiowała kolejno 
metody poszczególnych stylów w dziejach sztuki, aż do ku-
bizmu, który miał być zwieńczeniem współczesnych możli-
wości widzenia. Zgodnie z „tradycją” przedwojennych kubi-
stów, Broll jako temat swojej pracy wybrała martwą naturę 

– neutralny motyw pozwalający skupić się na rozstrzyganiu 
rozwiązań formalnych. Prezentowana praca jest na wskroś 
kubistyczna pod względem prowadzenia linii czy operowa-
nia światłocieniem na załamaniach kształtów, tak że tytuło-
wa martwa natura staje się niemal nieczytelna, przetworzo-
na na abstrakcyjną kompozycję. Nie można jednak uznać, iż 
Urszula Broll w prosty sposób kopiowała klasyków awangar-
dy czy Władysława Strzemińskiego. Jej redakcja kubizmu nosi 
ślady własnej wrażliwości kolorystycznej, przejawiającej się 
w sięganiu po delikatne, pastelowe barwy. Według związa-
nego z Katowicami krytyka sztuki Alfreda Ligockiego, Broll 
w tym okresie „organizuje w sposób bardziej subtelny swo-
istą przestrzeń w obrazie. Powierzchnia obrazu przypomina 
jednolicie zakolorowane lustro wody, spod którego zespoły 
przygaszonych w barwie płaszczyzn wynurzają się i zanurzają 
łagodnym ruchem ujętym w pewien delikatny rytm”1. Całość, 
pomimo jeszcze geometrycznej formy, nosi pewne znamiona 
późniejszych, onirycznych kompozycji Broll, inspirowanych 
filozoficzno-mistycznymi poszukiwaniami.

1 ST-53: twórcy, postawy, ślady. Katowicki underground artystyczny po 1953 
roku, red. A. Niesyto, Katowice 2003, s. 19.
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Julian H. Raczko
(ur. 1936)

Pejzaż kosmiczny, 1965
olej, płótno; 89 × 77 cm

estymacja: 15 000–20 000 zł 

Julian Henryk Raczko – malarz i grafik, a także autor instala-
cji i efemerycznych akcji artystycznych. Pierwszym kierun-
kiem jego studiów była fizyka na Politechnice Warszawskiej 
(1956–1960), gdzie uzyskawszy tytuł inżyniera pracował jako 
asystent. Zainteresowanie sztukami plastycznymi zrodziło 
się u Raczki nieco przypadkiem: w 1961 roku ciężko zacho-
rował i wyjechał do sanatorium w Zakopanem. To właśnie 
tam, z dala od miasta i pracy, zaczął malować – pierwotnie 

„typowe” pejzaże i martwe natury. Nowa pasja stała się jednak 
na tyle zajmująca, że Raczko po powrocie z sanatorium regu-
larnie uczestniczył w kursach plastycznych Domu Kultury na 
warszawskich Nowolipkach, a od 1963 roku studiował malar-
stwo na tamtejszej ASP jako wolny słuchacz w pracowniach 
Aleksandra Kobzdeja i Jana Betleya. W połowie lat 60. zaczął 
uczestniczyć w stołecznym życiu artystycznym i wystawien-
niczym. W tym okresie malował abstrakcyjne pejzaże o poe-
tyckich tytułach, ujawniające dużą wrażliwość artysty na 
kolor, światło i naturę. W późniejszych latach Julian Raczko 
z powodzeniem łączył poszukiwania malarskie z problemami 

z zakresu fizyki, w szczególności zaś natury światła, jego pul-
sacji i rozszczepialności. Wszystkie jego „naukowe” dzieła od-
noszą się jednak także do nadrzeczywistych, spirytualnych 
doświadczeń, przeniesień (cykl Metastasis), strumieni energii 
(Radiacje) czy porządku wszechświata (Kosmiczne pejzaże). 
Z początkiem lat 70. Raczko odszedł od tradycyjnego „pła-
skiego” malarstwa na płótnie na rzecz reliefów opartych na 
podstawowych figurach geometrycznych: kwadracie, kole 
i krzyżu. Jednocześnie rozpoczął eksperymenty ze sztuką 
z obszaru site specific, aranżowaną i wystawianą w prze-
strzeniach publicznych, aby – jak sam twierdził – skonfron-
tować wytwory ludzkiej kultury z naturą. Nie stronił także od 
technicznych innowacji, wykorzystując w swoich reliefach 
świetlówki czy lasery. Od 1989 Raczko prowadzi zajęcia z ry-
sunków na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. W 1975 wy-
stawiał w ramach sympozjum „Złotego Grona” w Zielonej 
Górze. W 1980 otrzymał Nagrodę Krytyki Artystycznej im. 
Cypriana Kamila Norwida.
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Julian H. Raczko
(ur. 1936)

Perspektywa 1/c, 1973
akryl, płyta; 118,2 × 117,7 cm 

sygnowany na odwrocie: „JULIAN RACZKO | 1973 | PERSPEKTYWA 1/C”

wystawiany: 
• wystawa zbiorowa; Julian Raczko, Galeria 72, Chełm, 1977, 

wystawa indywidualna.
• VI Festiwal Sztuk Pięknych Hommage Xaweremu 

Dunikowskiemu w setną rocznicę urodzin, CBWA Zachęta, 
Warszawa, 1976.

• Pokaz Prac na terenie ogrodu Politechniki Warszawskiej, 
1974. 

estymacja: 20 000–30 000 zł 

Perspektywa 1/C z 1973 roku należy do cyklu Perspektyw, 
w którym autor po raz pierwszy sięgnął po tak silnie zgeo-
metryzowane środki wyrazu oraz mocne, kontrastowe barwy. 
Reliefowy układ płyt na czarnym tle, ustawionych względem 
siebie w nieregularnych odstępach, łączy przecinająca je fi-
gura koła, które stanowi świetlisty rozbłysk na tle czerwie-
ni. Nie można jednak powiedzieć, iż stanowi ono centrum 
kompozycji, jako że ciągłość jego kształtu zostaje przerwana 
przez rozdzielenie poszczególnych płyt tak, że w centrum 
pozostaje czarny krzyż. Całość, dzięki zabiegowi lekkiego 

przesunięcia w przestrzeni i umiejętnemu operowaniu barwą, 
stwarza wrażenie ruchu wewnątrz obrazu, wciągania widza 
w głąb kompozycji. Zbliża to nieco sztukę Juliana Raczki do 
nurtu op-artu, jednak w tym przypadku celem jest nie tylko 
iluzja sama w sobie i wizualna gra z odbiorcą, lecz także re-
fleksja nad uniwersalnymi wartościami. Podobnie jak jego 
mistrz, Kazimierz Malewicz, Raczko za pomocą geometrii 
i podstawowych barw mówi o zależnościach bytu i absolu-
tu, zgłębiając metafizyczne możliwości sztuki.
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Janusz Orbitowski
(1940–2017)

1/88, 1988
relief, akryl, sklejka; 115×95 cm 

sygnowany na odwrocie: „Janusz ORBITOWSKI | 1988/1/88 | 115×95”

estymacja: 25 000–35 000 zł 
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Apoloniusz Węgłowski 
(ur. 1951)

Kompozycja 92, 1989
olej, płótno; 152×86 cm 

sygnowany i opisany na odwrocie: „APOLONIUSZ WĘGŁOWSKI; »KOMPOZYCJA« 92, 
1989 R.”

estymacja: 12 000–17 000 zł 
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Jan Pamuła
(ur. 1944)

Kompozycja 1978, układ A (II)
akryl, płótno; 164 × 125 cm (w świetle oprawy) 

opisany i sygnowany na odwrocie: „JAN PAMUŁA 1978 | UKŁAD A (II) | AKRYL”

estymacja: 45 000–65 000 zł 

Jan Pamuła – malarz i grafik, także komputerowy. W la-
tach 1961–68 studiował malarstwo i grafikę na krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych (dyplom w pracowni Hanny 
Rudzkiej-Cybisowej), a w roku 1967 w École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts w Paryżu. W 1992 roku otrzymał 
tytuł profesora sztuk plastycznych. Od wielu lat związany 
z ASP w Krakowie jako wykładowca, w latach 2002–2008 
pełnił także funkcję jej rektora. 

Kluczowym okresem w twórczości Jana Pamuły były 
lata siedemdziesiąte, kiedy zwrócił się on ku abstrakcji geo-
metrycznej. Pod wpływem lektury Hegla, Kierkegaarda 
i Swedenborga przeszedł od tworzenia poetyckich i meta-
forycznych kompozycji do malarstwa nieprzedstawiające-
go. Początkowo obrazy te miały związek z abstrakcją „kos-
miczną”. Jak podkreślał, chodziło mu o wyrażenie czystej 

duchowości, a wszelkie działania koncentrowały się wokół 
„zbudowania jednolitej, uniwersalistycznej koncepcji rze-
czywistości”. Jego poszukiwania polegające na wykorzy-
staniu matematycznych obliczeń i przypadku wynikającego 
z rachunku prawdopodobieństwa przypominają w założe-
niach formułę rozwijaną niemal równolegle przez Ryszarda 
Winiarskiego. Pamuła posługiwał się jednak znacznie szerszą 
paletą czystych, jaskrawych barw. Jego malarskie kompo-
zycje wzorowane były często na układach znanych ze śred-
niowiecznych kościelnych witraży, choć analogie te nie są 
bezpośrednie i oczywiste. Od lat 80. Jan Pamuła pracował 
na specjalnie dla niego napisanych programach, w których 
algorytm losowo dzielił powierzchnię obrazu na mniejsze 
części – natomiast jego dokładne parametry każdorazowo 
ustalał sam artysta. 
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Dorota Grynczel
(1950–2018)

Kompozycja 15/15
olej, płótno; 103,5×63,5 cm 

sygnowany i opisany na odwrocie: „Grynczel, »Kompozycja 15/15« | olej, płótno”

 estymacja: 7 000–10 000 zł 

Dorota Grynczel – artystka specjalizująca się w malarstwie 
i tkaninie unikatowej. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w 1977 
roku w Pracowni prof. Jana Tarasina oraz Pracowni prof. 
Wojciecha Sadleya. Grynczel jako pierwsza osoba w histo-
rii Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP ukończyła studia 
ze specjalizacją w dyscyplinie tkanina, a także była pierwszą 
kobietą-dziekanem Wydziału Malarstwa na tej uczelni.

Jej twórczość opierała się na obserwacji bogactwa for-
malnego przyrody – światła i przestrzeni, inspirującej de-
cyzje twórcze. Prace oscylują między czystym malarstwem 
a trójwymiarowymi obiektami. W malarstwie pojawia się 
temat koloru niebieskiego w oparciu o doświadczenia wizu-
alne i psychologiczne. Z czasem do głosu dochodzi światło 
i ruch przestrzeni budujących współzależne formy. Dorota 

Grynczel podejmuje w nowy sposób możliwości tkaniny, za-
przecza jej tradycyjnej materialności. Początkowo tkanina 
była bardziej przedmiotowa, a obrazy abstrakcyjne, struktu-
ralne. Gdy malarstwo zaczyna nabierać coraz większej kon-
kretności formy, koloru i światła, tkanina wręcz przeciwnie 

– zaczyna być „rysowaniem powietrza”, odniesieniem do fi-
zycznego zjawiska przejrzystości. Ostatnie prace Grynczel 
oparte są na geometrycznych modułach, zbudowane na za-
sadzie z kontrastu czerni i bieli – są to zarówno tkaniny, jak 
i monochromatyczne obrazy. 

Dorota Grynczel potwierdzenia i sensu swojej sztuki szu-
kała w bliskim kreatywnym kontakcie z przyrodą. Bogaty 
element refleksji i kontemplacji pozwala na poszukiwanie 
w najprostszych formach skomplikowanych mechanizmów 
egzystencji. 
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Teresa Pągowska
(1926–2007)

z cyklu IV Pory Roku, Aleja – Lato, 1989
olej, płótno, 140 × 160 cm 

sygnowany p.d. monogramem wiązanym „TP 89”, na odwrocie: „TERESA PĄGOWSKA 1989 
| Z CYKLU IV PORY ROKU | »LATO« | 140 × 160 cm”

estymacja: 130 000–150 000 zł 

Teresa Pągowska – malarka, wykładowczyni akademicka, wy-
bitna indywidualność polskiej powojennej awangardy. W 1951 
roku uzyskała dyplom w poznańskiej Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych pod kierunkiem prof. Wacława 
Taranczewskiego. Jako pedagog związana była z Akademiami 
Sztuk Pięknych kolejno w Gdańsku, Łodzi i Warszawie. 
W latach 50. brała udział w prestiżowych Ogólnopolskich 
Wystawach Plastyki oraz przełomowej wystawie „Przeciw 
wojnie – przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale (1955 
r.). Angażowała się w prace przy Pągowska należała do krę-
gu tzw. szkoły sopockiej oraz ugrupowań Réalités Nouvelles 
i Nouvelle Ecole de Paris. W roku 2001 została laureatką na-
grody im. Jana Cybisa.

Teresa Pągowska w swojej twórczości, niejako na przekór 
nowym awangardowym nurtom, deklarowała przywiązanie 
do tradycyjnych gatunków artystycznych: przede wszystkim 
malarstwa sztalugowego (olej, tempera, akryl), ponadto two-
rzyła prace na papierze (akwarela, gwasz), grafiki (serigra-
fia) oraz kolaże. Formalnie jej twórczość, kształtowana pod 
wpływem Taranczewskiego i Potworowskiego, wyrastała 
z polskiego koloryzmu. Po krótkim okresie tworzenia w od-
górnie narzuconej estetyce socrealizmu (przykładem cze-
go może być słynny malowany kolektywnie przez członków 
szkoły sopockiej obraz Manifestacja 1-majowa 1905 r.), około 
roku 1962 malarstwo Pągowskiej zaczęło zmierzać w kierun-
ku ekspresyjnego figuratywizmu spod znaku Antonia Saury 
czy Francisa Bacona. Wówczas w pracach artystki główną 

rolę zaczęła odgrywać figura ludzka. Mimo to niektóre cechy 
nurtu kolorystycznego, takie jak kształtowanie przestrzeni 
i nastroju dzieła barwą, pozostały obecne w jej pracach do 
końca. Czerpiąc z tych dwóch tradycji Pągowska stworzyła 
swój własny unikalny język malarski.

Wielkoformatowy obraz Cztery pory roku – lato z 1989 
roku stanowi dość rzadki przykład malarstwa pejzażowego 
w dorobku Teresy Pągowskiej, kojarzonej głównie z subtel-
nymi aktami, wizerunkami zwierząt czy kameralnymi scenami 
we wnętrzach. Nietypowa jest także paleta barw, znacznie 
bardziej jaskrawa niż w większości prac artystki. Obraz ce-
chuje jednak bardzo charakterystyczny dla Pągowskiej zabieg 
pozostawienia w kompozycji surowych, nieopracowanych 
fragmentów płótna. Kobiecy akt w letnim pejzażu ujęty jest 
syntetycznie, skrótowo, choć nie bez dozy ekspresji. Naga 
postać na łonie natury zdaje się być manifestacją witalno-
ści i radości życia w harmonii z przyrodą. Optymistyczny na-
strój potęguje użycie intensywnych zieleni i żółcieni, które 
wibrują w oku jak słoneczne powidoki. W pracach z lat 80. 
artystka używała coraz mniej farby, kładła ją cienko, często 
bezpośrednio na niezgruntowane podłoże, co dawało efekt 
świetlistości barw. Malarstwo Pągowskiej, pozbawione do-
słowności i patosu, niedopowiedziane, mówiące o ludzkim 
życiu poprzez obrazy codzienności, bodaj najlepiej podsu-
mowuje Jerzy Tchórzewski, nazywając je „prostotą, która nie 
jest ubóstwem, lecz skondensowanym bogactwem”.
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Jarosław Modzelewski
(ur. 1955)

Wnętrze z przyjacielem, 1995
olej, płótno; 160 × 220 cm 

sygnowany na odwrocie: „Jarosław Modzelewski | Wnętrze z przyjacielem, 1995 | 160 × 220 
olej”

proweniencja:
• prywatna kolekcja, Warszawa
• Givon Gallery, Tel Aviv 

wystawiany:
• Beyond Realism and Abstract: Paintings by Jaroslaw 

Modzelewski and Leon Tarasewicz, Givon Gallery, Tel Aviv 
2015

• Malarstwo, Studio Polon, Poznań, 1996.

literatura:
• Kwiatek, Osobny w grupie, 1994.
• Jarosław Modzelewski. Obrazy 1977–2006, Galeria Zderzak, 

Kraków 2006, s. 188, il. 254.

estymacja: 55 000–70 000 zł 
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Jarosław Modzelewski nazywany jest „malarzem ikon co-
dzienności”. Interesuje go polityka, wątki literackie i histo-
ryczne, a także egzystencjalne. Najwięcej uwagi poświęca 
człowiekowi. Cechą charakterystyczną jego prac jest prosta 
forma i narracyjność. Maluje w sposób uproszczony, umow-
ny, ale nigdy nie przekraczając granicy realizmu. Jest mala-
rzem, rysownikiem i pedagogiem. 

W latach 1975–1980 studiował na Wydziale Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie od 1982 pra-
cuje jako wykładowca. W tym samym roku został jednym 
z założycieli Gruppy – kultowej formacji artystycznej komen-
tującej trudną polską rzeczywistość lat 80., którą współtwo-
rzył z pięcioma innymi artystami: Pawlakiem, Sobczykiem, 
Grzybem, Kowalewskim i Woźniakiem. 

W początkowym okresie twórczości artysta stosował wy-
abstrahowane znaki i ideogramy, a następnie uproszczo-
ne, powielane motywy z szablonu, niejako w nawiązaniu do 
amatorskiej antyrządowej sztuki ulicznej ówczesnego cza-
su. W latach 1986–1989 tworzył obrazy figuratywne, których 
forma (kolor, modelunek, perspektywa) odpowiadała zasa-
dom 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 „malowa-
nych orzeczeń”. Powstające w tym okresie obrazy odznacza-
ją się daleko idącym uproszczeniem, nawet schematycznoś-
cią 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, sprowadzo-
ne 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 toż-
samości 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 zwy-
czajne, choć za sprawą kunsztu artysty naznaczone enigma-
tyczną 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 kolek-
cjach prywatnych w Polsce i za granicą.
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Włodzimierz Pawlak
(ur. 1957)

Dziennik 24 x–30 iii, 2015/2016
olej, płótno; 150×100 cm 

sygnowany na odwrocie p.g. „Włodzimierz Pawlak | Dziennik 24 X–30 III | 150×100 | 2015 | 
2016”

estymacja: 38 000–50 000 zł

Włodzimierz Pawlak – malarz, performer, a także teore-
tyk sztuki i pedagog akademicki. W latach 1980–1985 stu-
diował na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Z po-
znaną tam piątką innych artystów (Sobczykiem, Grzybem, 
Modzelewskim, Kowalewskim i Woźniakiem) utworzył 
w roku 1983 formację Gruppa uprawiającą zaangażowaną 
politycznie, ekspresyjną sztukę spod znaku tzw. Nowych 
Dzikich. Pawlak jednak zawsze stał niejako na uboczu dzia-
łań Gruppy, a już pod koniec lat 80. podążył własną, osobną 
drogą twórczą. Dla jego sztuki zawsze istotnym zagadnie-
niem pozostawał dialog z „klasykami” awangardy konstruk-
tywistycznej, w szczególności z Kazimierzem Malewiczem 
i Władysławem Strzemińskim. W cyklach m.in. Tablic dydak-
tycznych, Dzienników i Notatek o sztuce wykładał własne 
spojrzenie na dzieje historii sztuki i plastyczną interpretację 
jej najważniejszych prądów teoretycznych. Jego twórczość 
zmierzała w kierunku geometryzacji kształtów i użycia czy-
stych kolorów, a nierzadko tylko jednego pokrywającej ca-
łość płótna. Pawlak poświęcił się refleksji nad formą, barwą 
i fakturą obrazu w oryginalny dla polskiej sztuki sposób łącząc 
praktykę artystyczną z działalnością teoretyka sztuki. Między 
innymi dzięki tym wartościom został uhonorowany tego-
roczną nagrodą imienia Jana Cybisa za całokształt twórczości.
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Ryszard Grzyb
(ur. 1956)

Rozmowa z kwiatem, 1987
akryl, płótno; 116 × 116 cm  

sygnowany na odwrocie „RYSZARD | 1987 GRZYB | ROZMOWA Z KWIATEM | DLA 
GIOVANNIEGO | 4.06.'87”

wystawiany:
• Avanguardia polacca. Esposizione dell'arte indipendente 

polacca, Centro Direzionale Colleoni, Agrate Brianza, 1987

reprodukowany:
• W. Skrodzki, A Casaccio. Memorie ed immagini di alcuni 

eventi dell'arte polacca dalla meta degli anni'50 ad oggi, 
Gdańsk 2014, s. 196.

estymacja: 70 000–90 000 zł 

Malarstwo jest magią. Jest małą magią. Malarstwo jest działaniem pozwalającym dojść do prawdy, 
pozwalającym dojść do siebie, poznać samego siebie, a tylko to jest naprawdę ważne – bo poznając siebie, 
poznaję życie1.
1 Ryszard Grzyb cyt. w D. Monkiewicz, Artaud w autobusie. Praktyczna metafizyka Ryszarda Grzyba, w: Ryszard Grzyb  

 – katalog wystawy w Muzeum Śląskim, Katowice 2006, s. 25

Malarz, poeta, projektant graficzny. W 1976 roku rozpoczął stu-
dia malarskie w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu. Po przeprowadzce do Warszawy od 1979 konty-
nuował je w Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 1981 uzyskał dy-
plom w pracowni profesora Rajmunda Ziemskiego.

Już na trzecim roku studiów we Wrocławiu jego malarstwo 
zdominowały kompozycje neoekspresjonistyczne. Chciał two-
rzyć prace ekspresyjne w formie – takie, w których ekspre-
sja wyraża jego egzystencjalne przeżycia. W trakcie studiów 
w Warszawie nawiązał kontakty z przyszłymi członkami Gruppy, 
którą współtworzył w latach 1983–89. Według pozostałych arty-
stów z Gruppy pojawienie się Grzyba na warszawskiej ASP było 
momentem przełomowym dla kształtowania się owego ugrupo-
wania – wniósł dzikość, żywiołowość, humor. Większość wczes-
nych prac, tzw. „papiery” (1983–1987) malowana była temperą 
na kartonie. Charakteryzowała je ostra kreska, żywa kolorystyka 
i deformacje postaci. 

Z jednej strony wątki poruszane w obrazach Grzyba odwołu-
ją się do zagadnień filozoficzno-literackich lub kultury Europy 
i Wschodu, z drugiej obecne są elementy groteskowe, nawią-
zujące do obscenicznych zachowań seksualnych lub skatologii. 
W ten sposób Grzyb, jak ujęła to Anna Maria Leśniewska, „ot-
wiera przed widzem wielowymiarową krainę, gdzie trywialność 

istnienia splata się z poezją życia2”. Malarstwo Grzyba cechuje 
bowiem myślenie poetyckie. Artysta posługuje się skrótem, ab-
surdem, odwołuje się do abstrakcyjnego i inteligentnego poczu-
cia humoru, gra skojarzeniami. Twórczość poetycka i wizualna 
przenikają się, co widać choćby w rozbudowane tytułach prac 
z wcześniejszych okresów. Mimo wielowarstwowości obrazy 
Grzyba nie opowiadają historii. Są raczej symbolami lub zna-
kami związanymi z miłością, walką, samotnością, transcenden-
cją, filozofią i fizjologią. Krzysztof Stanisławski porównuje je do 
ideogramu, ponieważ są maksymalnie skrócone, skondensowa-
ne – z reguły przedstawiają jedną lub dwie postacie, uproszczo-
ne tło i rekwizyty3.

Prace malowane na płótnach są odmienne stylistycznie od 
prac na papierze, kompozycja jest bardziej dopracowana, ar-
tysta skupia się na formie – oddziaływaniu kolorów i kształtów. 
Rezygnuje z wyszukanych, wieloznaczeniowych tytułów. Dzieła 
stają się mniej brutalne, a bardziej wyrafinowane i dekoracyjne. 
W tę tendencję wpisuje się także prezentowany obraz Rozmowa 
z kwiatem, 1987 Użycie barw jest wręcz fowistyczne, jaskrawa 
kolorystyka nie próbuje naśladować rzeczywistości, a służy do 
odzwierciedla emocji. 

2 A. M. Leśniewska, Zakochany w malarstwie, [w:] Ryszard Grzyb – katalog 
wystawy w Muzeum Śląskim, Katowice 2006, s. 12
3 K. Stanisławski, Ryszard Grzyb – Mała retrospektywa: gołym okiem spogląda 
głodna gołębica, Warszawa 2013, s. 5
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Paweł Kowalewski
(ur. 1958)

Dziwna przyjaźń w Szwabskich Alpach, 1988
olej, płótno; 103 × 145 cm 

sygnowany na odwrocie: „TYTUŁ: DZIWNA PRZYJAŹŃ W SZWABSKICH ALPACH | 
TECHNIKA: OL/PŁ | WYM: 130 × 160 | Paweł Kowalewski '88”

estymacja: 56 000–70 000 zł

Malarz, autor instalacji, pedagog i przedsiębiorca. W latach 
1987–1993 studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej 
ASP w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Był członkiem 
Gruppy. Uczestniczył we wszystkich jej wystawach i działa-
niach. Od 1985 jest pedagogiem na Wydziale Wzornictwa 
Przemysłowego macierzystej uczelni. W 1991 założył włas-
ną agencję reklamową, którą prowadzi do dziś. Twórczość 
Kowalewskiego obejmuje malarstwo na płótnie, papierze, 
a także rzeźbę, instalacje i ready mades. Do 1989 malar-
stwo Kowalewskiego było figuratywne, ekspresyjne w for-
mie i kolorze. W jego tematyce dominowały odniesienia li-
terackie, historyczne i patriotyczne. Artysta nie unikał też 
problemów egzystencji i wątków zaczerpniętych z codzien-
ności. Te ostatnie doszły silniej do głosu w cyklu małych 
rzeźb, zamykanych w szklane gablotki (lata 1989–1990), a na-
stępnie w malarstwie i kolażach oraz montowanych z nich 
instalacjach.
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Jan Dobkowski
(ur. 1942)

Iks, 1982
olej, akryl, płótno; 147 × 197 cm 

sygnowany i opisany na odwrocie: „Jan Dobkowski | »IKS« 1982 | OLEJ + AKRYL, 147 × 197 
cm”

estymacja: 45 000–55 000 zł

Jan Dobkowski – malarz, rysownik, autor akcji i instalacji 
przestrzennych. Dobkowski obronił dyplom w Pracowni 
Malarstwa wybitnego kolorysty Jana Cybisa. Już na studiach 
wyraźnie sprzeciwiał się dominującemu wówczas sposobo-
wi malowania skupionemu na niuansach kolorystycznych 
i silnym fakturowaniu. Tworzył płaszczyznowe obrazy na-
wiązujące do estetyki popartu. U Dobkowskiego dużą rolę 
odgrywa precyzyjna kreska, która dominuje w jego malar-
skich kompozycjach. 

W roku 1994 został uhonorowany nagrodą im. Jana Cybisa 
za całokształt twórczości.

Prace Dobkowskiego znajdują się w zbiorach m.in.: 
Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, R. Guggenheim Museum w Nowym Jorku 
oraz kolekcjach prywatnych w Polsce, Szwecji, Danii, USA, 
Szwajcarii, Francji.
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Andrzej Nowacki
(ur. 1953)

26.05.07, 2007
akryl, relief, płyta; 99 × 99 cm 

sygnowany na odwrocie: „26.05.07 | A.NOWACKI 2007”

estymacja: 38 000–48 000 zł 

Andrzej Nowacki w 1977 roku wyjechał z Polski, aby studio-
wać języki skandynawskie w Göteborgu, następnie germa-
nistykę i historię sztuki w Innsbrucku. Na początku lat 80. 
nawiązał wieloletnią znajomość z Henrykiem Stażewskim, 
która wywarła duży wpływ na jego twórczość artystyczną. 
Jego pierwsza wystawa indywidualna odbyła się w Berlinie 
Zachodnim w Galerii Pommersfelde w 1987 roku. W 1988 
roku Nowacki zaczyna tworzyć pierwsze geometryczne relie-
fy. W połowie lat 90. Nowacki nawiązuje współpracę z berliń-
ską galerią Heinza Teufla – właścicielem czołowej w Europie 
galerii sztuki konkretnej. W latach 1997, 1998, 2000 i 2001 
uczestniczył w międzynarodowych plenerach „spod znaku 
geometrii” w Okunince oraz poplenerowych wystawach 
w Muzeum Okręgowym w Chełmnie. W 1999 roku wyjeżdża 
do USA na zaproszenie kolekcjonerów sztuki w New Jersey 

i tworzy nowy cykl reliefów W 2001 roku otrzymał roczne 
stypendium Fundacji Pollock-Krasner w Nowym Jorku. Od 
roku 2000, zainspirowany twórczością Antonina Calderary 
i Bridget Rileva, skupił się na świetle i poetyce barw tworząc 
reliefy liniowe. 

Andrzej Nowacki uczestniczył w licznych wystawach w kra-
ju i za granicą. W 2001 roku wystawia w Międzynarodowym 
Centrum Kultury w Krakowie, w 2004 w Muzeum Narodowym 
w Szczecinie, CASO-Muzeum Sztuki Współczesnej w Osace, 
Georg Struman Museum of Art w Miami oraz w Galerii 
Piekary w Poznaniu, w 2005 roku w Kossho Fine Art Gallery 
w Osace. W 2011 w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie wy-
stawia wraz z Wojciechem Fangorem oraz uczestniczy w wy-
stawie poświęconej polskiemu konstruktywizmowi w Dum 
Umeni w Ostrawie. 
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Danuta Lewandowska
(1927–1977)

Kompozycja nr 1, 1975
olej, płótno, 53,5 x 48 cm 

opisany na odwrocie: „1/1975”

wystawiany:
• Danuta Lewandowska (1927-1977), Malarstwo, Rysunek, 

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 1982.

estymacja: 14 000–20 000 zł 

Danuta Lewandowska – malarka, projektantka i architek-
tka wnętrz. W latach 1950–1955 studiowała na Wydziale 
Architektury Wnętrz warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 
pod kierunkiem m.in. Jerzego Sołtana, jednego z najważ-
niejszych reformatorów powojennej architektury moder-
nistycznej i współpracownika Le Corbusiera. Od 1958 roku 
aż do swojej śmierci wykładała na macierzystej uczelni. Od 
1973 roku piastowała stanowisko adiunktki w pracowni 
Kompozycji Brył i Płaszczyzn prof. Romana Owidzkiego na 
Wydziale Malarstwa, przemianowanej później na Pracownię 
Struktur i Działań Wizualnych. Prywatnie była czynną uczest-
niczką życia warszawskich środowisk artystycznych i inteli-
genckich. Łączyła ją przyjaźń z nestorem polskiej awangardy, 

Henrykiem Stażewskim, którego geometryczne malarstwo 
i poszukiwania wykraczające poza dwuwymiarową płasz-
czyznę obrazu miały wpływ także na twórczość artystki. 
Lewandowska jednak posługiwała się dużo bardziej stono-
waną paletą barwną ograniczoną do czerni i bieli, zgaszonych 
czerwieni czy błękitów oraz kolorów ziemi. Doskonale ope-
rowała światłem i gradientowymi niuansami barw sprawia-
jąc, że jej figury traciły swój geometryczny rygor, nabierając 
ulotnego, lirycznego charakteru. Jednak najważniejszą cechą 
rozpoznawczą prac Danuty Lewandowskiej było rozpinanie 
ponad powierzchnią płócien żyłek czy też strun dodatko-
wo rytmizujących kompozycję, ale także wprowadzających 
pewną niedostępność malowanych kształtów dla oczu widza.



87



88

39

Danuta Lewandowska
(1927–1977)

bez tytułu, ii połowa lat 50. XX w.
płyta wiórowa, technika własna; 64,5×83,5 cm

wystawiany:
• Danuta Lewandowska (1927–1977), Malarstwo, Rysunek, 

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 1982
• Galeria Krzywe Koło

estymacja: 12 000–18 000 zł 
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Władysław Jackiewicz
(1924–2016)

Obraz II/28, 2008
olej, płótno; 130 × 114 cm 

sygnowany p.d.: „Jackiewicz”, na odwrocie: „Obraz II/28, W. Jackiewcz 2008”

estymacja: 18 000–25 000 zł 
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Rajmund Ziemski 
(1930–2005)

Pejzaż 7/60, 1960
olej, płótno; 180×57 cm 

sygnowany p.d.: „RAJMUND ZIEMSKI | 60”, sygnowany i datowany na odwrocie: 
„RAJMUND ZIEMSKI | PEJZAŻ 7/60 | 180×57 | 1960”

estymacja: 65 000–80 000 zł

Sztuka Rajmunda Ziemskiego wywodzi się z tradycji malar-
stwa materii oraz koloryzmu. Przez całe życie związany był 
z warszawską Akademią Sztuk Pięknych. Od początku stu-
diów w 1949 roku w pracowni Artura Nachta-Samborskiego, 
poprzez asystenturę u Jana Cybisa, po okres, w którym 
prowadził Pracownię Malarstwa na Wydziale Architektury 
Wnętrz współtworzył uczelnię oraz miał wpływ na proces 
dydaktyczny. Był zaangażowanym pedagogiem, który two-
rzył w swojej pracowni atmosferę twórczego napięcia czym 
zasłużył na popularność wśród studentów. 

Malarz należał do pokolenia artystów, które debiutowało 
w warszawskim Arsenale na słynnej Wystawie Młodej Plastyki 
w 1955 roku, tym samym stając się częścią dynamicznych 
zmian w polskiej sztuce. W latach 60. XX wieku awangarda 
malarska wzięła głęboki oddech po okresie wymuszonej fi-
guracji narzuconej przez doktrynę socrealizmu. Ziemski był 
jednym z tych artystów, który z pełnym oddaniem poświę-
cił się badaniu możliwości malarskiej materii. Poszukiwania 
doprowadziły go do wypracowania własnej formuły malar-
stwa - pejzażu metaforycznego. 

Niewątpliwie ostateczny wpływ na twórczość Ziemskiego 
miały tendencje dominujące w okresie, w którym dojrzewał 
jako artysta, mianowicie informel. Począwszy od końca lat 50. 
Uprawiał malarstwo właśnie w tym typie, co uczyniło z niego 
jednego z najbardziej zdecydowanych reprezentantów tego 
kierunku. Ogromną rolę w malarstwie Ziemskiego odgrywała 
barwa, którą operował z dużą swobodą i odwagą. W drugiej 
połowie lat 60. zrezygnował z intensywnego koloru na rzecz 
strzępiastej plamy o różnej strukturze skupiając się przede 
wszystkim na jej możliwościach ekspresyjnych. 

Płótna Ziemskiego, tak samo w każdym okresie jego twór-
czości, stawały się krajobrazami wewnętrznymi, odbiciem 
marzeń, snów, emocji czy indywidualnych niepokojów arty-
sty często przybierając silnie dramatyczną formę. 

W 1979 r. malarz został laureatem Nagrody im. Jana Cybisa. 
Ziemski miał wiele wystaw indywidualnych w Polsce i zagra-
nicą (m.in. Waszyngton, Bruksela, Wiedeń, Garrel). 
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Jerzy Stajuda
(1936–1992)

Kompozycja, nd. 
olej, płótno; 89 × 130 cm 

niesygnowany

proweniencja:
• kolekcja prywatna, Warszawa
• spuścizna po artyście

estymacja: 15 000–20 000 zł 

Był ważną postacią życia kulturalnego, w swoim warszaw-
skim mieszkaniu skupiał śmietankę artystyczną i kulturalną 
miasta. Jerzy Stajuda był malarzem, rysownikiem, krytykiem 
artystycznym i miłośnikiem muzyki. Jeszcze na studiach pub-
likował wnikliwe felietony dotyczące różnych aspektów ży-
cia artystycznego na łamach m.in takich pism jak „Przegląd 
Artystyczny”, „Przegląd Kulturalny” czy „Współczesność”. 
W ostatnim z tygodników w latach 1960–1967 prowadził stałą 
rubrykę poświęconą sztuce, a następnie, w latach 1967–1990, 
kierował działem plastyki w „Miesięczniku Literackim”. Poza 
sztukami plastycznymi i muzyką Stajuda poświęcał się tak 
nieoczywistym tematom jak „morfologia pisma chińskiego” 
czy „morfologia okrętów wojennych 1850–1950”.

Stajuda studiował na Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej, gdzie obronił dyplom w 1959 roku – nie-
mniej jako malarz i krytyk debiutował już dwa lata wcześ-
niej. Artysta wypracował indywidualną formułę malarstwa 
opartą o doświadczenia abstrakcji lirycznej. Jego struktury 
malarskie uderzają lekkością i przejrzystością barw. Szkice 
do swoich efemerycznych kompozycji Stajuda wykonywał 
bardzo dokładnie opierając je rysunkowej siatce wykonanej 
na kalce technicznej, które potem przenosił na płótno w od-
powiednio powiększonej skali. Prace malarskie Stajudy spra-
wiają wrażenie zagadkowych, powietrznych struktur prze-
strzennych, w których kluczową rolę odgrywa pustka. 



93



94

43

Natalia LL
(ur. 1937)

Sztuka konsumpcyjna, 1972
fotografia czarno-biała, lifetime print; 22 × 23 cm 

sygnowana i opisana na odwrocie: „NATALIA LL | SZTUKA KONSUMPCYJNA | 
CONSUMER ART | 1972  

Wytarty napis z tyłu: „fotografia w formacie 100×100 cm jest w kolekcji Muzeum Sztuki 
w Łodzi.”

 reprodukowana:
• Permafo–Sum: Prace Natalii LL 1970–1973, Galeria Permafo 

– Klub Związków Twórczych, Wrocław 1973

estymacja: 10 000–20 000 zł 

Natalia Lach-Lachowicz znana pod pseudonimem Natalia LL, 
uznawana jest za jedną z najważniejszych polskich artystek 
wizualnych drugiej połowy XX wieku. W latach 1957–1963 
studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu. Od 1964 należy do Związku Polskich Artystów 
Fotografików. Już w czasie studiów zajmowała się fotogra-
fią. W latach 70. działała także na polu performansu, wi-
deo i instalacji. W 1970 roku razem z mężem Andrzejem 
Lachowiczem, Zbigniewem Dłubakiem oraz krytykiem 
Antonim Dzieduszyckim założyła grupę i Galerię PERMAFO, 
funkcjonującą we Wrocławiu do roku 1981. Wspólnie arty-
ści realizowali program popularyzacji sztuki konceptualnej 
i nowych mediów oraz autorskiej tzw. sztuki permanentnej, 
w galerii zaś wystawiane były prace najwybitniejszych posta-
ci ówczesnej sceny artystycznej, m.in. Beuysa, Kosutha czy 
małżeństwa Becherów.

Od 1975 roku Natalia LL włączyła się do międzynarodo-
wego ruchu sztuki feministycznej biorąc udział w licznych 
sympozjach i wystawach. W 1974 roku zaczęła tworzyć swój 
najbardziej znany cykl fotografii pt. „Sztuka konsumpcyjna”. 

Hasło konsumpcji pojawiło się w twórczości Natalii LL 
na początku lat. 70. XX wieku. Rewolucyjne i przewrotne 

połączenie wątku kobiecej seksualności z komentarzem 
do siermiężnej rzeczywistości PRL sprawiło, że Natalia LL 
stała się ikoną sztuki feministycznej i społecznej, legendą 
neoawangardy i sztuki konceptualnej. Jej najbardziej znane 
serie prac „Sztuka konsumpcyjna” i „Sztuka postkonsump-
cyjna” to serie czarno-białych i kolorowych fotografii oraz 
filmów, gdzie rejestracja obejmuje przede wszystkim czynno-
ści i działania przeradzające się w gesty, a następnie w znaki. 
Artystka operuje dwuznacznością, w której proste czynności 
jedzenia przeradzają się w wyrafinowaną erotykę poddając 
w refleksję system powszechnie stosowanych w komunika-
cji kodów. Fotografowane kobiety zjadają w rozerotyzowany 
sposób egzotyczne (w czasach PRL wręcz luksusowe) pro-
dukty: banany, arbuzy, parówki czy kisiel. W polskiej sztuce 
były to pierwsze manifestacje kobiecej seksualności odważ-
nie wykorzystujące skojarzenia falliczne oraz poddające kry-
tyce kulturę patriarchalną i męską dominację. 

Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku 
(1977). Pełniła funkcję komisarza I i II Międzynarodowego 
Triennale Rysunku we Wrocławiu (1978–81). Stypendystka 
„Verein Kultukontakte” w Wiedniu (1991) oraz „PRO-
HELVETIA” w Szwajcarii (1994). 
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Natalia LL
(ur. 1937)

Sztuka konsumpcyjna, 1972
fotografia czarno-biała, lifetime print; 40 × 50 cm 

sygnowany na odwrocie: „NATALIA LL”, nalepka z danymi pracy

estymacja: 20 000–30 000 zł 
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Natalia LL
(ur. 1937)

Sztuczna fotografia, 1976
fotografia barwna, vintage print; 50x59,5 cm 

sygnowany p.d. „NATALIA LL 1976”, na odwrocie: „NATALIA LL | »ARTIFICIAL 
PHOTOGRAPHY« | 1976”

estymacja: 45 000–65 000 zł 
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Edward Dwurnik
(1943–2018)

Plac Zamkowy, 2017
olej, płótno; 65 × 81 cm 

sygnowany p.d.: „2017 | E. DWURNIK”, na odwrocie: „2017 | E. DWURNIK | »PLAC 
ZAMKOWY« | NR: XI-855–7196”

estymacja 14 000–17 000 zł 

Studiował na Wydziale Malarstwa, Wydziale Grafiki oraz 
Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Dyplom obronił w 1970 roku. Przełomowym momentem, 
w twórczości Dwurnika było zetknięcie się z pracami Nikifora 
Krynickiego, którego określał mianem mistrza i nadrzędnej 
inspiracji. Dwurnik jest uznawany za jednego z najbardziej 
charakterystycznych malarzy współczesnych. 

Najważniejszym znakiem rozpoznawczym twórczości 
Edwarda Dwurnika jest rozpoczęty w 1966 roku i kontynuo-
wany przez cały okres pracy twórczej cykl pejzaży miejskich 

„Podróże autostopem”. Składają się na niego widziane z lotu 
ptaka obrazy polskich metropolii o zniekształconych topo-
grafiach. Weduty zaludniają postaci – alegorie polskiej rze-
czywistości pełne charakterystycznej dla sztuki Dwurnika 
dozy satyry i ironii. Obok wizerunków miast artysta tworzył 

także portrety typów ludzkich wyłaniających się z codzien-
nej rzeczywistości. Szczególnie rozpoznawalny jest cykl 

„Sportowcy”, który powstawał od 1972 do 1992 roku. Seria 
obrazów stanowi prześmiewczy portret polskiego społe-
czeństwa od gierkowskich czasów dobrobytu na kredyt, po 
przemiany ustrojowe, aż do pierwszych lat kapitalizmu. Pełen 
ironii i niedosłowności jest już sam tytuł, bowiem żaden 
z bohaterów wspomnianych płócien sportowcem nie jest. 
Przewrotna nazwa nawiązuje do popularnej w PRL najtańszej 
marki papierosów „Sporty”. Dyscyplina, w której rywalizują 
(lub po prostu funkcjonują) bohaterowie Dwurnika to sztu-
ka przetrwania w beznadziejnej codzienności. Pod warstwą 
satyry Dwurnika kryje się wnikliwa obserwacja oraz głęboko 
ludzkie odbicie społeczeństwa czasów PRL i transformacji. 
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Edward Dwurnik
(1943–2018)

Pomnik ufo, 1979
tusz, kolaż, papier; 49 × 37 cm (w świetle passe-partout) 

sygnowany l.d.: „Pomnik ufo”, p.d. ołówkiem: „E. Dwurnik 79."

estymacja: 3 000–5 000 zł 



Edward Dwurnik
(1943–2018)

Żółte tulipany, 2018
olej, płótno; 30 × 30 cm 

sygnowany p.d.: „2018 | E. Dwurnik”, na odwrocie: „2018, E. Dwurnik, „ŻÓŁTE TULIPANY” 
| NR: XXIII – 1807 – 7782”

estymacja: 4 500–6 500 zł 
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Rafał Bujnowski
(ur. 1974)

bez tytułu (Nocny Pejzaż), 2005
olej, płótno; 27 × 35 cm 

na odwrocie pieczęć Muzeum Narodowego w Warszawie oraz nalepka z danymi pracy w jęz. 
niemieckim

estymacja: 22 000–32 000 zł 
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W swoich pracach konsekwentnie podważa stereotypowe rozumienie 
abstrakcji i realizmu, zaangażowania i formalizmu, sztuki i rynku1. 

1 Ł. Gorczyca, Nota od wydawcy, [w:] Rafał Bujnowski. Polityka obrazów. Wybrane prace z lat 1999–2013, red. Ł. Gorczyca, M. Kaczyński, Warszawa 2013, s. 5.

Rafał Bujnowski – malarz i grafik, a także twórca wideo, 
instalacji i akcji artystycznych. Związany z Krakowem, 
gdzie studiował, a do dziś mieszka i pracuje. Naukę roz-
począł w 1993 roku na Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej, jednak po dwóch latach przeniósł się na 
Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W latach 1995–2001 wspólnie z m.in. Wilhelmem 
Sasnalem i Marcinem Maciejowskim współtworzył Grupę 
Ładnie oraz założył i redagował związane z nią wydawni-
ctwo, artzin „Słynne Pismo we Wtorek”. Od 1998 roku 
Bujnowski prowadził w Galerię Otwartą, której prze-
strzenią ekspozycyjną były… krakowskie bilbordy. Była 
to pierwsza tego typu inicjatywa, zawłaszczająca pod 
działania artystyczne miejską infrastrukturę reklamo-
wą. Ponadto, także w okresie studiów, zajmował się pro-
dukcją T-shirtów z konceptualnymi napisami własnego 
projektu, z których bodaj najpopularniejszym było ha-
sło „Nie interesuję się sztuką”. Podobnie jak pozosta-
li członkowie Grupy Ładnie, którzy dla swoich działań 
ukuli pojęcie „sztuki sprzedajnej”, Rafał Bujnowski ba-
lansuje w swoich pracach na granicy kiczu i komercji, 
które u progu nowego tysiąclecia stanowić miały for-
mę artystycznej reakcji na coraz bardziej zadomowio-
ny w Polsce kapitalizm. Interesują go takie zagadnienia, 
jak seryjność, możliwość powielania czy związki sztuki 
z przemysłową produkcją. W swoim malarstwie często 
mierzył się z tradycyjnym dla historii sztuki pojęciem 

mimesis, naśladownictwo natury traktując z właściwą so-
bie ironią – jego zamalowane ze wszystkich stron płótna 
imitować miały codzienne przedmioty, np. kasety wideo 
czy cegły. W późniejszym czasie Bujnowski, nadal w mi-
nimalistycznej estetyce, zwrócił się w kierunku sztuki 
z pogranicza abstrakcji, a paleta używanych przez niego 
barw ograniczyła się niemal wyłącznie do monochroma-
tycznych odcieni szarości z wyraźnymi akcentami czerni.

Prezentowany Nocny pejzaż Bujnowskiego wpisu-
je się w powstający około roku 2005 cykl nokturnów. 
Artysta w niewielkich formatach tworzył wówczas na 
wpół abstrakcyjne kompozycje posługując się niemal 
jedynie czarną farbą. Była to zapowiedź jego później-
szych działań, kiedy przy użyciu jednego tylko odcienia 
czerni (o nazwie Lamp Black, od której tytuł wzięła cała 
seria) i zróżnicowanych kierunków duktu pędzla zama-
lowywał płótna o nieregularnych kształtach. W pracy 
z 2005 roku już wykorzystał ten charakterystyczny dla 
siebie zabieg, jednak całość nosi jeszcze znamiona sztuki 
przedstawiającej: jesteśmy w stanie rozróżnić, które po-
łacie czerni to zaorane pola, które to kępy niskich drzew 
czy zarośli, wreszcie którą z nich jest niebo. Pomimo 
użycia tak oszczędnych środków wyrazu, obraz Rafała 
Bujnowskiego oddziałuje wciągającą grą światła na po-
wierzchni fakturowo opracowanego tworzywa oraz nie-
oczywistym balansem na granicy abstrakcji i figuracji.



105



106

50

Andrzej Czarnacki
(ur. 1968)

Niebieska konacja tensoryczna, 2007–2009
olej, akryl, gumki krawieckie, żywica, nit szewski, opakowanie do jaj, płyta pilśniowa, 

płótno; 90 × 100 cm

wystawiany: 
• Andrzej Czarnacki: Skłonność uparta, Muzeum Sztuki 

w Łodzi, 2015. 

reprodukowany:
• Andrzej Czarnacki: Skłonność uparta, Muzeum Sztuki 

w Łodzi, 2015, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2015.

estymacja: 24 000–35 000 zł 

Andrzej Czarnacki studiował malarstwo (1989–1994) na 
Akademiach Sztuk Pięknych w Gdańsku i Krakowie (dyplom 
w pracowni Jerzego Nowosielskiego). Do 2001 wykładał na 
Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. 

Czarnacki w swojej sztuce skupia się przede wszystkim na 
łączeniu zagadnień wizualnych z rozważaniami natury filo-
zoficznej oraz fizjologią postrzegania. Posługuje się różnymi 
mediami – od rysunku i malarstwa na płótnie po instalację, 
performance i tekst. Intermedialność działań Czarnackiego 
stała się fundamentem pod tworzony przez niego system 
ontologiczny mający tłumaczyć świat jako nieustannie zma-
gające się ze sobą siły. Swoje prace artysta określa mianem 

„dzieł tensorycznych” czyli opowiadających o naporze dy-
namicznej rzeczywistości na podmiotowość każdego z nas. 

Koncepcje myślowe i formalne Czarnackiego wywodzą 
się z tradycji awnagardy. Jednym ze stałych punktów od-
niesienia artysty jest teoria widzenia i postrzegania fizjolo-
gicznego wypracowana przez Władysława Strzemińskiego. 
Czarnacki w swoich pracach podkreśla fizjologiczną podsta-
wę percepcji świata wiążąc ją z rytmem pracy mięśni i tka-
nek – stąd „mechaniczno-fizjologiczna” estetyka jego prac. 
Według Czarnackiego praca mięśni, praca komórek nerwo-
wych czy powstawanie myśli i reakcji istnieją ze sobą w ści-
słej analogii analogi odpowiedzialnej za interakcje z dynami-
ką otoczenia. „Mięśnieję, więc jestem” – parafrazuje artysta 
słynne zdanie Kartezjusza.

Prezentowana praca pt. „Niebieska konacja tensorycz-
na” była wystawiana w Muzeum Sztuki w Łodzi w ramach 
projektu „Skłonność uparta”. Według teorii Czarnackiego 
człowiek żyje w ciągłym napięciu pomiędzy odczuwaniem 
elementów rzeczywistości, a pragnieniem postrzegania jej 
jako całokształtu. Według artysty nadmiar bodźców, który 
funduje nam teraźniejszość wyzwala mechanizm ucieczki 
w sferę wrodzonych struktur poznawczych – właśnie ten 
proces artysta nazywa „skłonnością upartą”. W ramach tego 
projektu artysta zmierza do plastycznego odwzorowania dy-
namiki przestrzeni. Stawia się w pozycji konstruktora, który 
łączy z pozoru irracjonalne elementy rzeczywistości i okre-
śla sposoby ich interakcji i dynamiki. 

Konstrukcje Czarnackiego przypominają fizjologiczną ma-
szynę będącą jednocześnie odtworzeniem mechaniki ludzkie-
go organizmu oraz specyficznego rozumienia rzeczywistości 
jako rozciągliwej i dynamicznej. Artysta łączy płaski obraz 
z reliefowymi, mechanicznymi konstrukcjami zmieniający-
mi płótno w system odciągów, napięć i perforacji będących 
wizualnym odzwierciedleniem „naporu rzeczywistości” na 
żyjący w niej podmiot. Artysta poprzez tworzenie połączeń 
(„wiązań tensorycznych”) między kształtami tworzy optyczną 
głębię swoich obrazów wizualizując mnogość i wielokierun-
kowość sił, które pozostają ze sobą w ciągłym napięciu two-
rząc dzieło sztuki bądź relację człowieka z rzeczywistością. 
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Grupa Twożywo 
Cierpi-my, 2003
akryl, blacha; 45 × 58 cm 

edycja 1/5. Sygnowany na odwrocie: „twożywo 2004, 1/5”

estymacja: 5 000–8 000 zł 
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Ryszard Woźniak 
(ur. 1956)

z cyklu „Zwycięstwo absolutne” (kwadryptyk), 2004
akryl, popiół, tektura; 61,5 × 60 cm (każdy)

Kolejne prace: 1. Zwycięstwo nad kinematografią; 2. Zwycięstwo nad niewiedzą, lękiem 
i smutkiem; 3. Zwycięstwo nad władzą źle sprawowaną; 4. Zwycięstwo absolutne

wystawiany:
• Wystawa sześciorga, Przestrzeń dla sztuki S2, 2018.

reprodukowany:
• Wystawa sześciorga, katalog wystawy w Przestrzeni dla 

sztuki S2, Warszawa 2018, s. nlb.

estymacja: 40 000–60 000 zł
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Ada Zielińska
(ur. 1989)

 Independence Day, 2018
fotografia; druk na papierze archiwalnym, 70×100 cm 

ed. 3/8 + 2AP

estymacja: 8 500–11 000 zł

Zdjęcie powstało dla nas, dla mnie. To moja interpretacja tego święta. 
– mówi Ada Zielińska, autorka najsłynniejszego kadru z obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Fotografia powstała w jednym z pokoi hotelu Novotel w dniu 
obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Kompozycja oparta jest na kontrastach. Dziewczyna 
znajduje się w intymnej, oświetlonej ciepłym światłem noc-
nej lampki, przestrzeni. Za oknem niemal apokaliptyczny, 
przepełniony ludźmi, pełen czerwonego dymu widok ronda 
Dmowskiego, z którego co roku rusza marsz niepodległości. 

Fotografia nie powstała przypadkowo. Ada Zielińska sta-
rannie zaaranżowała plan ujęcia, ma który wpadła już kilka 
tygodni wcześniej. Na ostateczną pracę składają się dwie 
fotografie – pierwsza została wykonana z ekspozycją na 
dziewczynę i wnętrze, drugie eksponowało widok za oknem. 

Dwa tygodnie temu dyskutowałam z Pauliną, bohaterką 
zdjęcia, o fotografiach Jeffa Walla, mistrza naginania rzeczy-
wistości i jednego z moich ulubionych fotografów. Na po-
trzeby jednego z kadrów Wall wynajął mieszkanie z widokiem 

na port. Zatrudnił kobietę, która w nim zamieszkała, a po-
tem obserwując ją przez kamerkę, czekał na idealny moment, 
żeby pojawić się z aparatem. Wtedy pomyślałam, że zaraz 
będą obchody stulecia niepodległości, więc trzeba wyko-
rzystać widok płonącego miasta do pokazania szerszej per-
spektywy. Coś opowiedzieć. Od razu przyszedł mi do głowy 
Novotel. Przez cały tydzień oglądałam widok ze wszystkich 
pięter, zastanawiając się, który pokój wynająć.1

Zdjęcie stało się celnym, wobec teraźniejszej sytuacji po-
litycznej, komentarzem do obchodów stulecia niepodległo-
ści oraz najczęściej udostępnianą w mediach społecznościo-
wych fotografią wydarzenia.

1 https://www.vogue.pl/a/rozmawiamy-z-ada-zielinska-autorka-wiralowego-
-zdjecia-symbolu-obchodow-100-lecia-odzyskania-niepodleglosci



113



114

54

Aleksandra Waliszewska
(ur. 1976)

bez tytułu, 2012
technika własna/gwasz, karton; 25 × 35 cm

estymacja: 12 000–15 000 zł 
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Honza Zamojski
(ur. 1981)

bez tytułu, 2014
kredka, kolaż, papier; 30,5 × 23 cm 

na odwrocie nalepka wystawowa z Andrew Kreps Gallery (Nowy Jork)

estymacja: 10 000–12 000 zł 
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Arika Madeyska
(1928–2004)

bez tytułu (dyptyk), l. 90. XX wieku
olej, płótno; 73, × 120 cm (73 × 60 cm każda) 

sygnowany i opisany na blejtramie: „MADEYSKA ARIKA | 33 Bd. Garibaldi”

estymacja: 35 000–45 000 zł 
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Irmina Staś
(ur. 1986)

Lodowisko, 2009
olej, płótno; 100 × 120 cm 

sygnowany i datowany na odwrocie: „Irmina Staś” | »Lodowisko« 2009”

estymacja: 1 700–3 000 zł 
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Bartek Otocki
(ur. 1978)

bez tytułu, z cyklu:  
„Zostało mniej czasu niż się wydaje”, 2017

olej, płótno; 80 × 100 cm 
sygnowany na blejtramie: „B. Otocki, z cyklu »Zostało mniej czasu niż się wydaje« 2017, 

Beta | BEZ TYTUŁU/UNTITLED”

estymacja: 5 000–8 000 zł 
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Leszek Misiak
(ur. 1954)

Niebo i ziemia, 2005
tempera, olej, płótno; 95 × 65 cm 

sygnowany p.d.: „M”; sygnowany i opisany na odwrocie: „LESZEK MISIAK | »NIEBO 
I ZIEMIA« | 2005 | 95 × 65 cm | TEMPERA, OLEJ”

estymacja: 8 000–12 000 zł
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Zawa&Worpus
(od 2006)

Biofora XI, 2017
sklejka, cement, akryl; 104 × 104 × 7 cm

wystawiany:
• Wystawa sześciorga, Przestrzeń dla sztuki S2, 2018.

reprodukowany: 
• Wystawa sześciorga, Przestrzeń dla sztuki S2, 2018, il. nlb.

estymacja: 18 000–22 000 zł
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Adam Wsiołkowski
(ur. 1949)

Inwazja III (B), 1992
olej, akryl, płótno; 80 × 100 cm 

sygnowany i opisany na odwrocie „ADAM WSIOŁKOWSKI | »INWAZJA III« B | OLEJ /
AKRYL, 80 × 100 cm | 1992 | KRAKÓW”

estymacja: 7 500–10 000 zł 
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Urszula Wilk
(ur. 1959)

Bluemetrie 4/4, 2017
olej, płótno; 130 × 100 cm 

sygnowany p.d. „Wilk 2017”, na odwrocie: „Urszula Wilk | 2017 | Bluemetrie | 4/4”

estymacja: 12 000–16 000 zł 
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Henryk Waniek
(ur. 1942)

Podwójna wspinaczka, 1989
olej, płótno; 43 × 53 cm 

sygnowany i opisany na odwrocie: „HENRYK WANIEK | PODWÓJNA WSPINACZKA | THE 
TWOFOLD CLIMBING | 1989”

estymacja: 8 500–13 000 zł 
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64

Tomasz Sętowski 
(ur. 1961)

Architektoniczna, 2007
olej, płótno; 176 × 127 cm  

sygnowany p.d.: „T. Sętowski, 2007”

estymacja: 55 000–65 000 zł 

Tomasz Sętowski – malarz, grafik i rzeźbiarz, reprezen-
tant współczesnego nurtu surrealistycznego. Studiował 
na kierunku artystycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie, jednak sam twierdzi, że studia dały mu 
tylko teoretyczne przygotowanie i jest malarskim samo-
ukiem. W 1991 został członkiem Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Zadebiutował w roku 1994 indywidualną wysta-
wą w częstochowskim BWA. W kolejnych latach jego prace 
zostały włączone do wystawy objazdowej „Surrealiści polscy" 
(1995–1997). Brał udział w licznych wystawach w kraju i za 
granicą. W roku 2000 otworzył w rodzinnej Częstochowie 
autorską galerię pod szyldem „Muzeum Wyobraźni”.

Jego prace, niezwykle popularne wśród odbiorców, za-
liczane są do tzw. realizmu magicznego. Sętowski sięga do 
motywów zaczerpniętych z literatury czy teatru, lecz prze-
de wszystkim do swej własnej bogatej wyobraźni. W jego 
twórczości da się zauważyć powracające motywy, takie jak 
zestawienie realistycznych portretów kobiecych z odrealnio-
nymi sylwetkami, drobiazgowe przedstawienia fantastycznej 
architektury czy pejzaże morskie naznaczone tajemniczą 
symboliką. Tomasz Sętowski z powodzeniem łączy wyso-
kiej klasy warsztat malarski z bogactwem poetycko-surrea-
listycznych tematów.
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Aukcja Sztuki 
Klasycznej



129



130

65

Wojciech Gerson
(1831–1901)

Tadeusz Kościuszko, 1890
olej, płótno; 95 × 65 cm 

sygnowany l.d. monogramem wiązanym „GW 1890 r”

literatura:
• Wojciech Gerson 1831–1901. Katalog wystawy 

monograficznej, Muzeum Narodowe w Warszawie, 1978,  
s. 102 (umieszczony w kategorii Wzmiankowane).

• Materiały do życia i twórczości Wojciecha Gersona, oprac. 
A. Vetulani, A. Ryszkiewicz, Wrocław 1951, s. 37., poz. 374.

estymacja: 200 000–280 000 zł
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Wojciech Gerson – malarz, jeden z najważniejszych polskich 
przedstawicieli XIX-wiecznego realizmu, a także historyk i kry-
tyk sztuki oraz pedagog. Urodził się w Warszawie w zamożnej 
rodzinie o francusko-niemieckich korzeniach, choć Wojciech 
został wychowany w tradycji polskiego patriotyzmu i kultu 
niepodległościowych zrywów. Jego ojciec był właścicielem 
cegielni na Mokotowie. To właśnie on rozbudził w synu zain-
teresowanie sztuką ludową. W 1844 roku nastoletni Gerson 
rozpoczął kształcenie artystyczne na Wydziale Architektury 
Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Na jego nieprzeciętne 
zdolności artystyczne zwrócił uwagę Aleksander Kokular, 
wówczas profesor tej uczelni. Zamiłowanie do twórczo-
ści plastycznej wzięło górę i w 1845 skłoniło Gersona do 
przeniesienia się na Wydział Malarstwa. Jego nauczyciela-
mi byli m.in. Jan Feliks Piwowarski, Marcin Zaleski czy Rafał 
Hadziewicz. W czasach studenckich Gerson wraz z kilkor-
giem kolegów utworzył grupę, którą sami nazywali „cyga-
nerią”, zaś ich programowym celem było stworzenie sztuki 
narodowej. Młodzi malarze organizowali wycieczki po te-
renach dawnej Rzeczypospolitej, aby studiować rodzime 
pejzaże oraz stroje i obyczaje ludowe. W 1851 roku Gerson 
ukończył studia malarskie z wyróżnieniem, a dwa lata póź-
niej został uhonorowany stypendium na studia w Akademii 
Sztuk Pięknych w Petersburgu. Korzystna sprzedaż jedne-
go z obrazów umożliwiła mu wyjazd do Paryża, który uwa-
żany był wówczas za najwyższą artystyczną nobilitację. Do 
stolicy Francji Gerson przyjechał w 1856 roku i spędził tam 
14 miesięcy, z czego przez trzy uczył się w pracowni Léona 
Cognieta, cenionego przez Francuzów malarza historyczne-
go. Resztę czasu poświęcił na samodzielne studia w muzeach. 
Spotykał się też z osiadłymi we Francji polskimi artystami, 
w tym z poetą i malarzem Cyprianem Kamilem Norwidem. 
W ich gronie dyskutowano o współczesnych trendach w sztu-
ce, rodzącym się realizmie i jego głównym przedstawicielu 
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Gustavie Courbet, lecz przede wszystkim o sztuce narodo-
wej, o jej promocji w kraju i programie działania dla poparcia 

„sztuki ojczystej”. Po powrocie do Warszawy angażował się 
w animację życia artystycznego w mieście; m.in. dzięki jego 
staraniom powstało Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 
którego był wieloletnim wiceprezesem. W 1871 podjął 
pedagogiczne obowiązki w warszawskiej Klasie (Szkole) 
Rysunkowej, w której wykształcił do 1896 całą plejadę ar-
tystów, m.in. Józefa Chełmońskiego, Józefa Pankiewicza, 
Władysława Podkowińskiego, Jana Stanisławskiego i Leona 
Wyczółkowskiego. Jeszcze za swojego życia uczestniczył 
w licznych wystawach w Europie i Ameryce.

Wojciech Gerson prowadził niezwykle aktywną i zróżnico-
waną tematycznie działalność artystyczną. Malował kompo-
zycje historyczne, czerpiąc obficie z dziejów Polski, tworzył 
sceny rodzajowe, głównie o tematyce ludowej, realistycz-
ne pejzaże, wśród których prym wiodły krajobrazy tatrzań-
skie. Był jednym z artystów, którzy odkryli polskie góry dla 
sztuki. W tym czasie dał się poznać także jako znakomity 
publicysta i krytyk sztuki. Prezentowany obraz to odwzoro-
wanie portretu jednej z najważniejszych postaci w historii 
zrywów niepodległościowych narodu polskiego – Tadeusza 
Kościuszki. Przedstawienie narodowego bohatera na koniu 
w ruchu i z szablą uniesioną w górę podkreśla jego cechy 
przywódcze, odwagę w działaniu i siłę. Genezę takiego uję-
cia można wywieść z „kanonicznego” wizerunku Napoleona 
Bonaparte autorstwa Jacquesa Louisa Davida, choć poza 
postaci namalowanej przez Gersona jest znacznie bardziej 
statyczna. Obraz znakomicie wpisuje się w rozwijaną przez 
dekady koncepcję sztuki narodowej, sławiącej polskich bo-
haterów i piękno rodzimego krajobrazu. Wielkoformatowe 
płótno Wojciecha Gersona to prawdziwa rynkowa rzadkość 
i niezwykła okazja dla miłośników XIX-wiecznego realizmu 
najwyższej próby.
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Mela Muter
(1876–1967)

Matka z dzieckiem, przed 1939
olej, sklejka; 153 × 117 cm 

na odwrocie nalepki transportowe

proweniencja:
• kolekcja prywatna, Niemcy
• kolekcja prywatna, Francja
• Muzeum Petit Palais w Genewie 
• kolekcja Oskara Gahez

reprodukowany:
• Kisling i jego przyjaciele: wystawa obrazów i rzeźb  

z kolekcji Musée du Petit Palais w Genewie, Muzeum 
Narodowe w Warszawie, 1996, s. 90.

Obraz posiada potwierdzenie autentyczności prof. Dariusza Markowskiego.

estymacja: 450 000–600 000 zł 
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Maria Melania z Klingslandów Mutermilch pochodziła z war-
szawskiej zamożnej rodziny żydowskiej silnie zaprzyjaźnio-
nej z środowiskiem kulturotwórczym m.in. z literatami 
Leopoldem Staffem, Janem Kasprowiczem czy Władysławem 
Reymontem. Studiowała w Szkole Rysunku i Malarstwa dla 
Kobiet Miłosza Kotarbińskiego w Warszawie. W 1901 roku 
wyjechała do Paryża, gdzie nieregularnie uczestniczyła w za-
jęciach w Académie Colarossi i w Académie de la Grande 
Chaumiere. W sensie akademickim Mela Muter była samo-
ukiem. Swoje prace wystawiała od 1902 roku na dorocznych 
Salonach Paryskich. W 1912 roku została członkiem Societé 
Nationale des Beau x–Arts, w tym samym roku miała swo-
ją pierwszą indywidulaną wystawę w galerii José Dalmau 
w Barcelonie. 

Osobowość artystyczna Meli Muter kształtowała się pod 
wpływem rozległych kontaktów z paryską elitą intelektualną 
oraz polską kolonią artystyczno-literacką. Bliskim przyjacie-
lem malarki był poeta Rainer Maria Rilke. Muter była zain-
trygowana twórczością artystów ze Szkoły Pont-Aven. Silnie 
fascynowało ją malarstwo Paula Gauguina i Władysława 
Ślewińskiego. W dojrzałym okresie twórczości artystki po-
brzmiewa echo fascynacji twórczością Paula Cézanne'a, 
Vincenta van Gogha oraz Edouarda Vuillarda. Duże znacze-
nie dla twórczości artystki miały podróże – zwłaszcza wie-
lokrotne plenery w Bretanii oraz w Hiszpanii. Muter malo-
wała fowizujące widoki z południowej Francji i Hiszpanii. 
Operowała plamami czystych barw kładzionymi zdecydowa-
nymi pociągnięciami pędzla. Obok pejzażu, martwych natur 
i scen rodzajowych szczególne miejsce w dorobku Muter 
zajmuje portret oraz tematyka związana z macierzyństwem. 

Prezentowane płótno pochodzi z późnego okresu twór-
czości artystki – jest datowane na lata 40. minionego stu-
lecia. W centrum monumentalnej kompozycji znajduje się 
kobieta opiekująca się małym, nagim chłopcem. Scena roz-
grywa się w nieokreślonej scenerii o idyllicznym, arkadyjskim 
charakterze. Muter buduje kompozycję używając uprosz-
czonych form obleczonych mocnym, wyraźnym konturem. 
Farba kładziona jest zdecydowanymi pociągnięciami pędz-
la, które nadają kompozycji rozwibrowany, ekspresyjny cha-
rakter. Muter używa płaskich plam czystego koloru o fowi-
stycznym charakterze. Ponadczasowa, symboliczna górska 
sceneria sprawia, że płótno różni się od innych dzieł Muter, 
które poruszają temat macierzyństwa. Kobiecie z dzieckiem 
towarzyszy wilczyca karmiąca swoje młode, natomiast na 
drugim planie artystka umieszcza pasterza pilnującego sta-
da owiec. Symboliczna kompozycja przywodzi na myśl sko-
jarzenia mitologiczne oraz biblijne. W starotestamentowej 
księdze Izajasza (Iz 11:6) padają słowa: „Wtedy wilk zamiesz-
ka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, 
cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je 
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poganiał”. Być może płótno jest próbą przedstawienia idyl-
licznej wizji macierzyństwa jako odwiecznego cyklu natury 
o boskim, mitycznym charakterze. 

Muter przetrwała wojnę w Awinionie ucząc rysunku i hi-
storii sztuki w szkole dla dziewcząt, po jej zakończeniu po-
wróciła do Paryża. Mimo, że nadal uczestniczyła w wysta-
wach nie udało się jej powtórzyć oszałamiających sukcesów 
artystycznych z okresu międzywojnia. W efekcie, osamot-
niona, borykała się z ciągłymi problemami finansowymi oraz 
postępującą chorobą oczu, która praktycznie odcięła ją od 
możliwości zarobkowania. 

W Polsce przez wiele dziesięcioleci Muter była artystką 
zapomnianą i pozostającą w cieniu innych polskich mala-
rzy z École de Paris. Uporządkowaniem jej dzieła zajął się 
Bolesław Nawrocki – polski kolekcjoner i dyplomata. Z jego 
inicjatywy w 1994 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie 
odbyła się monograficzna wystawa prac Meli Muter. Dzieła 
artystki należą do wielu prestiżowych kolekcji. 
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Wlastimil Hofman
(1881–1970)

Organista, 1943
olej, płótno, 45 × 37 cm (w świetle oprawy) 

sygnowany śr.: „Wlastimil | Nazaret Hofman 1943”; na odwrocie: „Organista Edgar Affard | 
»Organista« | W Kościele Chrystusa Młodzieńca w Nazarecie | listopad 1943 | Nazaret”

estymacja: 40 000–50 000 zł 

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 szkol-
nych lat: „Pragnąłem być wielkim artystą, drugim Matejką (…) 
Tak ogromnie lubiłem rysować w tych czasach, że wszystkie 
książki szkolne, wszystkie papiery porysowałem”1. Po ukoń-
czeniu 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 arty-
stę. Także mistrz niezwykle cenił swojego studenta – wiele 
lat później po śmierci Malczewskiego jego żona podarowa-
ła Hofmanowi paletę zmarłego męża z dedykacją2. Wpływ 
malarstwa Malczewskiego na Wlastimila Hofmana niewątpli-
wie da się zauważyć we wspólnej dla obu artystów tradycji 
młodopolskiego symbolizmu: w zbliżonych układach kom-
pozycyjnych, 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 przedsta-
wienia religijne i mitologiczne, a także fantastyczne alegorie 
wplecione w sceny z życia ludu. Spotkało się to z uznaniem 
widowni i krytyki: w 1907 roku jako pierwszy Polak otrzymał 
nominację na członka Wienner Secession Galerie, a w 1921 
1921 jako drugi (po Oldze Boznańskiej) został członkiem 
Société nationale des beaux-arts w Paryżu. Jego redakcja 

1 E. Wolniewicz-Mierzwińska, Sylwetka Wlastimila Hofmana w świetle jego 
pamiętnika, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 41, nr 3, 1979, s. 264.
2 Tamże, s. 482.

malarstwa figuralnego oparła się wszelkim międzywojennym 
awangardowym prądom, przez co Hofman w późniejszych 
latach tworzył nieco na marginesie głównego obiegu sztu-
ki. 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 in-
spiracji 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 przedo-
stało 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 pu-
szek, aby mąż miał na czym malować3. Po zakończeniu woj-
ny Hofman wrócił do Krakowa, a ostatnie lata życia spędził 
w Szklarskiej Porębie. 

Prezentowany portret powstał podczas wojennej tu-
łaczki Wlastimila Hofmana – namalował go w 1943 roku 
w Nazarecie. Według autorskiej inskrypcji, przedstawia on 
Edgara Affarda, organistę z Kościoła Chrystusa Młodzieńca 
w Nazarecie. Podczas pobytu w Palestynie artysta wykony-
wał portrety innych imigrantów, aby mogli wysłać je do ro-
dziny w Europie na dowód, że udało im się przeżyć. Być może 
portret organisty należy do tej grupy obrazów. Niezależnie 
jednak od jego historii, wizerunek stanowi popis malarskie-
go kunsztu Wlastimila Hofmana, jego wrażliwości kolory-
stycznej oraz umiejętności uchwycenia psychologicznego 
rysu modela.

3 B. Czajkowski, Portret z pamięci, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk 
1971, s. 173.
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Leopold Gottlieb
(1879–1934)

Kobieta przy stole, nd.
olej, węgiel, deska; 61 × 33,5 cm 

sygnowany l.d. „l. gottlieb”

estymacja: 14 000–20 000 zł

Leopold Gottlieb – malarz, grafik i rysownik żydowskiego 
pochodzenia; prywatnie najmłodszy brat innego słynnego 
malarza, Maurycego Gottlieba. W latach 1896-1902 kształcił 
się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
Jacka Malczewskiego i Teodora Axentowicza. W 1903 roku 
kontynuował naukę w Paryżu, zaś rok później przeprowa-
dził się do Paryża. Był pomysłodawcą powstania w 1905 kra-
kowskiej Grupy Pięciu, w skład której weszli także Wlastimil 
Hofman, Mieczysław Jakimowicz, Jan Rembowski i Witold 
Wojtkiewicz. Grupa wspólnie wystawiała swoje prace m.in. 
w Berlinie, Wiedniu, Warszawie, Krakowie i Lwowie. Sam 
Gottlieb wystawiał swoje obrazy podczas paryskich Salonów, 
Jesiennego i Niezależnych, oraz Société Nationale des Beaux 
Artes i Tuileries. Brał także udział w wystawach organizowa-
nych przez wiedeńską Secesję. W Paryżu obracał się w krę-
gu artystów i krytyków Montparnasse’u, przyjaźnił się m.in. 
z Melą Muter. W latach 1917-1919 wystawiał swoje prace 
razem z grupą Ekspresjonistów Polskich, przemianowaną 

później na Formistów. Po zakończeniu I wojny światowej ar-
tysta zamieszkał w Polsce, ale przed rokiem 1920 przeniósł 
się Wiednia, a następnie do Niemiec. W latach 1929 i 1930 
wystawiał razem z twórcami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu 
Artystów Polskich „Rytm”.

W początkowym okresie twórczości Leopold Gottlieb 
czerpał ze stylistyki młodopolskiej; operował subtelnie 
modulowaną plamą barwną obwiedzioną miękkim, płyn-
nym konturem. Portretowane przez niego osoby (m.in. Jan 
Kasprowicz czy Stefan Żeromski) zyskiwały w jego ujęciu de-
kadencką melancholię. Swoich modeli umieszczał na ogół 
w płytkiej, zawężonej przestrzeni obrazowej na neutralnym 
tle. W późniejszych latach często sięgał do repertuaru tema-
tów biblijnych. Począwszy od roku 1927 Gottlieb radykalnie 
zawęził kolorystykę do kilku tonów podstawowych, jasnych 
błękitów, różów i brązów; odcienie masy perłowej wzboga-
cał akcentami bieli.
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Kazimierz Stabrowski 
(1869–1929)

Kaktusy w Palermo, początek XX wieku
pastel, papier; 49 × 64 cm (w świetle passe-partout) 

sygnowany w p.d.: „K. Stabrowski.”

proweniencja:
•  kolekcja rodzinna
• spuścizna po artyście
• od lat 90. kolekcja Krystyny Jerzmanowskiej
• kolekcja prywatna, Warszawa

wystawiany:
• Kazimierz Stabrowski 1869–1929. Kolekcja prac ze zbiorów 

prywatnych i Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Muzeum Łazienki Królewskie Stara Kordegarda, Warszawa 
1997.

reprodukowany:
• Kazimierz Stabrowski 1869–1929. Kolekcja prac ze zbiorów 

prywatnych i Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Muzeum Łazienki Królewskie Stara Kordegarda, Warszawa 
1997.

estymacja: 14 000–18 000 zł
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Juliusz Jakub Grosse
(1861–1933)

Piesek, 1896
suchy pastel, płótno; 36 × 42 cm (w świetle oprawy) 

dedykacja i sygnatura p.d.: „Mojej siostrze Marysi w dzień jej ślubu | J. Gr, 1896”

proweniencja:
• kolekcja prywatna, Warszawa
• kolekcja Anny i Leszka Wajdy
• spuścizna po artyście
• rodzina artysty – Maria i Gustaw Biznacowie

estymacja: 10 000–12 000 zł

Juliusz Grosse z powodzeniem łączył szeroko zakrojo-
ną, prowadzoną przez całe życie działalność handlową 
(wina, w tym tokajskie – m.in. właściciel winnicy w Oremus 
w Sátoralja-Ujhely, herbata) oraz aktywne zaangażowanie 
w działania społeczności ewangelickiej w Krakowie, z twór-
czością artystyczną. Podstawy nauki malarstwa, zdobyte 
u Władysława Łuszczkiewicza w Krakowie, pogłębiał od 1895 
roku w Paryżu, gdzie studiował pod kierunkiem Williama-
Adolphe`a Bouguereau i Francisa Cormona; w 1898 noto-
wany był również w Monachium. Pejzaże, sceny rodzajowe 
i portrety od 1889 roku pokazywał głównie na wystawach 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. W środowisku 
Krakowa był postacią znaną i popularną, a jego kantor w pa-
łacu Spiskim stał się miejscem spotkań artystów.
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Emil Krcha
(1894–1972)

Martwa natura z Kaczeńcami, 1965
olej, płótno; 60 × 71,5 cm 

sygnowany p.d.: „E. Krcha”, na odwrocie nalepki wystawowe i biogram artysty

wystawiany:
• „Gra obrazów” Muzeum Narodowe w Kielcach, maj–

wrzesień, 2011.

reprodukowany:
• Katalog wystawy „Gra obrazów” Muzeum Narodowe 

w Kielcach, maj–wrzesień 2011.

estymacja: 9 500–12 000 zł 
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Alfred Aberdam
(1894–1963)

Studium postaci, nd.
olej, tektura; 38 × 46 cm 

na odwrocie nalepka: „(88) 46 × 38 | A. Aberdam”

wystawiany:
• „Gra obrazów” Muzeum Narodowe w Kielcach, maj–

wrzesień, 2011.

reprodukowany:
• Katalog wystawy „Gra obrazów” Muzeum Narodowe 

w Kielcach, maj–wrzesień 2011.

estymacja: 3 500–4 500 zł 
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Antoni Gramatyka
(1841–1922)

Pejzaż wiejski, 1899
olej, płótno; 20,5 × 28,5 cm 

sygnowany l.d. „A. Gramatyka 99”

estymacja: 5 000–8 000 zł
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Edward Matuszczak
(1906–1965)

Pejzaż z Kazimierza, 1933
olej, tektura; 25 × 30 cm 

sygnowany na odwrocie p.g. „Matuszczak 1933”

wystawiany:
• „Gra obrazów” Muzeum Narodowe w Kielcach, maj–

wrzesień, 2011.

reprodukowany:
• Katalog wystawy „Gra obrazów” Muzeum Narodowe 

w Kielcach, maj–wrzesień 2011.

estymacja: 5 500–7 000 zł 



150

75

Władysław Jarocki
(1879–1965)

Hucułka zimą, nd. 
olej, płótno, 54 × 43 cm 

sygnowany l.d.: „Wł. Jarocki” 
w 1997 obraz został zdjęty z tektury, na której była inna kompozycja Jarockiego „Przejście 

graniczne między Austrią a Rosją”

estymacja: 10 000–15 000 zł 
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Regulamin aukcji

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.

§ 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, kóra 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 (t.j. 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 
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§ 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 
podwyżeszenia 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 podwyżeszenia 
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 [W], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży 
wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata będąca wynagrodzeniem należnym twórcy i jego 
spadkobiercom z tytułu dokonanej zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu, 
o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) (droit de suite) stanowiącym sumę poniższych stawek:
a. 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 

000 euro, oraz
b. 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 

000,01 euro do równowartości 200 000 euro, oraz
c. 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 

000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz
d. 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 

000,01 euro do równowartości 500 000 euro, oraz
e. 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym 

równowartość 500 000 euro.
4. Opłata, o której mowa w pkt. 3 jest nie wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest 

pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż równowartość 100 euro.
5. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [O] do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz 

z opłatą aukcyjną doliczany jest podatek od towarów i usług w wysokości 8% ceny nabycia 
Obiektu.

6. Opłaty, o których mowa w pkt. 1–4, doliczana jest również w przypadku sprzedaży 
pozaaukcyjnej.

7. W przypadku zawarcia Umowy w drodze licytacji przez Internet do opłat przewidzianych w pkt. 
1–4 doliczana jest także prowizja pobierana przez Usługodawcę. Usługodawca informuje klienta 
o wysokości prowizji wliczając w to swoje opłaty.

§ 12. ZAKUP OBIEKTU
1. Nabywca zobowiązany jest uiścić należności za wylicytowane Obiekty w ciągu 7 dni roboczych 

od dnia zawarcia Umowy. Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za 
okres opóźnienia w zapłacie.

2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy 
płatności:
a. gotówka (płatność dokonywana jest w Zł),
b. karty płatnicze,
c. przelew bankowy na rachunek, którego numer podany jest w katalogu aukcyjnym i na 

stronie internetowej Domu Aukcyjnego.
3. Faktury w walucie obcej wystawiane mogą być za zgodą Domu Aukcyjnego, przy czym 

przeliczenie należności/kwoty następuje wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu 
poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie opóźnienia Nabywcy w zapłacie oraz niedokonania odbioru Obiektu w terminie 

określonym w pkt. XIV.2 Regulaminu, Dom Aukcyjny wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin 
do uiszczenia należności za wylicytowany Obiekt oraz do odbioru Obiektu. W przypadku 
bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Dom Aukcyjny ma prawo złożyć w terminie 90 
dni od daty zawarcia Umowy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

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

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

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

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

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

3. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu oraz certyfikat autentyczności Obiektu.
4. Odbiór zakupionego Obiektu odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie Nabywcy 

Dom Aukcyjny może wysłać Obiekt pod wskazany adres, pod warunkiem pokrycia przez 
Nabywcę wszelkich kosztów wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia.

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

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

7. W przypadku opóźnienia Nabywcy w odbiorze Obiektu przekraczającego okres 12 miesięcy od 
dnia aukcji, Obiekt przejdzie na własność Domu Aukcyjnego w zamian za zwolnienie Nabywcy 
z obowiązku zapłaty opłat za przechowanie.

8. Nabywca Obiektu udziela Domowi Aukcyjnemu nieograniczonej licencji na wykorzystywanie 
wizerunku zakupionego Obiektu w celach marketingowych.

§ 15. REKLAMACJE
1. Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
2. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu jednego roku od daty 

wydania Obiektu.
3. Wobec osób niebędących konsumentami Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za 

ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów.

§ 16. INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH
1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 
50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.

2. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 
1446), od 6 grudnia 2017 r. podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu 
zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do prowadzenia księgi 
ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia, zarówno na własną rzecz, jak i na 
rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten 
podmiot, w szczególności ocen wskazujących czas powstania zabytku i wycen zabytku.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), Dom Aukcyjny jest zobowiązany do 
zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie 
muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków sprzedawanych na aukcji. Oświadczenie 
w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu powinno zostać złożone przez muzeum 
niezwłocznie po licytacji takiego Obiektu, nie później jednak niż do zakończenia całej aukcji. 
W przypadku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu przez więcej niż jedno 
muzeum rejestrowane przysługuje ono muzeum, które wcześniej złożyło takie oświadczenie.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1829), przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą 
następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
a. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
b. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, 

przekracza równowartość 15 000 zł.

§ 17. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu 

lub wprowadzenia nowego Regulaminu.
2. Zawiadomienie o zmianie Regulaminu lub nowy Regulamin, Dom Aukcyjny przesyła klientom 

listownie lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie 
zmienionego lub nowego Regulaminu.

3. Klienci wskazują Domowi Aukcyjnemu adres korespondencyjny.
4. Klienci powinni poinformować Dom Aukcyjny o zmianie swojego adresu korespondencyjnego. 

Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że pisma kierowane na posiadany przez Dom 
Aukcyjny adres klienta uznaje się za doręczone. Przesyłki dwukrotnie awizowane będą 
uznawane za doręczone, a określone w nich terminy za skuteczne.

5. Nabywca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z wywozem Obiektu za granicę.
6. W zakresie pojęć, o których mowa w pkt. I odniesienia do jednego rodzaju gramatycznego 

obejmują odniesienia do wszystkich rodzajów gramatycznych, a odniesienia do liczby 
pojedynczej obejmują odniesienia do liczby mnogiej i odwrotnie.



Formularz rejestracji klienta
Nazwa aukcji: Aukcja Sztuki Nowoczesnej i Sztuki Klasycznej | Kod aukcji: 1812ASN8 | Data aukcji: 10.12.2018

Data rejestracji Klienta:     Hasło:

DANE OSOBOWE:

Imiona, Nazwisko      i/lub Nazwa firmy

Dowód osobisty (seria i numer)     Paszport (w przypadku braku dowodu osobistego)

PESEL       NIP (w przypadku firmy)   
       

DANE KONTAKTOWE:

e-mail       Numer telefonu:
       

ADRES KORESPONDENCYJNY:

Ulica       Nr domu/mieszkania  

Kod pocztowy       Miejscowość

ADRES ZAMELDOWANIA/SIEDZIBY (jeśli inny niż powyżej):

Ulica       Nr domu/mieszkania  
 

Kod pocztowy       Miejscowość
 

e-mail: zlecenia@artlibra.pl
tel.: +48 660 299 912

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.

Libra Dom Aukcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy 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.

z rejestracją przebiegu Aukcji przy pomocy urządzeń technicznych 
oraz na wykorzystanie tego wizerunku w celach związanych z 
wewnętrznym funkcjonowaniem Domu Aukcyjnego:
꙱   TAK   ꙱ NIE (*wybrać odpowiednie pole)

3. Wyrażam zgodę na używanie przez Dom Aukcyjny 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych 
systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego: 
꙱   TAK   ꙱ NIE (*wybrać odpowiednie pole)

4. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Dom Aukcyjny informacji 
handlowej skierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
w postaci:
wiadomość e-mail ꙱   TAK   ꙱ NIE (*wybrać odpowiednie pole);
wiadomość SMS   ꙱ TAK ꙱   NIE (*wybrać odpowiednie pole).

Data i podpis klienta

JA, NIŻEJ PODPISANY/A OŚWIADCZAM, ŻE:
꙱ 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;
꙱ zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z 
Regulaminem Aukcji;
꙱ 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:
꙱   TAK ꙱   NIE (*wybrać odpowiednie pole)

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Dom Aukcyjny w postaci wizerunku utrwalonego w związku  



Nazwa aukcji: Aukcja Sztuki Nowoczesnej i Sztuki Klasycznej 
Kod aukcji: 1810ASN8 Data aukcji: 10.12.2018

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

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

Osoba zlecająca licytację:

IMIĘ I NAZWISKO    NUMER KLIENTA  seria i numer dowodu osobistego lub PESEL

NUMER TELEFONU DO LICYTACJI     HASŁO

Nr 
katalogowy Autor/Tytuł:

Maksymalna oferowana kwota
(bez opłaty aukcyjnej)

lub licytacja telefoniczna [ TEL. ]

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

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

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

podpis pracownika Domu Aukcyjnego        podpis Uczestnika aukcji

Formularz zlecenia licytacji z limitem/telefonicznej

Libra Dom Aukcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Złota 48/54; 00–120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowe-

go, 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.

e-mail: zlecenia@artlibra.pl  tel.: +48 660 299 912

faktura   paragon
poczta   
poczta elektroniczna 
odbiór osobisty



Wsparcie dla fundacji

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

www.fundacjagessel.pl

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.

 www.ivypoland.pl

Synapsis
Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie sy-

stemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.
www.synapsis.org.pl

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.
www.wiewiorkajulia.pl

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.
www.kabbalah.pl

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.
www.blizniemuswemu.pl

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.
www.fundacjagg.pl

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

www.schronisko.info.pl

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

dziecka i z innych placówek opiekuńczych.
www.oneday.com.pl

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

www.tzsp.art.pl 




