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Wacław Taranczewski
(1903–1987)

Martwa natura z wazonem i muszlą, lata 60. XX w.
olej, płótno; 101 × 130 cm 

na odwrocie: „126 I (w okręgu)”

cena wywolawcza: 28 000 zł 

estymacja: 35 000–45 000 zł
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Henryk Kuna
(1879–1945)

Portret dziewczynki, 1917
brąz, odlew współczesny; 30 × 14 × 20 cm; edycja 4/8

cena wywoławcza: 10 000 zł

estymacja: 15 000–18 000 zł

2
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Marek Włodarski (Henryk Streng)
(1898–1960)

Trzej rowerzyści, 1926
ołówek, papier; 20,5 × 19,5 cm (w świetle oprawy) datowany l.d.: „1926.”, ślad startej sygnatury; na 

odwrocie ołówkiem: „IV 278 | 1493”

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

Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981.

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

Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981, poz. kat. nr IV. 278.

cena wywoławcza: 14 000 zł 

estymacja: 18 000–24 000 zł

3
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Władysław Strzemiński
(1893–1952)

Sosny nad morzem, 1939
ołówek, papier; 31 × 38,5 cm 

opisany zielonym atramentem l.g.: „105”

proweniencja:
• kolekcja prywatna, Warszawa
• kolekcja prywatna, Poznań
• kolekcja prywatna, Niemcy 
• własność Niki Strzemińskiej

wystawiany:
• Strzemiński 1893–1952. W setną rocznicę urodzin, Muzeum 

Sztuki w łodzi, 1994.
• Warsztat Władysława Strzemińskiego, Galeria Sztuki 

Współczesnej Anny Wesołowskiej w łodzi, 1985.

literatura:
• Władysław Strzemiński 1893–1952. W setną rocznicę 

urodzin, kat. wyst., Muzeum Sztuki w łodzi, red. J. Janik,  
Z. Karnicka, J. ładnowska, łódź 1994, s. 223, poz. VI. 10.

• Warsztat Władysława Strzemińskiego, kat. wyst., Galeria 
Sztuki Współczesnej Anny Wesołowskiej w łodzi, łódź 
1985, poz. 6 (il.).

cena wywoławcza: 90 000 zł 

estymacja: 110 000–130 000 zł

4
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„Dokonania twórcze Strzemińskiego posiadają znaczenie 
poza czasem historycznym, w którym powstawały, będąc 
integralną obrazowo syntezą źródłowości widzenia i namy-
słu nad nim samym. W efekcie artystycznym stanowią one 
owocne unaocznienie owej syntezy w malarstwie, projekcję 
widzenia laboratoryjnie płaskiego, jak obraz”1. Władysław 
Strzemiński to artysta, który czerpiąc z awangardy rosyjskiej, 
mocno przyczynił się do rozwoju awangardy w Polsce (lata 
20. i 30. XX wieku). Był prekursorem konstruktywizmu, a tak-
że twórcą koncepcji sztuki nowoczesnej, tzw. unizmu. Studia 
plastyczne rozpoczął w 1918 roku w Państwowych Wolnych 
Pracowniach Artystycznych (SWOMAS) w Moskwie. Poznał 
tam Kazimierza Malewicza i Władimira Tatlina, z którymi 
utrzymywał później kontakty. Realizował się w końcu jako te-
oretyk sztuki (w latach 1948–1949 napisał książkę pt. „Teoria 
widzenia”, która ukazała się 10 lat później), projektant dru-
ku funkcjonalnego oraz malarz. Był bardzo aktywny w wielu 
zgrupowaniach artystycznych, należał do grupy Blok, Pra-
esens, a później także, jako współtwórca wraz z Katarzyną Ko-
bro – działał w grupie artystycznej „a.r.”. Założył w łodzi Pań-
stwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych, w której wykładał 
w 1945 roku. Brał udział w stworzeniu kolekcji prac grupy a.r. 

– jednej z pierwszych kolekcji dzieł awangardowych na świecie. 
W 1945 roku artysta przekazał też Muzeum Sztuki w łodzi 
swoje prace, będąc niezwykle zaangażowanym w rozwój tej 
instytucji, dla której dzisiaj fundamentalna jest kolekcja sztuki 
nowoczesnej grupy „a. r.”. Warto nadmienić, że Strzemiński 
pozyskiwał dla Muzeum Sztuki w łodzi także prace innych 
artystów, zarówno polskich, jak i zagranicznych korzystając 
m.in. z kontaktów wypracowanych na studiach w Moskwie, 
a w dodatku, w 1948 roku zaprojektował dla tego Muzeum 
Salę Neoplastyczną, przeznaczoną do eksponowania prac ta-
kich artystów jak Katarzyna Kobro, Henryk Berlewi czy Theo 
van Doesburg. Sosny Władysława Strzemińskiego to praca 
powojenna i niepodlegająca zasadom nakreślonym przez 
socrealizm, choć konkretyzował niekiedy założenia socre-
alizmu za pośrednictwem obieranej tematyki (tutaj można 
wymienić takie prace jak Żniwiarki czy Tkacze). Artysta po-
zostawał dalej w silnym związku z dokonaniami awangardy 
oraz atmosferą doświadczeń w polu sztuki, co uwidacznia się 
właśnie w proponowanym rysunku. Prowadzona niezwykle 
plastycznie kreska zdaje się nie mieć początku ani końca, wije 
się, przybiera miękkie, biomorficzne, obłe, nieregularne a za-
razem rytmiczne formy. Andrzej Turowski zauważa: „Teoria 
rytmów jako zasada fizjologii oka, a w obrazach następstwa 
i przeniesienia powidokowego barw i form, powodowana 
skomplikowanym ruchem wzroku, uzasadniała stosowanie 

1 J. Jedliński, Konstruowanie widzenia, [w:] Władysław Strzemiński 1893–1952. W setną 
rocznicę urodzin, red. J. Janik, Z. Karnicka, J. Ładnowska, Łódź 1993–1994, s. 21. 



złożonej techniki rekonstruującej rzeczywisty proces, dając 
jednocześnie wgląd w jej mechanizm. Istotna jest, powie-
działby Strzemiński, prawda widzenia, która usprawiedliwia 
każdą technikę, albo nawet zmusza do użycia takiej techniki, 
która tę prawdę potrafi unaocznić”2. Niezwykle ważne okaza-
ły się dla Strzemińskiego w całej jego twórczości relacje mię-
dzy tym, co rzeczywiste oraz tym, co postrzegane, czyli znie-
kształcane i interpretowane zarówno przez oko, jak i umysł. 
Fascynowały go powstające w ten sposób kształty, oderwa-
ne od tego, co nazywamy realnością i prawdą, a tym samym 
odrzucał iluzję realizmu w sztuce. Stąd tak ekspresyjna kres-
ka, poprzez którą przebija się niezwykła emocjonalność. Eg-
zemplifikacją tych obserwacji Strzemińskiego są też prace 
z cyklu Powidoki. Pozostawiał więc artysta w swoich pracach, 
i tak dzieje się również w Sosnach, przestrzeń dla wyobraź-
ni. Malowane i rysowane motywy sugerował tytułami, co 
pozwala je niejako rekonstruować, dostrzegać poprzez ist-
niejące w pamięci i narzucające się schematy oraz skojarze-
nia. Koncepcję Strzemińskiego tłumaczy Jaromir Jedliński: 

„Konstruowanie widzenia – przez które rozumiem tu wpro-
wadzanie przez artystę porządku w stosunku do percepcji 
świata otaczającego, a zarazem poszukiwanie odpowiadają-
cego temu porządkowi języka obrazowego – było tożsame 
w systemie przekonań Strzemińskiego z »konstruowaniem 
piękna«. W 1932 roku mówił on: »Przewaga sztuki nowo-
czesnej polega na tym, że z obserwacji zjawisk optycznych 
wyprowadza system ogarniający większą ilość pierwiastków 
piękna. Pięknem jest zgodność przedmiotu z istotą naszych 
zjawisk fizjologiczno-wzrokowych. Im większą ilość zjawisk 
ogarniamy przez system konstruowania piękna, tym piękno 
jest całkowitsze i doskonalsze«3. Władysław Strzemiński oka-
zał się wpływowym artystą inspirując kolejne pokolenia do 
wnikliwych badań nad strukturą dzieła, barwą i samymi spo-
sobami odbierania świata. Jego twórczość, ale i życie, były 
fascynujące także dla Andrzeja Wajdy, który wyreżyserował 
biograficzny film o Strzemińskim pt. Powidoki w 2016 roku. 

2 A. Turowski, Fizjologia oka, [w:] Władysław Strzemiński 1893–1952. W setną rocznicę 
urodzin, red. J. Janik, Z. Karnicka, J. Ładnowska, Łódź 1993–1994, s. 42. 
3 J. Jedliński, Konstruowanie widzenia, [w:] Władysław Strzemiński 1893–1952. W setną 
rocznicę urodzin, red. J. Janik, Z. Karnicka, J. Ładnowska, Łódź 1993–1994, s. 12. 
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Andrzej Wróblewski
(1927–1957)

Dziewczynka na stołku
olej, tusz, papier; 61 × 43 cm

proweniencja:
• kolekcja prywatna, Warszawa
• zakup od rodziny artysty

wystawiany:
• Andrzej Wróblewski 1927–1957. Retrospektywa, Muzeum 

Narodowe w Krakowie, 1996.
• Andrzej Wróblewski 1927–1957. Retrospektywa, Zachęta 

Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 1995.

reprodukowany:
• Unikanie stanów pośrednich. Andrzej Wróblewski (1927–

1957), red. M. Ziółkowska, W. Grzybała, Warszawa 2014,  
s. 111, poz. kat. 100.

Praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego.

cena wywoławcza: 220 000 zł 

estymacja: 240 000–260 000 zł

5
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Portretowana to Aleksandra Peterschein, po mężu Szuliga 
(17.12.1928–23.2.1992) zamieszkała w Wieliczce, potem w Kra-
kowie, wraz z siostrą Ireną w latach 50. XX w. była modelką 
na krakowskiej ASP.

„Jako malarz Wróblewski tak naprawdę zaistniał dopiero 
po śmierci. […] Dla mnie, kiedy staram się rozumieć, czym 
jest tradycja polskiego malarstwa, Wróblewski jest jedynym 
ukształtowanym po wojnie prawdziwie oryginalnym polskim 
malarzem. Może są lepsi od niego, ale on jeden w całości zre-
alizował siebie samego i – wzorem wielkich artystów prze-
szłości – oddał swoje życie za sztukę. Nie można go porównać 
z nikim innym, ponieważ nikt poza nim w Polsce nie potrafił 
stworzyć obrazu, który byłby silniejszy i bardziej przekony-
wający artystycznie”1. Artystę interesowało malarstwo figu-
ralne (ugruntowane w rzeczywistości, we wnikliwej obser-
wacji i rozpoznaniu, choć metaforyczne), jak i abstrakcyjne 

1 A. Wajda, Andrzej Wróblewski znany, [w:] Andrzej Wróblewski, red. Z. Gołubiew, 
Warszawa 1998, s. 12. 

(kompozycje Wróblewskiego często oparte były na figurach 
geometrycznych, oderwaniu od tego co widzialne oraz na 
silnym konturze). Od początku Wróblewskiego interesowało 
praktykowanie sztuki zaangażowanej, społecznej i uwikłanej 
w politykę. Odnosił się do traumy II wojny światowej, od-
nalazł się też w końcu w ideologicznej tematyce i stylistyce 
narzucanej przez ówczesną władzę, dla której socrealizm 
był narzędziem propagandy. Andrzej Kostołowski o twór-
czości artysty z lat 50. pisze w ten sposób: „Zawalenie się 
socrealizmu w 1955 roku i ruch »arsenałowy« nie znajdują 
we Wróblewskim antenata. Raczej nawet przeciwnie: Roz-
strzelania drzemią w pracowni, a artysta jest otaczany aurą 
sztandarowego socrealisty. […] Wróblewski jest […] wówczas 
kameralnie poetycki, w fazie rodzinnego ciepła i rozwijającej 
się własnej wersji »nowoczesnego realizmu«, tj. tego, który 
działa uogólniającym skrótem i niema plakatowym kolorem, 
kładzionym w obrębie mocnych linii konturów figur. […] Ale 
często są w owych dziełach poblaski, cienie czegoś co jest 

fot. zdjęcie z ekspozycji z Muzeum Narodowego w Krakowie z 1998 roku



niezbyt wesołe”2. Ten „uogólniający skrót i niemal plakato-
wy kolor”, a także „poblaski, cienie czegoś co jest niezbyt 
wesołe” uwidaczniają się także w Dziewczynce na krześle 

– wyraźne, kontrastujące ze sobą, kładzione płasko kolory – 
jedynie czerwień i czerń – wybijają się, ale nie tłamszą dziew-
czynki, a raczej zdają się w sposób symboliczny podkreślać 
ujawniający się na jej twarzy smutek i niepewność. Postać 
jest odindywidualizowana i syntetyczna, pozostają tylko jej 
emocje wyrażone posępną i głęboką czernią oraz alarmującą 
czerwienią, które, choć intensywne, kładzione są w sposób 
niestały, tak, jakby w owych plamach barwnych miało odbi-
jać się naturalizujące całość światło. Ostatecznie, różnorod-
na i wieloaspektowa twórczość Wróblewskiego, dla której 
fundamentami była nie tylko ideologia, ale i pasja, pociąg do 
eksperymentów malarskich oraz indywidualizm, pozwalają 
uznawać artystę za jednego z najlepszych i najbardziej roz-
poznawalnych w Polsce. Być może istotą jest autentyczność: 

„Naga w swych pomyłkach i wielkości sztuka Wróblewskiego 
interesuje nas coraz bardziej. Dzięki niemu wiemy, jak bar-
dzo mógł błądzić XX-wieczny artysta, aby jego nieostrożne 
kroki mogły stać się pożywką dla wyobrażeń stulecia. Ale do 
tego potrzebny był nie tylko bunt artystyczny, lecz przede 
wszystkim samoniszcząca prawda rozliczeń”.

2 A. Kostołowski, Andrzej Wróblewski – konfrontacje i rozliczenia, [w:] Andrzej Wróblewski, 
red. Z. Gołubiew, Warszawa 1998, s. 26–27. 
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Erna Rosenstein
(1913–2004)

Kompozycja surrealistyczna, 1948
gwasz, papier; 87 × 29 cm (w świetle oprawy) 

sygnowany p. d.: „Rosenstein”, na odwrociu dedykacja: „Tadeuszowi Żywolewskiemu | na pamiątkę 
naszego miłego spotkania | i rozmowy dn. 19 XII 1987 r., Warszawa | Erna Rosenstein”

cena wywoławcza: 28 000 zł 

estymacja: 35 000–45 000 zł

Erna Rosenstein to wyróżniona w 1976 roku Nagrodą im. Cy-
priana Kamila Norwida oraz, w 1996 roku, Nagrodą im. Jana 
Cybisa, malarka, twórczyni kolaży i obiektów artystycznych, 
poetka żydowskiego pochodzenia. Była ona też aktywną dzia-
łaczką komunistyczną, która jednak nie podporządkowała się 
narzuconym przez socrealizm i wypracowanym na rzecz pro-
pagandy konwencjom artystycznym. W latach 1932–1934 stu-
diowała w wiedeńskiej Frauenakademie, następnie, do 1936 
roku pod kierunkiem Wojciecha Weissa na krakowskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych. Okres wojny, znajdujący także odbicie 
w jej twórczości, spędziła z rodzicami we Lwowie, do 1942 
roku przebywając w tamtejszym getcie. Za sprawą studiów 
w Krakowie poznała artystów Grupy Krakowskiej, do której 
później należała. Szczególną relację nawiązała z Tadeuszem 
Kantorem, Jonaszem Sternem i Marią Jaremą. Być może ze 
względu na często oniryczny, abstrakcyjny charakter prac 
artystów, który był bliski również samej Ernie Rosenstein. 
Określa się ją ostatecznie mianem artystki surrealistycznej, 
w pracach kórej (także prezentowanej tutaj) uwidacznia się 
m.in. wpływ katalońskiego artysty Joana Miró odwołujące-
go się do poetyki „powrótu do dzieciństwa”. Jego sztuka to 
przede wszystkim operowanie uproszczonymi formami, fan-
tazyjnymi strukturami, żywymi kolorami przypominającymi 
rysunki dziecięce. Wizja artystyczna Joana Miró jest podob-
na do koncepcji sztuki Erny Rosenstein: „Każde dziecko jest 
artystą. Każde ma ochotę malować, śpiewać. Dzieci odgry-
wają teatr. Gdy dorośleją, tracą to wszystko. Trzeba umieć te 
skłonności rozwinąć, żeby były żywe. Gdy byłam dzieckiem, 
chciałam malować, interesowały mnie różne baśniowe rze-
czy. To było we mnie. Idee rewolucji, komunizmu – to było 
później, w szkole średniej. Dlaczego idee komunizmu? To 
był postęp, lepszy świat. Każdy chce lepszego świata. Więc 
chcieliśmy budować komunizm w Polsce. Wierzyłam, że jak 

wszyscy będziemy mieli w sobie energię, konsekwencję, to 
cel osiągniemy”1. Na obrazie artystki z 1948 roku pojawia-
ją się, przywodzące na myśl nie tylko Miró, ale i Hieronima 
Boscha, niestworzone istoty, zwierzęta-potwory, mnogość 
prostych symboli, które, co ciekawe, dają się rozpoznawać 
na samej górze pola obrazowego, lecz u dołu są abstrakcyj-
ne, ich kreacja dynamiczna, ekspresyjna. Praca zdaje się być 
narracyjna, poszczególne elementy układają się w ciągi fan-
tazyjnych, rozgrywanych w czasie historii. Czas był istotny 
dla artystki nie tylko w tym kontekście: „Pozornie skończo-
ny obraz przeistacza się wciąż z otaczającym światem. Pęka. 
Osadzają się nowe warstwy. Kolory nabierają innych odcieni. 
W ten sposób zyskuje on swój czwarty wymiar – czas. Nie 
tylko on zyskuje ten wymiar. Zyskują go też oglądający. Lu-
dzie wciąż nowi widzą go coraz inaczej. To jest zależne od 
warunków i zagadnień epoki. Nie dość, że on się zmienił, 
jeszcze zmieniają go swoim spojrzeniem. Jest to droga bez 
końca”2. Jest to też w końcu artystka, która, choć zosta-
ła w pewnym momencie zapomniana przez historię sztuki, 
dzisiaj już w pełni istnieje w świadomości Polaków, a proces 

„przywracania pamięci o niej” nadal trwa, co skutkuje kolej-
nymi monograficznymi i zbiorowymi wystawami. Agnieszka 
Taborska pisząc o wystawie monograficznej Erny Rosenstein 
jeszcze w 2011 roku zaznaczała: „Gdyby Erna Rosenstein żyła 
w Paryżu, jej twórczość znana by już była z retrospektywy 
i licznych omówień”3.

1 Mam uczucie, że jakieś rzeczy ze świata przepływają przeze mnie, a ja je tylko urealniam, 
E. Rosenstein w rozmowie z R. Walenciakiem, [dostęp:] http://www.wysokieobcasy.
pl, 2008.
2 E. Rosenstein. Malarstwo, kat. wyst. BWA, Piła 1980, nlb.
3 A. Taborska, [w:] Mogę powtarzać tylko nieświadomie, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa 
2011.
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Kazimierz Mikulski
(1918–1998)

B, 1973
collage, papier; 32,5 × 50 cm, na odwrocie nr katalogowy: „2/150”

wystawiany:
• Kazimierz Mikulski, z cyklu Mistrzowie polskiego malarstwa 

współczesnego, ABC Gallery i Galeria Miejska Arsenał, 
Poznań, 1999.

• Kazimierz Mikulski, Rysunki i collage, Galeria Artemis, 
Kraków, 1998. 

• Kazimierz Mikulski, Malarstwo, grafika, collage, BWA 
w łodzi, 1987. 

reprodukowany:
• Kazimierz Mikulski, Malarstwo, Desa Unicum, Warszawa 

2000, str. 18.
• Kazimierz Mikulski, z cyklu Mistrzowie polskiego malarstwa 

współczesnego, katalog wystawy w ABC Gallery i Galerii 
Miejskiej Arsenał, Poznań 1999, s. 41. 

cena wywoławcza: 14 000 zł 

estymacja: 18 000–25 000 zł

7
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Jerzy Nowosielski
(1923–2011)

Niewolnice na Morzu Egejskim, 1979
olej, płótno; 60 × 80 cm 

na odwrocie pośrodku dedykacja: „Kochanemu Panu | Franciszkowi Kotuli |w dowód wieloletniej 
|przyjaźni | Jerzy Nowosielski | 1979”, l.d.: „Zakupiono od Bobuli”, p.d.: „Niewolnice na Morzu 

Egejskim”

wystawiany:
• Jerzy Nowosielski, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 

1993.
• Jerzy Nowosielski, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 

Wrocław 1993.
• Jerzy Nowosielski, Galeria „Zachęta” w Warszawie, 

Warszawa 1993.

reprodukowany:
• Jerzy Nowosielski, publikacja towarzysząca wystawie 

w Zachęcie Państwowej Galerii Sztuki w Warszawie, red.  
P. Cypryański, A. Szczepaniak, Kraków 2003, s. 506, nr kat. 
576.

• A. Kostołowski, W. Nowaczyk, Jerzy Nowosielski, Poznań 
1993, poz. kat. 223, s. 269.

cena wywoławcza: 220 000 zł 

estymacja: 250 000–300 000 zł

8
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„Mamy więc malarza, który dla uformowania własnej twór-
czości wszedł na wiele tropów kulturowych. Zbudował z nich 
całe łamigłówki z motywów, którym pozwolił spotkać się 
z sobie tylko właściwym poczuciem ładu obrazowego. Było 
to zgodne z jego etyką »czystego oka«: używania zapoży-
czeń w sposób jasny oraz po to, aby wciąż ulepszać i klaro-
wać własny styl. Przekraczając w ten sposób jakiekolwiek 
ramy »odtwórcze«, staje się jednym z wielkich mistrzów 
»obrazów szczęśliwej przestrzeni«”1.

Jerzy Nowosielski, kojarzony przede wszystkim ze środo-
wiskiem krakowskim, to artysta, którego twórczość buduje 
szereg odniesień (motywy, całościowa atmosfera, kompo-
zycja obrazów) powstałych na skutek wyjazdu artysty do 
Lwowa (1937–1939), gdzie zafascynował się sztuką wschod-
nią, zwłaszcza wschodniogalicyjskim malarstwem ikono-
wym. Odwiedził też ławrę Poczajowską na Wołyniu, uczył się 
tam m.in. pisania ikon. Wkrótce, w 1940 roku, podjął studia 
w krakowskiej Kunstgewerbeschule na Wydziale Malarstwa 
Dekoracyjnego. Poznał tam m.in. Kazimierza Mikulskiego 
czy Mieczysława Porębskiego. Od 1942 roku przez 4 miesią-
ce przebywał w podlwowskiej ławrze św. Jana Chrzciciela, 
którą musiał szybko opuścić z powodu choroby. Miał w tym 
czasie także kontakt z obszernym zbiorem ikon w Muzeum 
Ukraińskim, i to zdarzenie wywarło końcowo największy 
wpływ na sztukę artysty wytyczając dalszą drogę twórczą. 
Powrócił do Krakowa, a w 1945 roku rozpoczął studia na 
krakowskiej ASP, które jednak ukończył dopiero w 1961 
roku. Podczas studiów artysta przystąpił do Grupy Młodych 
Plastyków (od 1957 roku II Grupa Krakowska) skupionych 
wokół Tadeusza Kantora. Uczestniczył w zbiorowej wysta-
wie Grupy Młodych Plastyków w krakowskim Pałacu Sztuki 
(1946) – co ciekawe, eksponował tam głównie akty kobiece. 
Prezentował prace także na Wystawach Sztuki Nowoczesnej 
(w Krakowie w 1948 roku i w Warszawie w 1957 oraz 1959 
roku). W okresie „odwilży” wziął udział w istotnej, z punktu 
widzenia historii, wystawie „Dziewięciu” (1955), która zapo-
czątkowała istnienie II Grupy Krakowskiej. Pracował od 1947 
do 1950 roku jako pedagog w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Krakowie, a od 1957 roku w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w łodzi. W 1962 roku 
(i do 1993) pracował na krakowskiej ASP. Niewolnice na 
Morzu Egejskim Jerzego Nowosielskiego (1979) to praca 
wpisująca się w większy cykl aktów kobiecych, w których 
jednak nie sama erotyka, ale raczej duchowość wyrażona 
poprzez nagie ciało staje się istotą przedstawienia. Andrzej 
Kostołowski zauważa, że: „Akt jako jeden z głównych »tema-
tów« jego malarstwa, w różny sposób będzie się odtąd łączył 

1 A. Kostołowski, Sztuka „czystego oka, [w:] A. Kostołowski, W. Nowaczyk, Jerzy 
Nowosielski, Poznań 1993, s. 73. 



z innymi wyobrażeniami i stanie się soczewką skupiającą sym-
patie i fobie autora. A jednym z filarów mistrzostwa artysty 
będzie właśnie to, że zdawałoby się »grzeszne« aspekty ro-
zebranej dziewczyny, zostaną użyte swą architektoniką do 
celów całkowicie afirmujących teistyczny punkt widzenia. 
Nagość kobiety jako wyznanie wiary”2. Dodatkowo artysta 
wykorzystał tutaj charakterystyczną dla siebie paletę barw 
ponownie generującą niemal liturgiczną aurę. Przeważają 
silnie nacechowane symbolicznie odcienie czerwieni i różu, 
z niebieskimi, czarnymi i białymi akcentami. Z jednej strony 
schematyzuje to i upraszcza całość dając miejsce poczuciu 
wyzierającej zeń melancholii. Z drugiej strony, tak nasycone 
barwy kładzione równomiernie na dużych połaciach płót-
na generują zawsze intensywne emocje. Obraz odznacza się 
przemyślaną kompozycją, która dookreślona jest usytuowa-
niem kobiet przy samych krawędziach płótna, co uwypukla 
dużą i wolną przestrzeń – jakby miejsce do stwarzania się 
myśli. Mieczysław Porębski opisuje ów fenomen: „Sceny fi-
guralne. Najczęściej są to akty, akty kobiece. »Jeżeli malarza 
interesuje problem cielesności, jakiś sposób łączenia spraw 
duchowych ze światem bytów fizycznych, to zupełnie natu-
ralne jest, że zaczyna się interesować wyglądem kobiety«. 
Cielesna samoświadomość, jej kobieca pełnia, »bo dopiero 
kobieta jest naprawdę ciałem«, to nie tylko dziedzictwo Biblii, 
opowieść o grzechu pierworodnym. »To tajemnica duchowa 
wielu różnych inicjacji, wielu różnych tradycji religijnych, filo-
zoficznych, duchowych«. Sztuka ma w nich swój udział i to 
udział zasadniczy, nie do zastąpienia. Bowiem: »Malarstwo 
jest pewnego rodzaju sposobem wtajemniczenia w takie 
aspekty rzeczywistości, które nie mogą być ani opisane, ani 
opowiedziane, ani zanalizowane«, które muszą być zoba-
czone. Nie w sensie pornograficznym. »Pornografia jest po 
prostu nieudaną erotyką«. Prawdziwy »duży ładunek eroty-
ki« zawierają te obrazy, które są wynikiem »bardzo głęboko 
umiejscowionego przeświadczenia, że pełna realizacja, peł-
na synteza spraw duchowych z rzeczywistością empiryczną 
dokonuje się właśnie w postaci kobiety«”3. 

2  A. Kostołowski, Sztuka „czystego oka, [w:] A. Kostołowski, W. Nowaczyk, Jerzy 
Nowosielski, Poznań 1993, s. 56.
3 M. Porębski, Realizm eschatologiczny Jerzego Nowosielskiego, [w:] A. Kostołowski, W. 
Nowaczyk, Jerzy Nowosielski, Poznań 1993, s. 46–47. 
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Jan Tarasin
(1926–2009)

Zapisy, 1993
akwarela, tusz, papier; 29,5 × 39 cm 

sygnowany l.d.: „Jan Tarasin 93”, na odwrocie: „Zapisy Jan Tarasin 93”

cena wywoławcza: 5 000 zł 

estymacja: 8 000–12 000 zł
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Maria Jarema
(1908–1958)

Studio nr 12
akwarela, ołówek, papier; 20 × 25 cm

cena wywoławcza: 26 000 zł 

estymacja: 30 000–35 000 zł

10
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Wojciech Fangor
(1922–2015)

IS 8, 1975
olej, płótno; 152 × 152 cm 

sygnowany na odwrocie: „FANGOR | I.S.8 |1975 | 60" × 60"  ”

wystawiany:
• Wojciech Fangor. Wspomnienie teraźniejszości, Muzeum 

Narodowe we Wrocławiu, 2015.
• Wojciech Fangor. Przestrzeń jako gra, Muzeum Narodowe 

w Krakowie, 2012–2013.

reprodukowany:
• Wojciech Fangor. Wspomnienie teraźniejszości, katalog 

wystawy w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, red. S. 
Szydłowski, Wrocław 2015, s. 127.

• Wojciech Fangor. Przestrzeń jako gra, katalog wystawy 
w Muzeum Narodowym w Krakowie, red. S. Szydłowski, 
Kraków 2012, s. 235.

cena wywoławcza: 900 000 zł 

estymacja: 1 000 000–1 200 000 zł

11



31



prace, które stanowią jego oryginalny wkład do minimal 
artu i op-artu. W latach 1966–1998 żył i pracował w Stanach 
Zjednoczonych, stworzył wtedy m. in. scenografię do ba-
letu Marthy Graham w Theatre Playbill Marka Hellingera 
w Nowym Jorku w 1974 roku. Ważnym etapem w twórczo-
ści Fangora jest cykl obrazów Przestrzenie międzytwarzowe, 
do którego należy prezentowany obraz. Cykl realizowany był 
w latach 70. i na początku lat 80. Cechą charakterystyczną 
są każdorazowo niełatwo rozpoznawalne, wyłaniające się 
z feerii barw twarze, zazwyczaj lokowane przy krawędziach 
płótna i przepołowione. Pomiędzy twarzami-maskami tworzy 
się obszar wolnej, ale urozmaiconej światłocieniem i kolorem 
przestrzeni – przestrzeni iluzyjnej. Przestrzeń ta dodatkowo 
polaryzuje, separuje od siebie te abstrakcyjnie i schematycz-
nie ujęte twarze, i zdaje się, że główny ideowy sens pracy 
tworzy się właśnie w tym miejscu. Artystę interesuje aspekt 
przestrzeni w relacjach między dwiema osobami i stosun-
kiem przedmiotu do tła. Ta umowna przestrzeń płaskiego 
obrazu między dwiema połówkami twarzy jest powoływana 
do istnienia za pomocą koloru i jego gradientu, który jest 
głównym elementem dynamizującym dzieło. Obraz z cyklu 
Przestrzenie międzytwarzowe operuje abstrakcyjną formą 
i kolorem, dającymi wrażenie ruchu i głębi jednocześnie, 
ale również wychodzenia form przed płaszczyznę obrazu. 
Paradoksalnie, praca ta jest przykładem powrotu artysty 
do źródłowej istoty malarstwa – tworzenia na płaszczyźnie 
płótna złudzenia ruchu i przestrzeni, a także wykreowania 
wewnętrznego światła obrazu. 

32

„Ja od dziecka chciałem być artystą malarzem, zaczytywa-
łem się w książkach biograficznych, życiorysach malarzy, 
Delacroi × , van Gogha i in. I to była rzecz, co do której by-
łem pewny, że się nadaję. Miałem ambicje, może czasem 
przesadne, jak to w dzieciństwie, jednym się wydaje, że będą 
maszynistami na kolei albo strażakami i będą gasić ogień, a ja 
nie, ja byłem przekonany, że będę malował wspaniałe obra-
zy i będą książki o mnie pisać. Tak myślałem i tymi myślami 
żyłem, ale czasy były okropne, przed wojną toczyłem walkę 
z moim ojcem, czułem, że on nie cierpi, że maluję i się w to 
angażuję, a jak już, to powinienem malować jak Matejko, a nie 
tam martwe natury. A później terror wojenny i po wojnie 
bieda na początku”1. 

Wojciech Fangor to jeden z czołowych artystów w histo-
rii polskiej sztuki XX wieku, współtwórca tzw. polskiej szkoły 
plakatu, prekursor sztuki w przestrzeni publicznej czy wresz-
cie jedyny Polak, któremu Muzeum Guggenheima w Nowym 
Jorku przygotowało indywidualną wystawę (1970 rok). Jego 
twórczość artystyczna obejmuje: malarstwo, rzeźbę, grafikę, 
scenografię, instalacje przestrzenne i architekturę. Droga 
twórcza i dorobek artysty są doskonale znane i należą do 
kanonu sztuki współczesnej. Wojciech Fangor studiował na 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a następnie pracował 
tam w latach 1954–1961. W 1949 roku, po ogłoszeniu doktry-
ny socrealizmu, Fangor namalował obraz pt. Postaci – jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych obrazów w sztuce polskiej XX 
wieku. W 1958 roku artysta stworzył pierwszą instalację prze-
strzenną w sztuce światowej – Studium przestrzeni w Salonie 

„Nowej Kultury” w Warszawie. Wszystko, co znajdowało się 
w galerii, stało się elementem wystawy, artysta chciał tym 
samym zwrócić uwagę, że wchodząc w przestrzeń współ-
tworzymy ją. Wiele lat swojego życia spędził poza granicami 
kraju, tworząc m. in. w: Wiedniu, Paryżu, Berlinie, Nowym 
Jorku czy Santa Fe. Pozwoliło mu to nawiązać wiele cieka-
wych znajomości z osobami skupionymi wokół sztuki i kul-
tury, ale też współpracować z tamtejszymi instytucjami; wy-
kładał również na zagranicznych uczelniach, m.in. na Harvard 
University. W 1999 roku powrócił do Polski. 

Artysta w 1978 roku otrzymał nagrodę Fundacji A. 
Jurzykowskiego, następnie w 2003 roku nagrodę Ministra 
Kultury RP, w 2008 roku Złoty Medal „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”, w 2009 roku Nagrodę im. C.K. Norwida. W 2014 
roku został wyróżniony Nagrodą im. Jana Cybisa, z ko-
lei w 2015 uhonorowany tytułem doctora honoris causa 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

W latach 60. i na początku lat 70. Wojciech Fangor tworzył 

1 Z Wojciechem Fangorem o Janie Cybisie i środowisku warszawskich twórców 
rozmawia Stefan Szydłowski, [w:] Wojciech Fangor. Laureat Nagrody im. Jana Cybisa za 
rok 2014, Warszawa 2014, s. 16.



Istotne są też jednak zastosowane przez artystę zabiegi 
formalne, obrana technika. Bożena Kowalska zwraca uwagę, 
że: „Malarstwo Wojciecha Fangora było zawsze malarstwem 
wysokiej próby. Zmieniał się w ciągu długich lat jego twór-
czości język wypowiedzi artysty, ale zawsze w jego ramach 
powstawały dzieła nieprzeciętnej rangi i zawsze dwa te ob-
szary zainteresowań i eksperymentów: przestrzeń i kolor 
odgrywały w nich priorytetową rolę”2.

Równie ważne w twórczości Fangora, oprócz wspomnia-
nych już przez Bożenę Kowalską czynników, czyli przybiera-
jącej najrozmaitsze kształty przestrzeni i pulsującego koloru, 
jest światło, tworzące wespół z kolorem, symptomatycz-
ny dla większości obrazów Fangora, gradient. Wspomina 
o tym Waldemar Andzelm: „Światło miejscami osłabione 
lub wzmacniane, czy to w formie czysto abstrakcyjnej, czy 
w figuracji międzytwarzowej, tworzy w nich emocjonalną 
przestrzeń. Jest ona w każdym przypadku czynnikiem uwy-
datniającym energię płynącą z obrazu. Nie ma znaczenia, 
czy odbierana przestrzeń jest bliska czy odległa, ważne jest 
jej odczuwanie”3. 

Manifestuje się w tym wypadku silne zainteresowanie arty-
sty op-artem, eksperymentami z optyką i dynamiką widzenia, 
tworzeniem iluzji, której przecież każdorazowo w procesie 
patrzenia ulega oko. Wynikiem tego jest zaskoczenie widza, 
zdezorientowanie, ale i uruchomienie wyobraźni poprzez 
sugerowane figury, kształty, motywy.

2 B. Kowalska, [w:] Fangor. Tożsamość i przeobrażenia, Ząbki 2006, s. 9. 
3 W. Andzelm, [w:] Fangor. Tożsamość i przeobrażenia, Ząbki 2006, s. 48. 
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Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922)

XXXVIII Autostrada, 1976
olej, płótno; 73 × 60 cm 

sygnowany na odwrocie (blejtram): „138 Fijałkowski – XXXVIII Autostrada 11/76”

reprodukowany:
• Stanisław Fijałkowski, kat. wyst., Muzeum Narodowe 

w Poznaniu, Poznań 2003, poz. kat. nr 142.

cena wywoławcza: 75 000 zł 

estymacja: 80 000–100 000 zł

„W postawie Stanisława Fijałkowskiego uderza skromność 
i jednocześnie poczucie najwyższej powagi i godności pracy 
malarza, która jedynie wtedy ma sens, gdy przekracza rze-
czywistość powszechnego doświadczenia i pozwala artyście 
sięgnąć w świat doświadczenia duchowego. Fijałkowski wie-
rzy, że takie doświadczenie jest symetryczne, to znaczy, że 
siła emocjonalnego oddziaływania obrazu pozwala widzowi 
odbyć podobna drogę, dzięki poetyckiemu przeżyciu unoszą-
cemu w rejony ducha. »Sądzę, że malarz może działać sku-
tecznie tylko wtedy, kiedy jego wiedza znacznie przerasta to, 
co realizuje on w swoim działaniu. Jedynie wiedza żarliwie 
skoncentrowana może poruszyć u kogoś emocje«. Ta wypo-
wiedź Stanisława Fijałkowskiego z 1977 roku jest istotna dla 
zrozumienia jego artystycznych założeń”1. Jego malarstwo 
i grafika odznaczają się oszczędnymi, głównie przypomina-
jącymi geometryczne, formami oraz niewielką ilością ele-
mentów. Są to też wyważone, skrupulatnie dobierane kolory. 
Operowanie dużymi płaszczyznami barwnymi przydaje jego 
pracom charakteru symbolicznego, melancholijnego, poety-
ckiego – wykreowany przez Fijałkowskiego układ kompozy-
cyjny zdaje się trwać poza czasem. Niektóre z owych połaci 
koloru, tak jak dzieje się to w XXXVIII Autostradzie z 1976 
roku, są jednolite, czyste, pozbawione światłocienia i wymia-
ru, inne przeciwnie – nabierają głębi dzięki wtrąceniu weń 
zaskakujących struktur, widocznych pociągnięć pędzla, za-
znaczonych konturów czy akcentów kolorystycznych, któ-
re poprzez sugestie odnoszą się do rzeczywistości. „W 1972 

1 A. Morawińska, Wprowadzenie, [w:] Stanisław Fijałkowski, kat. wyst., Muzeum Narodowe 

w Poznaniu, Poznań 2003, s. 9–10. 

roku powstała pierwsza kompozycja z cyklu Autostrady. Po 
latach artysta tak o tym pisał: »Na początku lat siedemdzie-
siątych namalowałem pierwszy obraz, który zapoczątkował 
najdłuższy ze wszystkich cykl Autostrad. Zaczął się jako cykl 
malarski, lecz wkrótce włączyłem doń także grafiki i rysunki. 
W komputerze zapisałem 77 obrazów, 7 rysunków i 24 gra-
fiki – razem 108 prac mających w tytule słowo Autostrada. 
W latach dziewięćdziesiątych kontynuowałem go jako Nowe 
autostrady. Większość z nich należy do cyklu numerowanego 
kolejnymi rzymskimi liczbami, reszta przynależy doń luźniej. 
łączy je ze sobą pojmowanie autostrady jako drogi ku górze, 
przede wszystkim wznoszenia się w duchu. Żeby nikt nie miał 
najmniejszych wątpliwości, że nie należy w obrazie doszuki-
wać się zwyczajnej autostrady, nie namalowałem na żadnej 
z nich samochodu. Autostrada jest w tym ujęciu nowoczes-
nym symbolem Drabiny Jakubowem, po której, jak wiemy, 
wstępowali w niebo i zstępowali na ziemie Aniołowie. […] 
Formalnie cykl ten charakteryzuje się zbudowaniem obrazu 
na przekątnej, dynamicznym ruchem ku górze«”2. Stanisław 
Fijałkowski w ten sposób myślał o sztuce: „Dzieło sztuki to 
nie materialny przedmiot, jakim jest malunek. Dzieło sztuki 
jest przedmiotem intencjonalnym – jak to określa Ingarden – 
istnieje w naszej świadomości, jest przedmiotem duchowym. 
Jest ono budowane przez nas w każdorazowym przeżyciu 
estetycznym od nowa i w nieco odmienny sposób, bo każdy 
z nas jest trochę inny. Raz stworzony malunek trwa nieprze-
rwanie niezależnie od nas, aż do jego fizycznego zniszczenia”3.

2 W. Nowaczyk, O Stanisławie Fijałkowskim – zamiast tradycyjnego rysu biograficznego, [w:] 
Stanisław Fijałkowski, kat. wyst., Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2003, s. 28.
3 S. Fijałkowski, Fijałkowski. Malowanie, Ząbki 2008, s. 6. 
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Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922)

29 III 60, 1960
akwarela, papier; 27 × 21,5 cm (w świetle oprawy) 

datowany l.d.: „29 III 60”, sygnowany p.d. „S. Fijałkowski”; opis użytych farb

cena wywoławcza: 8 000 zł 

estymacja: 10 000–14 000 zł
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Stefan Gierowski
(ur. 1925)

Bez tytułu, 2007
akwarela, papier; 69 × 49 cm (w świetle oprawy) 

sygnowany p.d. „S. Gierowski 2007”

cena wywoławcza: 12 000 zł 

estymacja: 15 000–20 000 zł

14
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Jan Berdyszak
(1934–2004)

Obszar koncentrujący XXV, 1977–1978
akryl, płótno, deska; 180 × 10 cm 

sygnowany na odwrocie: „JAN | BER | DYSZ | AK | 1977 | 1978 | (w poprzek) AKRYL | OBSZAR 
KONCENTRUJĄCY XXV”

proweniencja:
• kolekcja prywatna, Warszawa
• Andzelm Gallery, Lublin

cena wywoławcza: 28 000 zł 

estymacja: 35 000–45 000 zł

15
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Jan Berdyszak
(1934–2004)

Requiem I, 1966
olej, papier; 64,5 × 47 cm 

sygnowany l.d.: „I | 19 | 66 | JAN | BER | DYSZ | AK”

proweniencja: 
• kolekcja prywatna, Warszawa
• kolekcja prywatna, Poznań
• kolekcja Ireny Moderskiej, Poznań

cena wywoławcza: 14 000 zł 

estymacja: 20 000–25 000 zł

„Świadomość PUSTEGO rozpoczęła się u mnie dzięki 
moim zainteresowaniom filozofią, później doszły zaintere-
sowania religiami, a szczególnie faktami »praktycznego« 
włączenia »pustki« do wartości świętych lub pustki jako 
najbliższej towarzyszki Świętości Najwyższej. Tak doszło pod 
koniec lat pięćdziesiątych do analizowania sztuki europejskiej 

– w jaki sposób istnieje w niej świadomość pustego i w jaki 
sposób puste jest artystycznie obecne”1. 

Requiem Jana Berdyszaka to olejny, utrzymany w ciem-
nych tonacjach obraz, w którym artysta wykorzystał ograni-
czającą się do czerni, brązów i beży paletę barwną, a jednak 
dającą możliwość – wbrew treściowej, przejmującej pustce – 
stworzenia wewnątrzobrazowej głębi. Dodatkowo zakompo-
nował go w taki sposób, że przywodzi na myśl płytę nagrob-
kową, a być może tablice Mojżeszowe z Dekalogiem. „W cyklu 
Requiem odwoływał się twórca do symboliki katolickiej, pra-
wosławnej i judaistycznej, znaków kultur przedchrześcijań-
skich, kultur starożytności, dawnych zapomnianych symboli 
i umownych powszechnych oznaczeń. Wszystkie obrazy tej 
serii posiadały jedną wspólną własność: oparte były o sym-
boliczny kształt bramy-tablicy”2.

Wskrzesza więc artysta skojarzenia rozciągnięte między 
życiem a śmiercią. Buduje odczucie spoglądania w okno, któ-
re uprzytamnia istnienie tlącej się w obrazie tajemnicy, ale 
jest ona niedostępna dla ludzkiego poznania. Tajemnica ta 
wydaje się być natury ogólnej, dotyczy zapewne kwestii eg-
zystencjalnych. Końcowo obraz jest, w sposób nieokreślony 

1 J. Berdyszak, za: J. Olek, Naoczność pustego, czyli o Berdyszaku, „Exit” 4(190) Warszawa 
1992, s. 472.
2 B. Kowalska, Jan Berdyszak, Kraków 1979, s. 35.

i niedający się dobrze opisać słowami, sakralny. „W obrazach 
z cyklu Requiem, gdzie po raz pierwszy podejmuje artysta 
temat literacki, studiowanie formy podporządkowane zo-
staje treści ekspresyjnej. Jest to jednak zarazem pogłębienie 
problemów warsztatowych przez konieczność podporząd-
kowania się tym razem innego typu determinantom, wyma-
gającym wykorzystania różnorodnych funkcji wybranego 
tworzywa. Cykl Requiem zawiera formalne doświadczenia 
wcześniejszych obrazów, prezentując zarazem funkcjonal-
ność ich wobec określonych treści emocjonalnych” 3. 

Atmosferę dzieł Berdyszaka jako określonej całości re-
alizującej pewien program teoretyczny, a zarazem będą-
cej wynikiem poszukiwań nie tylko artystycznych, ale i in-
telektualnych oraz ontologicznych, dobrze opisał Zbigniew 
Taranienko: „Twórczość Jana Berdyszaka inspirowały od lat 
pytania filozoficzne, wychodzące poza sztukę. Początkowo 
dotyczyły one formy jej realnego pojawiania się w rzeczy-
wistości, później potencjalnych sposobów jej istnienia, więc 
także praktycznych metod dochodzenia do artystycznych 
realizacji. Zastąpiły to pytania o możliwości sprawcze i po-
znawcze człowieka, o samo ludzkie poznawanie, o jego meto-
dologię, wreszcie – o status ontologicznych pytań. Kwestiom 
dotyczącym człowieka, jego zdolności, trafnego i godnego 
jego działania, towarzyszyły pytania o świat – o systemy, ja-
kie go porządkowały, i o całą rzeczywistość, jaką się w pełni 
odczuwa na co dzień. Potoczność wymykała się wszelkim 
systemom”4.

3 T. Kostyrko, [w:] Jan Berdyszak: malarstwo, rzeźba, grafika, Poznań 1969, nlb.
4 Z. Taranienko, Jan Berdyszak. Sztuka i Filozofia 11, Warszawa 1996, s. 113–114.
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Ryszard Winiarski
(1936–2006)

Statystyczny kształt rysunku nr 1, 1974
collage, rysunek, papier; 60 × 86 cm (w oprawie 114,5 × 84,5 cm) 

sygnowany i opisany p.d.: „STATYSTYCZNY KSZTAŁT RYSUNKU | LOSOWANIE KSZTAŁTU 
STREFY PUSTEJ | OŚ SYMETRII PIONOWA | LOSOWANIE – LEWA – PRAWA | – RZUTEM 

KOSTK DO GRY | 60 × 86, 1974 WINIARSKI 74”

wystawiany:
• Ryszard Winiarski, Galeria Opera, Teatr Wielki Opera 

Narodowa w Warszawie, 2017.

reprodukowany:
• Ryszard Winiarski, katalog wystawy w Galerii Opera, 

Warszawa 2017, s. 48–49.

cena wywoławcza: 48 000 zł 

estymacja: 55 000–70 000 zł
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Ryszard Winiarski
(1936–2006)

Diagonalna gra 6 × 6, 1999
akryl, ołówek, płyta; 70 × 70 cm 

sygnowany na odwrocie: „diagonalna gra 6 × 6 | Winiarski ’99”

cena wywoławcza: 45 000 zł 

estymacja: 55 000–70 000 zł

18
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Jan Tarasin
(1926,–2009)

Początek, 1998
olej, płótno; 81 × 60 cm (w oprawie 96,5 × 75 cm) 

sygnowany na odwrocie: „JAN TARASIN | 98 | »POCZĄTEK«”

cena wywoławcza: 85 000 zł 

estymacja: 100 000–120 000 zł

19

Jan Tarasin – wybitny malarz, grafik i rysownik, a także teo-
retyk sztuki i pedagog. Malarstwo studiował w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem m.in. Zbigniewa 
Pronaszki i Wacława Taranczewskiego. Jeszcze jako student 
zadebiutował na słynnej I Wystawie Sztuki Nowoczesnej 
w Krakowie (1948). Laureat prestiżowej nagrody im. Jana 
Cybisa. Wieloletni wykładowca warszawskiej ASP, w latach 
1987-1990 piastował stanowisko jej rektora.

Podczas I Wystawy Sztuki Nowoczesnej Tarasin zaprezen-
tował geometryzujące abstrakcje zbliżone do ówczesnych 
poszukiwań Andrzeja Wróblewskiego, jednak już dekadę 
później formalne eksperymenty doprowadziły go do wypra-
cowania własnego, unikalnego stylu. Jego prace – na pozór 
nieprzedstawiające – zwykle zawierają w swoich tytułach 
nawiązania do świata realnego (Przedmioty, Sytuacje itp.). 
Tarasin jest bowiem bacznym obserwatorem widzialnej, ma-
terialnej rzeczywistości, jednak roli malarstwa nie upatruje 
w naśladownictwie natury, lecz we wnikliwym badaniu jej me-
chanizmów i struktur. Upraszcza zatem faktyczne przedmioty 
do poziomu abstrakcyjnych znaków szeregowanych w ryt-
miczne, harmonijne systemy. Nierzadko rozmieszczane są 
w układach pasowych, przywodzących na myśl zapis nutowy 
na pięciolinii. Inne skojarzenie to dalekowschodnia kaligrafia, 
z którą Tarasin zetknął się w latach 60. podczas pobytu na 
stypendium w Chinach i Wietnamie. Niewątpliwie charakte-
rystyczne znaki z jego obrazów tworzą rodzaj symbolicznego 

alfabetu, odczytywanego na poziomie wizualnych struktur.
Początek z 1998 roku to stosunkowo późna praca Tarasina, 

utrzymana w monochromatycznej, czarno-białej kolorystyce. 
Znaki-piktogramy „zapisane” są w równych, wąskich liniach 
wyznaczających swoisty rytm dzieła. Stosowane przez arty-
stę formy sytuują się na przecięciu przedmiotowości i abs-
trakcji, kształtów geometrycznych i wywiedzionych ze świata 
organicznego. Tradycyjnie układ kompozycyjny jest otwarty, 
sugerując uchwycenie pewnego wycinka ciągu symboli, któ-
ry potencjalnie może rozciągać się w nieskończoność poza 
płaszczyzną płótna. Na tle innych prac malarza, Początek 
zdaje się być kompozycją znacznie bardziej uporządkowa-
ną, a oszczędne użycie koloru nadaje jej rodzaj ascetycznej 
surowości. Oczyszczenie ze zbędnej dekoracyjności zdaje 
się wydobywać esencję twórczej postawy Jana Tarasina, jej 
pierwotną istotę – i w tym sensie być może stanowi tytu-
łowy „początek”.

„Maluję trochę tak, jak się odmawia różaniec, w którym pa-
ciorki powtarzają się, lecz są zarazem inne. Jest to opisywa-
nie różnorodności świata, ale oprócz rejestrowania faktów 
ważne jest w nim poszukiwanie mechanizmów rządzących 
tą różnorodnością” – Jan Tarasin1

1 E. Dzikowska, Jan Tarasin, [w:] tejże, Artyści mówią. Wywiady z mistrzami malarstwa, 
Izabelin – Warszawa 2011
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Henryk Stażewski (ur. 1894 w Warszawie – zm. 1988 tamże) 
– malarz, przedstawiciel awangardy geometrycznej, twórca 
reliefów i plakatów, projektant wnętrz, scenograf i teoretyk. 
Jeden z pionierów sztuki awangardowej 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.

Da się zauważyć, iż każda kolejna seria prac Stażewskiego 
rozwiązuje jakiś problem: koloru, skali, kompozycji. Po obra-
zach statycznych, utrzymanych głównie w bieli, pojawiają się 
bardziej kontrastowe zestawy kolorów i kształtów czy – tak 
jak w przypadku prezentowanego dzieła – kompozycje dia-
gonalne, budujące napięcie w obrazie. Z początkiem lat 70. 
artysta stopniowo odchodził od reliefów na rzecz „tradycyj-
nego” płaskiego malarstwa, na płycie pilśniowej lub sklejce 
drewnianej przy użyciu farb akrylowych, z którymi ekspe-
rymentował od połowy lat 60. Nadal jednak podstawowy 
obszar jego zainteresowań, swoisty moduł, stanowiła for-
ma kwadratu – figury idealnej. Multiplikacja i nawarstwienie 

kolejnych, coraz mniejszych kwadratów, ustawionych wzglę-
dem siebie pod pewnym kątem, sugeruje wrażenie ruchu 
w obrębie kompozycji. Utrzymany w niemal pastelowych 
odcieniach błękitu i różu obraz wskazuje na wyraźne w tym 
okresie zainteresowanie Stażewskiego nurtem op-artu. Jak 
pisał Andrzej Turowski: „Nowe serie malarskie z lat 70. i 80. 
były próbą uchwycenia nieporządku w uporządkowanym 
układzie, a może precyzyjniej: próbą przezwyciężenia regu-
ły kompozycyjnej w samej kompozycji. Współgrała w tych 
pracach konceptualizacja procesu twórczego z sensuali-
zacją jego efektów artystycznych. Barwne gradacje, a na-
stępnie kontrasty, (…) rytmy ascetycznych linii obok nawar-
stwiających się płaszczyzn, były w twórczości Stażewskiego 
ustawicznym wyłamywaniem się z zasady, która próbowała 
je sobie podporządkować. »L’artiste qui ne lutte pas dans 
son travail travaille contre l’art« – artysta, który nie walczy 
w swojej pracy pracuje przeciwko sztuce – napisał na jed-
nym ze swoich obrazów z 1970 roku”1.

„Barwie przywracał znaczenie psychologiczne, a nawet te-
rapeutyczne, notował je i testował. Kolor wyzwala się z natu-
ralnych struktur kwadratów, przenika tworząc zgodne z opty-
ką transparencje. Przecina stałą formę kwadratu, unieważnia 
jego strukturę, wypycha kwadrat z jego przewidywanego 
położenia (…). Płaszczyzna koloru Stażewskiego jest pła-
ska, mocna, jednorodna, czysta, czasem świecąca. Kolorowe 
obrazy artysta malował do ostatnich miesięcy życia, nakła-
dały się one na inne działania. Kolorowe obrazy wydają się 
być wątpieniem w stałość struktury, racjonalizmem w po-
stawie obronnej”2.

1  A. Turowski, Stażewski internacjonal, [w:] Henryk Stażewski. Ekonomia myślenia 
i postrzegania, red. M. Jurkiewicz, J. Mytkowska, W. Borowski, Warszawa 2005, s. 47.
2  J. Ładnowska, Sztuka wolnego ładu, [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. 24.
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Henryk Stażewski
(1894–1988)

Bez tytułu, 1975
akryl, płyta; 65 × 65 cm (w oprawie 71,5 × 71,5 cm) 
sygnowany na odwrocie: „1975 | H. Stażewski”

cena wywoławcza: 110 000 zł 

estymacja: 130 000–150 000 zł
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Adam Marczyński
(1908–1985)

Kompozycja figuralna, 1958
olej, płyta; 121,5 × 61 cm 

sygnowany p.d.: „Marczyński 58”, na odwrocie: „A. Marczyński | 1958”; nalepka z danymi obrazu

cena wywoławcza: 45 000 zł 

estymacja: 50 000–60 000 zł

21



51



52

Marian Warzecha
(ur. 1930)

Bez tytułu
technika własna/assemblage, akryl, tkanina, płyta; 98,5 × 98,5 cm 

sygnowany p.d.: „MWarzecha”

cena wywoławcza: 40 000 zł 

estymacja: 50 000–60 000 zł

22

Marian Warzecha – malarz, twórca reliefów i asamblaży, uro-
dzony w roku 1930 w Krakowie. Już w okresie nauki w tam-
tejszym liceum plastycznym prowadził oryginalne ekspe-
rymenty, głównie w formie kolaży. To właśnie ta technika 
pozostała mu szczególnie bliska przez kolejne długie de-
kady. W późniejszym czasie studiował w krakowskiej ASP 
malarstwo (lata 1949-50) i scenografię (1952-56; dyplom 
u Andrzeja Stopki otrzymał w roku 1957), a także etnografię  
i historię sztuki na UJ. Współtworzył reaktywowaną w roku 
1957 Grupę Krakowską. Brał udział w II Wystawie Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie w roku 1957 oraz w Sympozjum 
Artystów i Naukowców w Puławach w roku 1966.

Obracając się w środowisku Tadeusza Kantora, Warzecha 
na krótko uległ fascynacji informelem, jednak już pod ko-
niec lat 50. powrócił do prac w ulubionym medium kolażu  
i, nieco później, asamblażu. Jego twórczość cechowała swo-
ista asceza, wręcz „ubóstwo” wykorzystywanych drobnych 
przedmiotów i wąskiej gamy barwnej utrzymanej w natural-
nych, zgaszonych tonacjach. Badanie możliwości dzieła pla-
stycznego w kontekście tekstualności do pewnego stopnia 
włączało Mariana Warzechę w krąg artystów konceptualnych. 

„Na lata sześćdziesiąte przypada okres największego roz-
kwitu sztuki Mariana Warzechy. Wykonuje wtedy delikatne 
monochromatyczne reliefy, najpierw układając wypukłe kwa-
draty utrzymane w wyraźnie przestrzeganej geometrycznej 
dyscyplinie, potem syntetycznie potraktowane postaci ludz-
kie (…) Powstają, jak sam określał, quasi-przedmioty, z któ-
rych wyeliminowane zostały nieistotne strukturalne czynniki”1

1 Wstęp do wystawy Mariana Warzechy w Galerii Starmach, Kraków 1996, www.
galeriastarmach.com.pl

Prezentowany asamblaż stanowi właśnie taki autono-
miczny przedmiot artystyczny – nie zaś obraz sensu stric-
to. Przywodzi na myśl twórczość Kantora z przełomu lat 50. 
i 60., jednak w wydaniu Mariana Warzechy podobny zamysł 
kompozycyjny zyskuje bardziej geometryczny i uporządko-
wany charakter. Artysta w swojej pracy posługuje się wyłącz-
nie białą farbą – barwą, którą szczególnie sobie upodobał. 
Pod powierzchnią bieli odbiorca może odczytywać kształty 
wkomponowanych w obraz zwyczajnych przedmiotów, któ-
re tu stają się na poły abstrakcyjne. Warzecha „zatopił” je 
w warstwie farby jak biologiczne eksponaty w formalinie. Od 
wielu dekad jego twórczość cechuje drobiazgowe, quasi-ar-
cheologiczne (choć niepozbawione pewnej dozy refleksyjnej 
sentymentalności) podejście do pozornie banalnych przed-
miotów ludzkiej codzienności. W swoich pracach Warzecha 

„rozbija jedne zbiory (…) i tworzy z nich nowe konstelacje. 
Niczym architekt buduje kolejne światy i porządki. Niczym 
etnograf gromadzi, analizuje i porządkuje zebrane materiały 
dotyczące różnej działalności człowieka. Niczym archeolog 
wydobywa ślady przeszłości wyrzucone na obrzeża naszej 
pamięci i historii. Oczyszcza je z kurzu zapomnienia i przy-
wraca do życia”2.

Marian Warzecha zyskał opinię artysty tajemniczego, wy-
cofanego, nie lubiącego rozgłosu i wystaw. Prezentowana 
na naszej aukcji praca stwarza jedną z nielicznych okazji do 
obcowania z jego sztuką.

2 D. Błaszczyk, O skrawkach pamięci, archeologii i historii…, w: Marian Warzecha. Collage 
1946–1949 – katalog wystawy Galerii Starmach, red. D. Błaszczyk, Kraków 2014, s. 85.
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Teresa Rudowicz
(1928–1994)

Kompozycja, 1958
technika własna, kolaż, płótno; 51 × 45 cm 

sygnowany na odwrocie: „Teresa Rudowicz | 1958”

cena wywoławcza: 15 000 zł 

estymacja: 20 000–25 000 zł

23

Pod koniec lat 50. XX wieku artystka podczas pobytu we 
Włoszech zaczęła tworzyć kolaże, w których w malarski 
sposób łączyła ready-mades i pamiątki. Prace w tym okre-
sie ujawniają szczególną wrażliwość na specyfikę materia-
łu. Teresa Rudowicz wykorzystywała różne gatunki papieru, 
płótna, fotografie, fragmenty starych manuskryptów, kartki 
i znaczki pocztowe, elementy biżuterii czy gipsowe plakietki 
itd. Krystyna Czerni, historyczka sztuki, napisała, że w wyniku 
podróży do Włoch, w pracach Rudowicz zaczęły pojawiać 
się „[…] łacińskie rękopisy skupowane za grosze u włoskich 
antykwariuszy na Piazza Borghese, wycinki archiwalnych ga-
zet, stare afisze, puste opakowania. A także ścinki materia-
łów: adamaszki, pasmanterie, tiule, fragmenty staromodnej 
garderoby, skrawki żakardowych tkanin z motywem włoskiej 
architektury – Colosseum, łuk Hadriana [...]”1.

 „W […] kolażach kompozycje pożółkłych, częściowo za-
pisanych papierów były naklejane na ciemniejsze, grafito-
we, brązowe lub niejednorodne kolorystycznie, jakby prze-
cierane tło. W miarę rozszerzania stosowanych materiałów 
i wprowadzania coraz »cięższych« materii: gipsu, plakiet czy 
blach, kolaże nabierały trójwymiarowości, a jednocześnie 
ich forma gęstniała, nie była już tak przejrzysta jak w tam-
tych pierwszych […] stawały się one ciekawsze, ale nie tyle 
plastycznie, ile z tego powodu, że wymagały większej uwagi, 
która pozwalała zidentyfikować rozmaite przedmioty i na-
zwać je po imieniu”2. Ze skrupulatnie zbieranych i łączonych 
ze sobą kawałków i śladów przeszłości Rudowicz tworzyła 

1 K. Czerni, Rezerwat sztuki. Tropami artystów polskich XX wieku, Znak, Kraków 2000, 
s.126–129.
2  P. Majewski, Malarstwo materii w Polsce jako formuła nowoczesności, Lublin 2006, s. 197.

prywatną mitologię. Kolaże tworzą zamkniętą całość, ele-
menty spoza porządku obrazowego zostają zintegrowane 
z kompozycją dzięki zastosowaniu malarskich elementów. 
Kolorystyka pracy utrzymana jest w tonacji brązów i czerni, 
ale pojawiają się również jaśniejsze odcienie skrawków pa-
pieru. Teresa Rudowicz świadomie wykorzystywała sprzecz-
ność między tworzeniem a przetwarzaniem „cytatu” z historii, 
niszczeniem źródeł a dawaniem im nowego, drugiego życia. 
Być może zabytki zniszczone i wcielone do pola obrazowe-
go, paradoksalnie, mają większą siłę oddziaływania. Recenzja 
w „New york Times” tak opisywała wystawę Teresy Rudowicz 
i Mariana Warzechy w Zabriskie Gallery: „Zarówno paleogra-
fowie, jak i bibliofile mogą z niesmakiem popatrzeć na ich 
poczynania artystyczne, bo kolaże te powstały z fragmen-
tów kart wyciętych ze starych książek i rękopisów. Są to 
bowiem kompozycje, które wykorzystują formalnie i obra-
zowo rękopisy i pożółkły pergamin. Pozostawiając na boku 
kwestię wandalizmu, możemy podziwiać warsztat artystów 
oraz finezję, z jaką stworzyli te prace”3. Według Bogusława 
Schaeffera obrazy Rudowicz: „[…] mają […] w sobie coś 
z poezji: to w poezji nieważne są słowa, lecz interwały zna-
czeniowe pomiędzy nimi, owe wartości konsytuacyjne, które 
nie pozwalają wyszukanej poezji od razu zrozumieć, a które 
przemawiają właśnie przez swoją siłę pobudzającą; i rzeczy-
wiście obrazy Rudowicz nie nadają się do komentowania – 
właśnie one nie; z całą pewnością dlatego, że jak już powie-
działem – są zbyt wieloznaczne, zbyt znaczące”4. 

3 S. Preston, Art Gentle Refinement, „The New York Times”, 4.11.1961.
4 B. Schaeffer, Teresa Rudowicz, Galeria Krzysztofory, Kraków 1967.
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Jonasz Stern
(1904–1988)

Czerwona tablica, 1978
technika własna/asamblaż, olej, kości, płótno, drewno, szkło; 72 × 52 cm 

sygnowany p.d.: „Stern 1978”; nalepki wywozowe DESA: „destination: 15 Polnische Künstler, 
Augsburg 1978”

wystawiany:
• Jonasz Stern. Krajobraz po Zagładzie, Kunstmuseum 

Solingen (wystawa współorganizowana przez Muzeum 
Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie), Solingen, 2016.

• Jonasz Stern (1904–1988). Powrót do Lwowa. Krajobraz 
milczenia, Muzeum Narodowe we Lwowie, 2008.

• Stulecie Sterna, Państwa Galeria Sztuki, Sopot 2005.

reprodukowany:
• Jonasz Stern. Krajobraz po Zagładzie/Landschaft nach 

der Vernichtung/Landscape after the Holocaust, katalog 
wystawy w Kunstmuseum Solingen, red. zbior., Kraków 
2016, s. nlb.

• Jonasz Stern (1904–1988). Powrót do Lwowa. Krajobraz 
milczenia, Muzeum Narodowe we Lwowie, 2008, poz. kat. 
54, reprodukcja s. 62.

• Stulecie Sterna, Państwa Galeria Sztuki, Sopot 2005, poz. 
kat. 66, reprodukcja s. 54.

cena wywoławcza: 90 000 zł 

estymacja: 100 000–120 000 zł
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„I oto, kiedy wchodzimy w świat sztuki abstrakcyjnej, wcho-
dzimy w świat bez maski i niedwuznaczny, w autentyczny 
świat najistotniejszych wzruszeń, prezentujący w formie nie-
wykrętnej i dlatego może tak drażniący na pierwszy rzut oka 
i tak – faktycznie – trudny!”1. 

„Przejścia wojenne dały mi dużo. Byłem na końcu świata 
i widziałem człowieka na końcu świata. Chcę to jakoś zapi-
sać i stale to robię. […] Może, gdybym miał stworzyć świat, 
stworzyłbym go inaczej…”2.

Jonasz Stern studiował w Szkole Przemysłowej we 
Lwowie, od 1928 roku w prywatnej Wolnej Szkole Malarstwa 
i Rysunków Ludwiki Mehofferowej w Krakowie, a w latach 
1929–1934 na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W cza-
sie studiów prowadził działalność polityczną, bardzo szyb-
ko zaczął odgrywać znaczącą rolę w środowisku artystycz-
nym Krakowa, współtworząc w 1933 roku Grupę Krakowską 
z Marią Jaremą, Saszą Blonderem, Leopoldem Lewickim, 
Stanisławem Osostowiczem i Henrykiem Wicińskim. 
Współpracował z teatrem Cricot. W latach 1936–1938 był 
członkiem krakowskiego ZPAP, z którego został usunięty za 

1 D. Vogel, Sztuce abstrakcyjnej, „Wiadomości Literackie”, nr 24, 17 VI 1934.
2 J. Stern, za: B. Kowalska, Jonasz Stern, BWA, Wrocław 1978.

działalność polityczną. Pod koniec 1938 roku został aresz-
towany i osadzony w obozie w Berezie Kartuskiej, skąd zo-
stał zwolniony na skutek protestów środowisk artystycz-
nych. W momencie wybuchu II wojny światowej wyjechał 
do Lwowa, gdzie od 1941 roku przebywał w getcie. 1 czerw-
ca 1943 roku w trakcie likwidacji getta, podczas masowej eg-
zekucji w obozie koło Lwowa, przypadkowo, Jonasz Stern 
został ominięty przez kulę i uszedł z życiem. Bez dokumen-
tów dotarł na Węgry, gdzie przebywał do końca wojny pod 
zmienionym nazwiskiem. W 1945 powrócił do Krakowa i ak-
tywnie włączył się w życie artystyczne kraju. Był członkiem 
Grupy Młodych Plastyków, a potem II Grupy Krakowskiej. 
W latach 1954–1974 pełnił funkcję prorektora Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, w 1969 roku otrzymał tytuł profeso-
ra zwyczajnego.

Kompozycję Czerwonej tablicy z 1978 roku tworzy układ 
kości przytwierdzonych do płaszczyzny obrazu. Pierwsze 
kompozycje z kośćmi artysta tworzył już w latach 60. Na 
najczęściej jednobarwnym, lecz zróżnicowanym walorowo 
tle Stern umieszczał drobne kości, ości, skórę, szkielety, frag-
ment siatki rybackiej. Całość dopełniał delikatnie stopnio-
wany gradient jednego, agresywnego i soczystego koloru. 
Prace z użyciem kości niosą wielorakie treści. Kości to 



najbardziej zredukowana postać tego co kiedyś było żywe, 
jest w nich zawarty wymiar czasu. Obrazy Sterna z kośćmi 
są niczym ponowny akt stwarzania i kreowania sztuki z ni-
cości, z tego co jest martwe, ale jest też w nich zaduma nad 
piętnem zabijania. Wszystkie te martwe materie układają się 
w martwe natury i tragiczne pejzaże. „Martwe natury, naj-
dosłowniej, bo przecież skomponowane z martwych pozo-
stałości po tym, co kiedyś było żywe”3.

„[…] kości zostały zabrane jakby z uczty ciała i przeniesio-
ne do uczty ducha: poczynamy dostrzegać w nich niezwykłe 
walory formy. […] te estetyczne układy okazują się być jakby 
pismem innej rzeczywistości. Czynność w duchu Borgesa: 
kości są w istocie uzmysłowieniem porządku uprzednio zu-
pełnie nam nieznanego, lecz w istocie będącego ważnym 
ogniwem ewolucji – przemiany wszystkiego we wszystko”4.

Prace Sterna z użyciem kości w wyjątkowo przejmujący 
sposób podejmują temat vanitas – marności i przemijania. 
Ognista czerwień w Czerwonej tablicy to odniesienia do 

3 J. Trzupek, Rzeczywistość ocalona. Próba interpretacji dzieła Jonasza Sterna, [w:] Jonasz 
Stern 1904–1988, Galeria Starmach, Kraków 1997, s.18. 
4 A. Kostołowski, Sztuka Jonasza Sterna. Spojrzenie ewolucjonistyczne, [w:] Jonasz Stern 
1904–1988, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice 1989, nlb.

archetypu ognia i krwi, jak również echo osobistych przeżyć 
artysty z czasu II wojny światowej. Z niepokojów egzysten-
cjalnych, obsesji śmierci, przemijania, niszczenia i zagłady 
bierze się powojenna twórczość Jonasza Sterna.

„Poza emanującym charakterem koloru […] artysta prze-
mawia do nas KOŚĆMI. Pomińmy wszystkie niuanse i odmia-
ny tego, co wiąże się z elementami rogów, ości, skór, ostów, 
czy innych trwałych części ciała zwierząt i roślin używanych 
przez Sterna. Generalnie dominują KOŚCI. Wiemy, że ko-
ści w sztuce mają niebanalne miejsce i że wiązać je moż-
na z różnorodnymi motywami szkieletowymi pojawiający-
mi się czy to w sarmackiej Polsce, Ameryce łacińskiej czy 
też w twórczości Kantora. Najczęściej kościom pozwalano 
działać w sztuce tam, gdzie były wielkie próby (wojny, mor-
dy, zarazy). Nie dziwi nas zupełnie to, że Holokaust znalazł 
w Sternie swego największego na świecie interpretatora”5. 

5 A. Kostołowski, Sztuka Jonasza Sterna. Spojrzenie ewolucjonistyczne, [w:] Jonasz Stern 
1904–1988, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice 1989, nlb.
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Erna Rosenstein
(1913–2004)

Bez tytułu, 1969
akwarela, tusz, papier; 32 × 23 cm 

sygnowany p.g.: „Erna Rosenstein | 1969.”

cena wywoławcza: 4 500 zł 

estymacja: 6 000–8 000 zł

25
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Teresa Pągowska
(1926–2007)

Kompozycja
olej, płótno; 40,5 × 70 cm 

na odwrocie dedykacja: „JANUSZKOWI – | – TERENIA | GWIAZDKA 1964 r.” oraz monogram 
wiązany: „TP”

cena wywoławcza: 32 000 zł 

estymacja: 40 000–50 000 zł  
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.Ukończyła studia w roku 1951 w poznańskiej Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet 
Artystyczny w Poznaniu) pod kierunkiem Wacława 
Taranczewskiego i Eustachego Wasilkowskiego. Od mo-
mentu debiutu aktywnie uczestniczyła w życiu artystycz-
nym, już w latach 1950–1954 brała udział w corocznych 
Ogólnopolskich Wystawach Plastyki, eksponowała też swoje 
prace na Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki „Przeciw 
wojnie – Przeciw faszyzmowi” w Arsenale w Warszawie 
w 1955 roku, a w 1959 roku wzięła udział w Biennale Młodych 
w Paryżu. Od 1963 roku Teresa Pągowska należała (honoro-
wo) do grupy Realites Nouvelles i Nouvelle École de Paris. 
W 1990 roku została laureatką nagrody nowojorskiej Fundacji 
im. Alfreda Jurzykowskiego. „Artystka prowadzi swoistą grę 
z widzem, polegającą na tym, że zarazem chce i nie chce mu 
opowiedzieć o fakcie, który maluje, mówi tylko połowicznie 
lub też waha się, co robić: opowiedzieć, czy zachować zda-
rzenie dla siebie. Wahanie to jest jednak wywoływane w świa-
domości odbiorcy, a nie dotyczy autorki, która zachowuje 
dla siebie pozycję uprzywilejowaną: jako kreator własnego 
świata góruje nad widzem”1. W drugiej połowie lat 50. w sztu-
ce Pągowskiej nastąpił zwrot – po krótkim zainteresowa-
niu realizmem magicznym, artystka skłania się ku abstrakcji. 
Zaledwie kilkanaście obrazów z końca lat 50. i przełomu lat 
50. i 60. wiąże się z doświadczeniem malarstwa nieprzedsta-
wiającego w twórczości artystki. Prezentowana Kompozycja 
jest jedną z niewielu abstrakcyjnych i nieprzedstawieniowych 

1 K. Lipka, Przesypywanie czasu (o twórczości Teresy Pągowskiej), Warszawa 2008, s. 41.

prac Pągowskiej z tego okresu. Praca została namalowana 
na grubo tkanym płótnie. Artystka wykorzystuje kontrasty 
barwne płaskich plam. Oszczędność środków formalnych, 
prostota kompozycji i form to znaki charakterystyczne tej 
pracy. Obraz jest utrzymany w ciemnej tonacji z centralnym, 
nieco jaśniejszym, motywem. Zwraca uwagę precyzyjnie za-
komponowana płaszczyzna pracy, brak tu spontaniczności 
gestu, tak charakterystycznego dla informelu. 

„Kolor przestaje być iluzyjny – zaczyna działać konkret-
nością szarobrunatnych powierzchni i wzrastającą bezpo-
średniością materii wkraczającej jak gdyby z tamtej strony 
okna obrazu [gdzie iluzyjnie lokowała ją tradycja] w realną 
przestrzeń wnętrza, mieszczącego równie obraz-przedmiot 
i jego widza. Szerokość i rozlewność rytów wyrażają zarazem 
męską decyzję i kobiecą miękkość. Prostota działania bez cy-
zelunków – ale przy tym delikatność bardzo dobrego smaku, 
nastrojowość liryczna – nie pochłaniająca pogody, a wreszcie 
wybitny zmysł kolorystyczny, ukazujący przejawy barwności, 
nawet w tonacjach najbardziej ciemnych czy zgaszonych, 
to cechy, które dźwięczą dziś w czysto plastycznych poszu-
kiwaniach Teresy Pągowskiej”2. Na początku lat 60. Teresa 
Pągowska rozwija zainteresowanie kolorem, szczególnie pod 
wpływem Piotra Potworowskiego, a w jej malarstwie pojawia 
się motyw ludzkiej figury –najczęściej kobiecej, potraktowa-
nej skrótowo, poddanej silnej deformacji – który od tej pory 
będzie dominował w twórczości artystki.

2 Z. Kępiński, Wstęp, [w:] Teresa Pągowska. Wystawa Malarstwa, Pawilon Sztuki, Sopot 
1960.
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Malarstwo jest u mnie niezwykle silną potrzebą, pasją, więc gdy maluję – jestem sama: tylko ja i obraz. […] W mojej 
podświadomości rodzi się obraz. On we mnie istnieje. Poprzez błądzenie, uparte szukanie, ośmielanie wyobraźni, 
ryzyko – zaczynam uzyskiwać precyzję widzenia. […] Malowanie samo w sobie jest działaniem intymnym. Sztuka 
w ogóle mówi o sprawach osobistych1.

1 T. Pągowska, [w:] E. Dzikowska, Artyści mówią. Wywiady z mistrzami malarstwa, Izabelin – Warszawa, 2012.
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Lech Kunka
(1920–1978)

Kompozycja, lata 60. XX w.
olej, płyta pilśniowa; 123,5 × 62 cm 

sygnowany śr.d. „L. Kunka”

cena wywoławcza: 7 000 zł 

estymacja: 12 000–15 000 zł
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Bronisław Kierzkowski
(1924–1993)

Relief 45, 1986
technika własna, gips, metal, papier, deska; 71 × 48,5 cm 
sygnowany na odwrocie: „45 | KIERZKOWSKI | 1986”

cena wywoławcza: 35 000 zł 

estymacja: 40 000–50 000 zł

28
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Jacek Sienicki
(1928–2000)

Wnętrze pracowni, 1987
olej, płótno; 150 × 110 cm 

sygnowany p.d.: „JS | VIII | 87”

wystawiany:
• Jacek Sienicki Generalia, Muzeum Narodowe w Kielcach, 

Kielce 2017.

reprodukowany:
• Jacek Sienicki. Generalia, katalog wystawy w Muzeum 

Narodowym w Kielcach, red. R. Kotowski, P. Walczyk, Kielce 
2017, s. 28, nr kat. 14 (oraz reprodukcja na okładce).

cena wywoławcza: 85 000 zł

estymacja: 100 000–120 000 zł
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fot. Małgorzata Stępnik, dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Kielcach.
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Marian Bogusz
(1920–1980)

dyptyk: B–IV, B–XII, 1977
akryl, aluminium, 80 × 60 cm 

każda z części sygnowana na odwrocie l.g. „Marian Mogusz – Warszawa | „B–XII (B–IV na drugiej 
części) – alum + akril | 0.80 × 0.60–1977 mBogusz 77”

cena wywoławcza: 24 000 zł 

estymacja: 28 000–35 000 zł
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Danuta Lewandowska
(1927–1977)

Kompozycja nr 26, 1974
technika własna/olej, akryl, płótno, drewno, żyłka; 53,5 × 48,5 cm 

opisany na odwrocie (blejtram): „nr 26/1974”

cena wywoławcza: 5 000 zł 

estymacja: 6 000–8 000 zł
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Zbigniew Dłubak
(1921–2005)

System F-5, 1978
akryl, płótno; 100 × 100 cm 

sygnatura na odwrocie (częściowo zakryta przez oprawę): „ZBIGNIEW DŁUBAK »SYSTEM F-5« 
100 × 100 cm 1978 akryl”; opis wtórny: „CIEMNY BRUNATNY”

proweniencja:
• kolekcja prywatna, Poznań

wystawiany:
• Systemy, Galeria 102, Warszawa 1979 (wystawa 

indywidualna).

cena wywoławcza: 50 000 zł 

estymacja: 60 000–75 000 zł

32

Zbigniew Dłubak to malarz, fotograf, teoretyk sztuki oraz 
członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 
1948 r. Uczestniczył w pracach Klubu Młodych Artystów i 
Naukowców (1947–1949), współpracował z takimi galeriami 
sztuki jak: Krzywe Koło, Współczesna, Mała Galeria, Labirynt, 
Zamek, Remont, Permafo, Foto-Medium-Art. Był jednym ze 
współzałożycieli Grupy 55. 

W latach 1953–1972 roku był redaktorem naczelnym mie-
sięcznika „Fotografia”. Prowadził wykłady w Wyższej Szkole 
Filmowej i Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w łodzi (1966–
1975). W 1972 otrzymał Stypendium Kościuszkowskie w 
Nowym Jorku. Jego prace znajdują się w kolekcjach muze-
alnych i prywatnych w kraju i poza jego granicami. Od 1982 
roku mieszkał w Meudon pod Paryżem. 

„Coraz częściej mówi się o nowej sytuacji w sztuce. Powstają 
warunki, w których dla działania artystycznego otwiera się 
możliwość swobodnej gry dowolnie wybranymi elementami 
sztuki i nie-sztuki. Nową sytuację w sztuce rozumiem nie jako 
ten czy inny rodzaj konkretnej pracy artystycznej, ale jako 
zespół zmian w ideologii, jako dostrzeżenie zupełnie innych 
niż dotychczasowe obszarów działania, które mogą być włą-
czone do dziedziny sztuki i do obszarów leżących jak gdyby 
w innym niż tradycyjna sztuka świecie. Rozumiem też nową 
sytuację jako zniesienie ograniczeń wynikających z podziału 
świata na sztukę i nie-sztukę”1.

1 Z. Dłubak, Coraz częściej mówi się…, [w:] Wystawa prac Zbigniewa Dłubaka, Galeria 
Współczesna, Warszawa 1971.

Obrazy Zbigniewa Dłubaka z cyklu Systemy podporządko-
wane są stałym i niezmiennym regułom budowy kompozycji. 
Stosowany przez artystę tytuł cyklu sugeruje pewną zamknię-
tą całość, którą tworzą wariacje. Zwraca uwagę struktura 
pasmowa prac, budowanie kompozycji w oparciu o podziały 
pionowe, precyzyjny dobór kolorów, następujących po sobie 
odcieni. Kwadratowa płaszczyzna obrazu została podzielona 
na dwie wyodrębnione barwą części. Delikatne zmiany na-
sycenia kolorów potęgują ich oddziaływanie. Zacierają się 
granice zestawionych ze sobą równomiernych i jednolitych 
płaszczyzn barwnych. Dłubak wybiera zestawienia bardzo 
zbliżonych do siebie barw. Ciemne, brunatno-brązowe tony 
delikatnie dynamizują kompozycję. „Płaszczyzna pomyślana 
jako przestrzeń aktywności koloru stała się podstawą serii 
obrazów Systemy i Asymetria. Uruchamiająca mechanizm 
oka energia barw, oderwanych od dekoracyjności, ekspan-
sji, symboliki i innych znaczeń, znalazła miejsce w zobiekty-
wizowanej, powtarzającej się strukturze, określającej sferę 
wzajemnych oddziaływań”1.

1 J. Zagrodzki, Zbigniew Dłubak i Grupa 55, [w:] Dłubak i Grupa 55, red. M. Bauer, A. 
Wesołek, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2003, s. 23.



Gdy sztukę traktuje się jako przekaz, język komunikujący odbiorcy jakieś przesłanie, postawa artysty nosi 
cechy mentorstwa. Istnieje jednak możliwość całkowitej autonomii sztuki w stosunku do narracji. Sztuka nie 
jest językiem, zaś artysta nie musi niczego komunikować. Wartość sztuki leży poza aktem odbioru, chociaż bez 
odbiorcy sztuka nie może istnieć1. 

1 Z. Dłubak, [w:] Spór o rozumienie sztuki. Ze Zbigniewem Dłubakiem rozmawia Elżbieta Janicka, „ARTeon” 4 (12) 2001.
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Janusz Orbitowski
(ur. 1940)

3/09, 2009
technika własna, relief, akryl, płótno; 70 × 50 cm 

sygnowany na odwrocie: „Janusz ORBITOWSKI 2009 | 3/09 |70 × 50 cm”

cena wywoławcza: 15 000 zł 

estymacja: 20 000–25 000 zł
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Kajetan Sosnowski
(1913–1987)

Obraz czarny, z cyklu „Układy równowartościowe”, 1982
technika własna, obraz szyty, tkanina; 130 × 100 cm 

sygnowany na odwrocie (blejtram): „Kajetan Sosnowski 1982”

proweniencja
• dawna kolekcja Gerarda Jürgena Bluma Kwiatkowskiego
• kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 38 000 zł 

estymacja: 50 000–60 000 zł

W 1939 roku Kajetan Sosnowski skończył studia na ASP 
w Warszawie. Wczesne prace artysty powstały pod wpły-
wem postimpresjonizmu. Po II wojnie światowej Sosnowski 
włączył się aktywnie w tworzenie życia artystycznego kra-
ju – założył szkołę plastyczną w Siedlcach, szkoły arty-
styczne w łodzi oraz współtworzył łódzki oddział Związku 
Polskich Artystów Plastyków. W latach 1947–1951 współpra-
cował, jako ilustrator, autor tekstów i kierownik artystycz-
ny, z tygodnikiem „Kuźnica”, w latach 1965–1972 prowadził 
dział plastyczny w miesięczniku „Poezja”. W 1955 razem 
z Marianem Boguszem, Zbigniewem Dłubakiem, Andrzejem 
Zaborowskim i Andrzejem Szlagierem założył Grupę 55. 
Uczestniczył we wszystkich jej wystawach, podobnie jak 
w działalności Galerii Krzywe Koło. Brał udział w II Wystawie 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w roku 1957 i w III 
Wystawie Sztuki Nowoczesnej w 1959 roku. Współpracował 
z Marianem Boguszem w kształtowaniu programu Galerii El 
w Elblągu oraz Biennale Form Przestrzennych. 

Prace z cyklu Układy równowartościowe wyrastają z za-
interesowania artysty naukami ścisłymi, oparcia koncepcji 
sztuki na zasadzie matematycznej dającej niepodważalny 
fundament działania logicznego. Początkowo kompozycje 
obrazów z tego cyklu były dość proste i bazowały na po-
dziale płaszczyzny obrazowej na równe części, najczęściej 
w kształtach trójkątów o równych powierzchniach, ale róż-
nych formach. Tę prostą zasadę artysta komplikuje z cza-
sem, wprowadzając dodatkową, ale równowartościową 

w stosunku do pozostałych, część. W 1982 roku w pracow-
ni w Düsseldorfie Kajetan Sosnowski tworzy pierwsze szy-
te obrazy czarne w cyklu Układów równowartościowych. 
W słabym oświetleniu lub przy frontalnym oglądzie prace 
działają na widza głęboką, monochromatycznie czarną po-
wierzchnią. Inaczej dzieje się natomiast w dobrze oświetlo-
nej przestrzeni ekspozycyjnej, i przy oglądzie pod różnymi 
kątami: różny kierunek przebiegu splotu w poszczególnych, 
równowartościowych częściach obrazu powoduje różne od-
bijanie światła od ich powierzchni. Na skutek tego powsta-
je złudzenie użycia przez artystę dwóch lub więcej odcieni 
czerni, a jednocześnie ujawnia się harmonijna kompozycja 
z form geometrycznych. Szyte obrazy czarne oddziałują na 
widza z dużą siłą emocjonalną i poruszają wyobraźnię, waż-
na jest w tym wypadku również symbolika koloru czarnego 
w naszym kręgu kulturowym. Jest w tych obiektach dużo 
spokoju, równowagi i ładu. Monumentalne w odbiorze, peł-
ne wzniosłości i powagi przywodzą na myśl nieodgadnioną 
tajemnicę, ale też przerażającą czernią nicość.

„Te płótna niezwykłej urody na wskroś są przesycone mi-
styką, jak Malewiczowski Czarny kwadrat na białym tle czy 
jak obrazy Marka Rothko lub Ad Reinharda. Czarne »obrazy 
szyte« Kajetana Sosnowskiego należą do najwyższych osiąg-
nięć jego sztuki”1. 

1 B. Kowalska, Kajetan Sosnowski – malarz niewidzialnych światów, Galeria Sztuki 
Współczesnej Zachęta, Warszawa 1998, s. 49.

34



77



Walenty Gabrysiak – urodzony 11 lutego 1920 r. 
w Goli w Wielkopolsce. Malarz i grafik. W latach 1949–
1954 Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
w pracowniach prof. Fryderyka Pautscha, prof. Adama 
Marczyńskiego i prof. Wacława Taranczewskiego. Dyplom 
zdobył w 1956 roku w pracowni malarstwa monumentalne-
go prof. Taranczewskiego, z którym już po studiach współ-
pracował przy tworzeniu monumentalnych dekoracji ar-
chitektonicznych: polichromiach, mozaikach czy sgraffito. 
W latach 50. związany był z kręgiem Grupy Nowohuckiej, 
uczestniczył także w organizacji Galerii Sztuki Nowoczesnej 
w Nowej Hucie.

Walenty Gabrysiak był artystycznym „outsiderem”, 
funkcjonującym niejako poza głównym obiegiem sztuki 

współczesnej. Jego abstrakcyjne malarstwo, łączące geo-
metrię z pewnym rodzajem zmysłowości organicznych form, 
obecnie zdaje się być odkrywane na nowo.

„Obrazy Walentego Gabrysiaka nie są wyrazem gonitwy 
za nowoczesnością, stanowią przejaw odczuwalnej bardzo 
prywatnie rzeczywistości, wydają się żywym, dynamicznym 
bytem. Kolor, starannie dobrany, determinujący, będący 
nośnikiem emocji, stanowi istotę tej sztuki: buduje prze-
strzeń, nadaje jej kształt i naznacza ją treścią. W tych »ma-
larskich aforyzmach« można odczytać upodobanie artysty 
do spokojnej kontemplacji rzeczywistości. Z dala od zgiełku 
codzienności”1.

1  A. Budziałek, bez tytułu [nota  o Walentym Gabrysiaku], [w:] Galeria Żywa, katalog 
wystawy w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 2012, 
s. nlb.
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Walenty Gabrysiak
(1920–2013)

Miejsca na marzenia VI, 1972
olej, płótno; 115 × 90 cm 

sygnowany na odwrocie (blejtram): „W. Gabrysiak, olej, »MIEJSCE na MARZENIA VI« 115 × 90”, na 
płótnie: „[zamazane] WALENTY GABRYSIAK | DLA BWA | olej 115 × 90 cm | ROK 1972”

wystawiany
• Walenty Gabrysiak. Malarstwo i grafika, Galeria Stalowa, 

Warszawa, 2017.

reprodukowany:
• Walenty Gabrysiak. Malarstwo i grafika, katalog wystawy 

w Galerii Stalowa, Warszawa 2017, s. 14.

cena wywoławcza: 6 500 zł

estymacja: 8 000–10 000 zł
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Józef Hałas
(1927–2015)

Z cyklu „Piony i skosy”, 2014
olej, akryl, płótno; 200 × 200 cm 

sygnowany prawy dolny: „Hałas X 2014”

wystawiany:
• Józef Hałas. Poszukiwania. Wystawa malarstwa i rysunku, 

Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2017.
• Hałas ’14 MŁODOŚĆ, Mia Art Gallery , 2014, Wrocław.

reprodukowany:
• Józef Hałas. Poszukiwania. Wystawa malarstwa i rysunku, 

katalog wystawy Muzeum Architektury we Wrocławiu, 
Wrocław 2017, nlb. strona tytułowa i s. 19.

cena wywoławcza: 45 000 zł

estymacja: 60 000–70 000 zł

36

„Monumentalna praca Józefa Hałasa z cyklu „Piony – Skosy” 
z 2014 roku (200 × 200cm) powstała w ostatnim okresie 
jego twórczości, gdy wykorzystywane wcześniej motywy 
postanowił zrealizować w skali, której dotąd nie podejmo-
wał. Kilkadziesiąt prac, powstałych w tym czasie stało się 
swoistym podsumowaniem jego artystycznych poszukiwań, 
a zarazem malarskim testamentem.

Zadziwia rozmach, kolorystyczna swoboda i swoista pew-
ność tych, jak się okazało, ostatnich prac wrocławskiego 
mistrza. Mocne kontrastowe barwy, były zaskoczeniem nie 
tylko dla obserwatorów jego poszukiwań, ale chyba i dla 
samego autora. Pionowa, pomarańczowa, reliefowa krecha 

przecinająca powierzchnię błękitnego tła, jest owym po-
żądanym „Pionem” wdzierającym się kontrastowo na pole 
błękitu, ma w sobie moc błyskawicy i równocześnie gestu 
zaprowadzającego nowy, malarski porządek między niebem 
a ziemią. Bo abstrakcyjne, niebieskie pole obwiedzione jesz-
cze ciemniejszym błękitem, mimo swej zamkniętej formy, 
zdaje się być wycinkiem większej całości. Kawałkiem nieba 
przeniesionym na płótno, na dowód nieustannej inspiracji 
naturą, która była największą nauczycielką, a zarazem mi-
łością Józefa Hałasa”.

Bogusław Deptuła
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Andrzej Urbanowicz
(1938–2011)

Cuprum – układ I, 1998
technika własna/miedziane monety, papier, płyta; 35,5 × 35,5 cm (w oprawie 48,5 × 48,5 cm) 

sygnowany na odwrocie: „CUPRUM | UKŁAD I | Andrzej Urbanowicz | 1998”

cena wywoławcza: 7 000 zł 

estymacja: 8 000–10 000 zł
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Jonasz Stern
 (1904–1988)

 Kompozycja w zieleniach, ok. 1950
 akwarela, gwasz, papier; 24,5 × 32 cm (w świetle oprawy) 

na odwrocie ołówkiem: „Stwierdzam autentyczność | pracy Jonasza Sterna, akwarela | ca. 1950 r. | 
Barbara Jaroszyńska-Stern”

cena wywoławcza: 3 500 zł 

estymacja: 6 000–8 000 zł
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Jerzy Tchórzewski
(1928–1999)

bez tytułu, 1982
technika własna, akwarela, papier; 42,5 × 62 cm (w świetle oprawy) 

sygnowany l.d.: „J. Tchórzewski 82”

wystawiany:
• Jerzy Tchórzewski, z cyklu Mistrzowie polskiego malarstwa 

współczesnego, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 
Katowice, 2002.

• Jerzy Tchórzewski, Retrospektywa, Państwowa Galeria 
Sztuki, Sopot, 2001. 

• Jerzy Tchórzewski, z cyklu Mistrzowie polskiego malarstwa 
współczesnego, ABC Gallery, Poznań, 2001

• Jerzy Tchórzewski, Obrazy na papierze, ABC Gallery, 
Poznań, 1995. 

   cena wywoławcza: 12 000 zł 

estymacja: 14 000–16 000 zł
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Marek Piasecki
(1935–2011)

Bez tytułu, ok. 1956–58
fotografia czarno-biała; 18,7 × 26,5 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł 

estymacja: 5 000–7 000 zł
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Roman Opałka
(1931–2011)

Martwa natura, lata 50. XX w.
węgiel, papier; 80 × 67 cm 

sygnowany p.d.: „R. OPALKA”

cena wywoławcza: 22 000 zł 

estymacja: 28 000–35 000 zł
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Jan Dobkowski
(ur. 1942)

Kobieta Zjawa, 1984
olej, akryl, płótno, 120 × 160 cm 

sygnowany na odwrocie p.g. „Jan Dobkowski | Kobieta Zjawa 1984 | olej akryl | 120 × 160 cm” l.d. 
Monogram artysty

cena wywoławcza: 18 000 zł 

estymacja: 22 000–26 000 zł
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Jan Dobkowski
(ur. 1942)

Alpinista, 1971
olej, płótno; 41 × 33 cm 

sygnowany na odwrocie: „Jan Dobkowski | »ALPINISTA« 1971 | olej 41 cm × 33 cm”

cena wywoławcza: 10 000 zł 

estymacja: 12 000–16 000 zł
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Krzysztof Bednarski
(ur. 1953)

Moby Dick – Maska perforowana, 2009
brąz polerowany i patynowany; 56 × 22 × 23 cm; unikat 

sygnowany: „KM Bednarski 2009”

cena wywoławcza: 30 000 zł

estymacja: 35 000–45 000 zł

44

Krzysztof Bednarski (ur. 1953) – rzeźbiarz, twórca obiek-
tów i instalacji artystycznych, a także plakacista. Absolwent 
Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
dyplom uzyskał w roku 1978. Związany z kręgiem Teatru 
Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Jest laureatem pre-
stiżowej Nagrody im. Katarzyny Kobro (2004 r.), został tak-
że odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis. 

W 1986 Bednarski odbył podróż do Afryki, która, jak sam 
twierdzi, okazała się przełomowa dla jego rozwoju ducho-
wego i dalszej drogi twórczej1. Powracając do Polski na wiśla-
nym brzegu w Warszawie natknął się na porzucony kadłub 
jachtu. Stało się to początkiem ważnego wątku w  jego twór-
czości, jakim jest cykl „Moby Dick”. Inspirując się powieścią 
o tym samym tytule, Bednarski w odwróconym elemencie 
łodzi dostrzegł podobieństwo do wieloryba – nieuchwytne-
go celu bohaterów książki Melville’a. Ożywiło to także wspo-
mnienie artysty z dzieciństwa o martwym wielorybie, który 
prezentowany był w latach 60. w wielu polskich miastach 
jako objazdowa atrakcja. 

Pierwsza rzeźba z tej serii była monumentalną instalacją 
zaprezentowaną w Muzeum ASP w Warszawie. Praca zakła-
dająca możliwość wejścia widzów do wnętrza rzeźbiarskiej 
struktury uznana została za niezwykle interesującą realizację 
koncepcji Formy Otwartej Oskara Hansena. Niedługo póź-
niej Bednarski zaczął tworzyć rzeźby kadłuba w „zminiatu-
ryzowanej” wersji, nazywając je maskami – w nawiązaniu do 
swoich afrykańskich doświadczeń. Zarówno jednak topos 

1 W. Baraniewski, Zmienne pola rzeźby, [w:] Krzysztof M. Bednarski. Moby Dick, 
katalog wystawy w Galerii aTAK, Warszawa 2013, s. 11.

statku, jak i maski zakorzenione są w ponadkulturowych 
narracjach, stanowią pierwotne, archetypowe „rekwizyty” 
mitologii i wierzeń niemal na całym świecie. Maski, w odróż-
nieniu od rzeźb w typie site-specific, były bardziej zamknięte, 
syntetyczne, skupione na bryle, przy czym Bednarski różni-
cował kolejne prace w mistrzowski sposób grając ich faktu-
rą, barwą, stopniem wypolerowania czy wreszcie wykorzy-
stywanym tworzywem. W prezentowanej odsłonie z roku 
2009 opływowa maska-kadłub przybrała formę podziurawio-
ną, nieco chropowatą, stwarzając wrażenie nieoczywistego 
kontrastu z połyskującą powierzchnią pozłacanego brązu. 
Formy i środki stosowane przez artystę, ale także poszuki-
wanie nowoczesnego wyrazu dla pierwotnych, plemiennych 
form rzeźbiarskich będących nośnikiem duchowych treści, 
sytuuje Bednarskiego w pewnym podobieństwie do „klasy-
ka” awangardy, Constantina Brâncușiego. Natomiast sam 
motyw statku-wieloryba stał się dla artysty na tyle frapują-
cy, iż kolejne jego redakcje formułuje w różnych formatach 
i mediach już od trzydziestu lat, niejako czyniąc cykl rzeź-
biarski własną „pogonią za Moby Dickiem”, rozpisaną być 
może na całe życie.

„Bednarski dokonując redukcji skali form »Moby Dicka«, 
zmienia ich znaczenia. Obiekt wielkości 50 cm (…) zostaje 
przekształcony w archaiczną maskę. Zawieszony na ścianie 
zyskuje walor wizerunku, jak plemienne maski zawieszane 
w pracowniach paryskich artystów w początku XX wieku. 
Bednarski kreuje własną odmianę sztuki plemiennej, suro-
wej, minimalistycznej”2.

2 Tamże, s. 21.
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Andrzej A. Sadowski
(1946–2016)

Piran – Port III – zielony Ford, 1984
akryl, płótno; 120 × 90 cm 

sygnowany na odwrocie: „243. | ANDRZEJ A. SADOWSKI | ŁÓDŹ UL. JULIANOWSKA 5/7 m 370 
A | »PIRAN – PORT III – ZIELONY FORD« | AKRYL, WYM: 120 × 90 cm, 1984”

wystawiany:
• Andrzej Sadowski – wystawa retrospektywna. Malarstwo, 

rysunek, Akademia Sztuk Pięknych w łodzi, październik 
2012.

reprodukowany:
• Andrzej Sadowski – wystawa retrospektywna. Malarstwo, 

rysunek, katalog wystawy w Akademii Sztuk Pięknych 
w łodzi, łódź 2012, s. 47.

cena wywoławcza: 18 000 zł

estymacja: 22 000–26 000 zł

45

Andrzej A. Sadowski – malarz i rysownik, jeden z pierwszych 
i najwybitniejszych przedstawicieli fotorealizmu w Polsce. 
Odbył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycz-
nych w łodzi, gdzie w 1970 roku uzyskał dyplom w pracow-
ni malarstwa i rysunku prof. Mariana Jaeschke. Z macierzy-
stą uczelnią związany był do końca życia jako wykładowca. 

Pomimo studiów na uczelni w dużej mierze ukształtowa-
nej przez teorię Strzemińskiego, Sadowski jeszcze w latach 
60. zaczął interesować się nowymi figuratywnymi prądami 
w sztuce zachodniej, głównie malarstwem Francisa Bacona 
i pop-artem1. Poszukiwania własnego języka wypowiedzi 
artystycznej oraz doskonalenie warsztatu doprowadziło go 

– do pewnego stopnia niezależnie od tego, co działo się na 
gruncie amerykańskim – do rozwinięcia formuły realizmu 
fotograficznego. O ile bowiem w świecie zachodnim te ar-
tystyczne tendencje były przejawem krytycznego stosunku 
do kultury masowej i konsumpcjonizmu, o tyle prace two-
rzącego w Polsce Ludowej Sadowskiego były raczej wyrazem 
fascynacji popkulturą, dobrobytem i intensywnym miejskim 
życiem utożsamianym wówczas przez wielu Polaków z nie-
osiągalną wolnością. Podróże po Europie były dla niego źród-
łem fotograficznych pamiątek, które następnie przenosił na 

1  M. Domoń, Gdy obraz zbliża się do ideału… Rozmowa z Andrzejem Sadowskim¸ „Artysta 
i sztuka”, nr 18/2016, s. 68.

płótno. Szczególnie upodobał sobie widoki odbite w skle-
powych witrynach czy lśniących karoseriach samochodów, 
bilbordy, sklepowe szyldy i neony – wszystko, co składa się 
na szeroko rozumiany pejzaż nowoczesnego miasta. Sadow-
ski, nawet pomimo polityczno-ekonomicznych przeobrażeń 
w Polsce, nie utracił tej fascynacji i podróżniczego zacięcia, 
które przełożyło się na jego skrupulatne, pełne detali i nie-
zwykłego światła malarstwo.

„W dziełach Andrzeja A. Sadowskiego wyrażona zostaje 
chęć oddania jak najpełniejszego wyrazu (nie tylko obra-
zu) istniejącej rzeczy. To jakby próba przekazania pełni wie-
dzy o rzeczy […] w danym momencie, w ułamku sekundy, 
w szczególnym oświetleniu, wobec wyjątkowej aury i na-
stroju.

Malarstwo, jakie uprawia Andrzej A. Sadowski i inni twórcy 
reprezentujący podobną postawę, odnosi zwycięstwo nad 
fotografią. […] Ułamek sekundy pracy migawki aparatu jest 
niczym wobec godzin spędzonych przez artystę przed płót-
nem, szczególna atmosfera malowanych z fotografii obrazów 
jest bliższa odczuwaniu wieczności niż udział w tym przeko-
naniu pozornej trwałości rzeczy uwiecznionych na zdjęciu”2.

2 D. Leśnikowski, Iluzja iluzji, obraz obrazu, [w:] Andrzej A. Sadowski. Malarstwo, katalog 
wystawy w Galerii Amcor, Łódź 2014, s.10.
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Marcin Maciejowski
(ur. 1974)

Bez tytułu (lekcje angielskiego), 2002–2003
olej, płótno; 90 × 95 cm 

sygnowany na odwrocie: „M. MACIEJOWSKI | 03”

cena wywoławcza: 72 000 zł 

estymacja: 80 000–100 000 zł

46

Marcin Maciejowski (ur. 1974) – malarz i rysownik związany 
z Krakowem. Studiował na Wydziale Architektury tamtejszej 
Politechniki, a następnie na Wydziale Grafiki krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w pracowni plakatu prof. 
Piotra Kuncego uzyskał w roku 2001. Uznawany za jednego 
z najciekawszych artystów swojego pokolenia.

W latach 1995-2001 wspólnie z m.in. Wilhelmem Sasnalem 
i Rafałem Bujnowskim współtworzył Grupę ładnie oraz za-
łożył i redagował związane z nią wydawnictwo, artzin „Słyn-
ne Pismo we Wtorek”. Jego figuratywne malarstwo na ogół 
przybiera charakter ironicznego komentarza bieżących wy-
darzeń zarówno ze świata polityki, jak i popkultury. Uprosz-
czony, syntetyczny realizm przywodzi na myśl estetykę pla-
katu czy komiksu. Bryłowato malowane postacie, zwłaszcza 
portretowani przez artystę celebryci, często pozbawieni są 
rysów twarzy. Maciejowski w ramach jednego płótna chęt-
nie zestawia pozornie odległe od siebie scenki, urywki z co-
dziennego życia i przekazów medialnych, w absurdalne qua-
si-narracyjne ciągi, opatrzone jakby wyrwanymi z kontekstu 
podpisami. Sposób zakomponowania kadrów wskazuje na 
wyraźne pokrewieństwo z medium fotografii (także ama-
torskiej) i filmu. Podobnie jak inni członkowie Grupy ładnie, 
którzy dla swoich działań ukuli pojęcie „sztuki sprzedajnej”, 
Marcin Maciejowski balansuje w swoich pracach na granicy 
kiczu i komercji, które u progu nowego tysiąclecia stanowić 
miały formę artystycznej reakcji na coraz bardziej „zadomo-
wiony” w Polsce kapitalizm. 

Obraz z 2003 roku, w większym nawet stopniu niż inne 
prace Maciejowskiego, cechuje wyraźnie komiksowa kon-
wencja. Stanowi on mozaikę wycinków ze współczesnej kul-
tury wizualnej, zaskakującą, ale i dezorientującą swoją róż-
norodnością, jak treści w – stosunkowo „młodym” wówczas 

– internecie. Każdy z tych niewielkich obrazków opatrzony 
jest podpisem albo komiksowym dymkiem w języku angiel-
skim. Maciejowski malował je na przełomie lat 2002-2003 
dla tygodnika „Przekrój” jako ilustracje do dodatku z lekcjami 
angielskiego. Zebrane w formie olejnych obrazów na płótnie 
stanowią fascynujący konglomerat wyobrażeń zaczerpnię-
tych ze współczesnej medialnej ikonosfery.

„Maciejowski, podobnie jak pozostali członkowie Grupy 
ładnie, z właściwą sobie bezpretensjonalnością podchodzi 
do nowych realiów. Staje się obserwatorem współczesno-
ści – zarówno banalnej, jak i oficjalnej, w naturalny sposób 
rezygnuje z oglądu świata na rzecz jego wizerunków, które 
kolekcjonuje bez natarczywego przymusu ogarnięcia całości 
i zrozumienia jej. Dla Maciejowskiego – obserwatora nie jest 
istotny własny, rozpoznawalny styl malarski, artysta rozta-
pia się w tym, co widzi. Indywidualizm i oryginalność ujaw-
nia się w dokonywanych przez niego wyborach (…) W poko-
leniu Maciejowskiego więcej jest akceptacji rzeczywistości, 
a postrzegane z przymrużeniem oka mankamenty nie mącą 
zadowolenia”1.

1  M. Świca, [bez tytułu – wstęp do katalogu], [w:] Tak jest. Marcin Maciejowski, katalog 
wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, 26 marca – 23 maja 2010, red. L. 
Danilczyk, B. Leszczyńska-Cyganik, Kraków 2010, s. 7.
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Tomasz Tatarczyk
(1947–2010)

Bez tytułu, 1984/85
technika własna/akryl, płótno, papier, drewno; 121 × 88,5 cm 

sygnowany na odwrocie: „TOMASZ | TATARCZYK | 84/85”, na blejtramie napis: „MIĘĆMIERZ 84”

cena wywoławcza: 48 000 zł 

estymacja: 55 000–70 000 zł

47

Tomasz Tatarczyk (ur. 1947 – zm. 2010) – malarz i rysownik, 
znany ze swoich monochromatycznych obrazów balansu-
jących na granicy figuracji i abstrakcji. Studia artystyczne 
rozpoczął późno, bo mając prawie 30 lat (1976-1981). Dy-
plom uzyskał w pracowni prof. Jana Tarasina. W czasie stu-
diów zetknął się z takimi artystami, jak Tomasz Ciecierski czy 
Zbigniew Gostomski, którzy kształtowali jego podejście do 
malarstwa. Życiorys i malarstwo Tomasza Tatarczyka silnie 
związane są z niewielką wsią Mięćmierz pod Kazimierzem 
Dolnym. Funkcjonujący od wielu dekad jako oddalona od 
miejskiego zgiełku osada artystyczna i miejsce malarskich 
plenerów, Mięćmierz stał się także miejscem zamieszkania 
Tatarczyka, a przy tym niewyczarpanym źródłem twórczej 
inspiracji. Artysta z upodobaniem malował fragmenty tam-
tejszego krajobrazu czy wiejskich sprzętów, które w jego in-
terpretacji zyskiwały klarowną, monochromatyczną formę. 
Prezentowana praca powstała w roku, gdy Tomasz Tatarczyk 
przeprowadził się do Mięćmierza i – według autorskiego opi-
su na odwrocie – tam właśnie została namalowana. Nietypo-
wy obraz nie zamyka się w regularnym prostokącie płótna, 
ale łączony jest z elementów przestrzennych tworzących 
rodzaj uskokowej kompozycji. Kolorystyka utrzymana jest 
w lubianych przez artystę szarościach, którymi mistrzowsko 
operuje tworząc subtelną grę barwnych niuansów. Obraz jest 
pokłosiem poszukiwań Tatarczyka z okresu studiów, kiedy 

pozostawał pod wpływem środowiska Galerii Foksal. Jak pi-
sał Waldemar Baraniewski o obrazach z tego czasu: „są jak-
by rozdarte między potrzebą malowania, a skłonnością do 
refleksji konceptualnej, do działań autotelicznych, czy wręcz 
tautologicznych. Płótna czynią wrażenie detali zmiennego 
układu przestrzennego, wzajemnie się uzupełniają, dopełnia-
ją. Tatarczyk dodaje do nich elementy spoza struktury płót-
na, zmienia kąty ustawienia, podparcia, wysokość zawiesze-
nia. Tak rozumiany obraz zdaje się ukazywać nie to co niesie 
w swej warstwie ikonicznej, ale raczej sposób w jaki to pre-
zentuje – »istnieje na krawędzi malarstwa«”1. Strukturalna 
kompozycja w szarościach jest o tyle interesująca, iż do dziś 
nie zachowało się wiele obrazów Tatarczyka z tego okresu. 

„Obrazy Tatarczyka są w tym swoim ukrytym, ale też zmysło-
wym bogactwie formy wielką apoteozą malarstwa. Apoteozą 
pracy malarza-alchemika, mieszającego pigmenty i spoiwa 
wśród zapachów żywic, balsamów, terpentyny. Jego płótna 

– jakby poza tym co na nich wyrażone, a co składa się z zo-
baczonego i przeżytego – zdają się opiewać samą materię 
malarską. Materię, przez którą istnieją i w której tkwią tak 
głęboko jak w życiu”2.

1 W. Baraniewski, Malarska treść egzystencji. Uwagi o twórczości Tomasza Tatarczyka, 
malarza spod Kazimierza, „Brulion Kazimierski” – wydanie online.
2 Tamże.
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Włodzimierz Pawlak
(ur. 1957)

Pamiętaj o mniȩ 1987
olej, płótno; 170 × 150 cm 

sygnowany na odwrocie: „WŁODZIMIERZ PAWLAK | PAMIĘTAJ O MNIE | 170 × 150 | 1987”

proweniencja:
• kolekcja prywatna, Warszawa
• Galeria Art NEW Media, Warszawa

wystawiany:
• Autoportret w powidokach, Zachęta Narodowa Galeria 

Sztuki, Warszawa, 2008.
• Włodzimierz Pawlak. Tablice dydaktyczne, Pawilon SARP, 

Warszawa 1989.

reprodukowany:
• Włodzimierz Pawlak. Autoportret w powidokach,  

red. A. Szewczyk, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 
Warszawa 2008, reprodukcja na s.135.

cena wywoławcza: 24 000 zł 

estymacja: 35 000–45 000 zł

48
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„Włodzimierz Pawlak jest jednym z najoryginalniejszych arty-
stów osobnych w polskiej sztuce współczesnej. […] Pawlak za-
debiutował jako członek Gruppy; należy do pokolenia, które 
przetarło polskiej sztuce drogę w świat […]. W obrazach, szki-
cach, rysowanych i malowanych dziennikach, cyklach, ćwi-
czeniach i obiektach Pawlak rozwija tradycje modernizmu”1. 

Na przełomie 1979 i 1980 roku Włodzimierz Pawlak zaczął 
uczęszczać na zajęcia w pracowni Rajmunda Ziemskiego na 
Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
jako wolny słuchacz. W latach 1980–1985 odbył studia ar-
tystyczne, a od 1986 do 2006 roku wykładał na Wydziale 
Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. W 1990 roku otrzymał Grand Prix na festiwa-
lu Malarstwa w Cagnes-sur-Mer. Na początku 1983 r., jeszcze 

1 A. Morawińska, Wstęp, [w:] Włodzimierz Pawlak. Autoportret w powidokach, Zachęta 
Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2008, s. 5.

jako student, został członkiem Gruppy (wraz z Ryszardem 
Grzybem, Pawłem Kowalewskim, Jarosławem Modzelewskim, 
Markiem Sobczakiem i Ryszardem Woźniakiem). Artysta brał 
udział w niemal wszystkich wystawach i akcjach Gruppy, zo-
stał też współredaktorem pisma „Oj dobrze już”. W twórczo-
ści Włodzimierza Pawlaka możemy wyróżnić trzy zasadnicze 
etapy, częściowo związane z chronologią powstawania obra-
zów: okres przynależności do Gruppy (w latach 1982–1992), 

 Działalność artysty z lat 80. na ogół analizowana jest przez 
badaczy w kontekście problemu malarstwa odradzającego 
się po konceptualizmie lat 70. i kontekście wydarzeń poli-
tyczno-społecznych tego okresu. Lata 80. w historii sztuki 
polskiej to dekada przełomu. Obraz sztuki tego okresu zo-
stał zdominowany przez zjawisko nowej ekspresji, które za-
władnęło młodym pokoleniem artystów. Na początku lat 80. 
w polskiej sztuce powraca potrzeba traktowania malarstwa 



jako wyrazu własnych doświadczeń życiowych i ten wątek 
jest doskonale widoczny w działalności artystycznej Pawlaka. 
Jak pisała Anda Rottenberg o artystach Grupy: „Polityka ich 
nie interesuje, interesuje ich życie, w którym są zanurzeni”2. 

Malarstwo stało się zapisem emocji, w których rzeczy-
wistość przekształciła się w język symboli, w obrazowa-
nie pojęć. Pawlak przywiązywał dużą wagę do barwy jako 
nośnika treści i emocji. Praca Pamiętaj o mnie z 1987 roku 
ma charakter autoportretu artysty, całość utrzymana jest 
w ciemnych, zimnych i nieco przytłaczających barwach, 
jedynie schematyczna sylwetka artysty ujęta w przewy-
miarowaną podkowę odcina się od reszty przedstawienia. 
Pawlak w kompozycji umieszcza groteskowy zestaw mo-
tywów – od ogromnej podkowy, przez leśne zwierzęta na 

2 A. Rottenberg, Sztuka podziwu, [w:] Sztuka podziwu. Wystawa malarstwa, Galeria SHS, 
Warszawa 1985, nlb.

pierwszym planie, po formę przypominającą urnę na prochy.  
Prezentowany autoportret jest wyrazem namysłu artysty 
nad zagadnieniami egzystencjalnymi jak ontologia i escha-
tologia. „Pawlak, tak w pismach, w akcjach i działaniach ulot-
nych, jak przede wszystkim w malarstwie jest formalistą. 
Formą wyraża, formą metaforyzuje i formą opowiada. Jest 
to rdzeń jego sztuki. Ta też cecha odróżnia go najistotniej od 
większości przedstawicieli nurtu nowego malarstwa ostat-
niej dekady”3.

3 M. Sitkowska, Estetyka zapaści, [w:] Włodzimierz Pawlak. Tablice dydaktyczne, Pawilon 
SARP, Warszawa 1989.
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Jerzy Truszkowski
(ur. 1961)

Snow and Blood 5, 1993
olej, płótno; 150 × 150 cm 

sygnowany na odwrocie: „JERZY TRUSZKOWSKI | „SNOW AND | BLOOD 5.” | 1993, OIL”

wystawiany:
• Śnieg i krew, wystawa indywidualna, galeria Arsenał, 

Białystok, 1993 kurator Monika Szewczyk. 
• Transgresje, Muzeum Narodowe Wrocław, 1993 , kurator 

Andrzej Lachowicz. 

cena wywoławcza: 18 000 zł

estymacja: 25 000–35 000 zł

49

Jerzy Truszkowski (ur. 1961) – performer, malarz, twórca 
instalacji, fotografii i wideo, a także krytyk sztuki i kurator. 
W 1986 roku uzyskał dyplom Instytutu Sztuk Pięknych na 
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studio-
wał również na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego. Zadebiutował w pierwszej połowie lat 80. 
wiążąc się z licznymi kontrkulturowymi środowiskami ar-
tystycznymi (m.in. w Warszawie, łodzi i Lublinie). Współ-
tworzył niezależne pisma artystyczne „Tango” oraz „Halo 
halo”. W swojej twórczości Truszkowski podejmuje tematy-
kę dekonstrukcji władzy, ideologii i przemocy symbolicznej, 
w związku z czym uznawany jest za jednego z prekursorów 
polskiej sztuki krytycznej.

Malarstwo Jerzego Truszkowskiego początkowo miało 
charakter uzupełnienia scenografii dla własnych performan-
sów, jednak już pod koniec lat 80. zaczęło zyskiwać autono-
miczną rolę. Obraz Snow and Blood 5 z roku 1993 należy do 
cyklu, w którym artysta eksplorował wymowę podstawo-
wych symboli obecnych od tysiącleci w wielu kulturach: krzy-
ża łacińskiego i greckiego, gwiazdy w różnych wariantach itp.). 
Jednocześnie łączył ich kultową obecność z ekstremalnymi 
doświadczeniami cielesnymi, takimi jak chociażby rytualne 
okaleczanie. Sam nierzadko włączał tego rodzaju działania 
w swoje występy sceniczne. Na obrazie krew symbolizowa-
na jest przez użycie intensywnie czerwonej farby, skontra-
stowanej z bielą tła – tytułowego śniegu. 
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Natalia LL
(ur. 1937)

Trwoga paniczna, 1989
2 × fotografia analogowa, interwencja na negatywie, vintage print, papier;  

28,6 × 29cm każda; egz. 2/3+2 EA 
sygnowane na odwrocie: „NATALIA LL | Panic’s Tragedy (odpowiednio: 1 lub 2) | 1989”

cena wywoławcza: 28 000 zł

estymacja: 32 000–36 000 zł

50

Natalia Lach-Lachowicz ukończyła studia w 1963 roku 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (dzisiaj 
Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu, a rok później do-
łączyła do Związku Polskich artystów Fotografików. Jest 
współzałożycielką grupy PERMAFO oraz galerii i czasopis-
ma o tej samej nazwie – wraz z Andrzejem Lachowiczem, 
Zbigniewem Dłubakiem i Antonim Dzieduszyckim. Galeria 
działała w latach 1970–1981 i znacznie przyczyniła się do 
rozwoju neoawangardy w Polsce. Artystka współpracowa-
ła też z Andrzejem Willem i Andrzejem Lachowiczem przy 
pierwszych edycjach wrocławskiego Międzynarodowego 
Triennale Rysunku, a w latach 1978–1995 objęła funkcję ko-
misarza, później zaś wiceprzewodniczącej tego wydarzenia. 
Artystka wzięła udział w wielu ważnych i przełomowych wy-
stawach zbiorowych, jak np.: The World Goes Pop w Tate 
Modern w Londynie w 2015–2016, Gender Check – Femininity 
and Masculinity in the Art of Eastern Europe w MUMOK 
Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig w Wiedniu 
w 2009–2010 czy Feministische Kunst Internationaal w Haas 
Gemeentemuseu w Hadze 1979–1980. W 2017 roku miała 
miejsce wystawa indywidualna artystki: Natalia LL. Sum ergo 
sum w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, 
w 2015 Secretum et Tremor w Centrum Sztuki Współczesnej 
Zamek Ujazdowski w Warszawie, a w 2009 roku Natalia LL: 
Opera omnia w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Sztuka Natalii LL jest próbą uchwycenia i pokazania podle-
gającego ciągłym przemianom systemu, który tworzy rzeczy-
wistość. Artystka za pośrednictwem fotografii (jak również 
performance’ów dokamerowych zarejestrowanych przez 
aparat fotograficzny) szuka relacji pomiędzy artystyczną 
kreacją a refleksją teoretyczną, bada proces twórczy i rolę, 
jaką odgrywa w nim artystka.

Prace z cyklu Trwoga paniczna wchodzą w obręb znacz-
nie większego projektu. Warto podkreślić, że poza fotografią, 
w skład realizacji wchodzą również malarstwo oraz instalacje. 

W cyklu przeważają formaty kwadratowe z twarzą ujętą en 
face, wypełniającą właściwie całą powierzchnię kompozycji. 
Ze względu na ciasny kadr fotograficznych autoportretów 
artystki, prace sprawiają wrażenie nadludzkich i monumen-
talnych. Twarz zostaje wpisana w gąszcz czarnych kresek. 
Wizerunki artystki, w przeciwieństwie do jej wcześniejszych 
realizacji, przywodzą na myśl cierpienie i ból. Twórczość 
Natalii LL w latach osiemdziesiątych wchodzi w rejestry fa-
talistyczne, skupia się na przemijaniu, destrukcji, okaleczeniu.

„[…] twórczość Natalii LL końca lat 80. jest ze wszech miar 
pesymistyczna, a nawet pełna grozy istnienia. Między obra-
zami […] przepływają fluidy rozkładu, przemijania, destruk-
cji i okaleczania…”1. 

„Przełom lat 80. i 90. przyniósł zupełnie inną twórczość 
Natalii LL. Artystka utożsamiana z działaniami akcentujący-
mi ciało młodej, atrakcyjnej kobiety, skupia się na wizerunku 
twarzy. W kolejnych cyklach wykorzystywała fotograficzne, 
czarno-białe wizerunki swojej głowy w masce z pończochy 
zniekształcającej rysy twarzy, często dodatkowo wykrzy-
wionej w grymasie. Ten autoportret przeniesiony na płótno 
poddany został różnego rodzaju interwencjom malarskim 
poprzez naniesienie na twarz znaków – na przykład kre-
sek w Trwodze panicznej (1989) czy form geometrycznych 
w Formach platońskich (1990). Silnie zdeformowane wize-
runki można odczytywać w kontekście bardziej ogólnych 
doświadczeń kobiet, które z racji wieku coraz częściej do-
świadczają społecznej niewidzialności. Wypowiedzi artystki 
naprowadzają jednak na jeszcze inny, bardziej osobisty trop 
interpretacyjny związany z jej chorobą”2. 

1 R. Ratajczak, Wstęp, [w:] Malarstwo i fotografia (cykle: Trwoga paniczna, Destrukty, 
Puszysta tragedia), Muzeum Okręgowe, Wałbrzych 1989.
2 A. Jakubowska, Natalia LL (Lach-Lachowicz) (1937-), [w:] Artystki polski, red. A. 
Jakubowska, PWN, Warszawa – Bielsko-Biała 2011, s. 331–332.
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Alicja Żebrowska
(ur. 1956)

Onone – Świat po świecie / Rebis Versum II / Dziwne Stany 
istnienia II, 1998/2017

fotografia, papier fotograficzny na dibondzie, 82 × 74,5 cm 
edycja 1:1; sygnowana na odwrocie

cena wywoławcza: 6 000 zł

estymacja: 8 000–12 000 zł

51

Alicja Żebrowska (ur. 1956) – wszechstronna artystka wi-
zualna tworząca fotografie, wideo, instalacje i akcje arty-
styczne. Z wykształcenia jest rzeźbiarką; ukończyła Instytut 
Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie (1978-1981) 
oraz Universität für angewandte Kunst w Wiedniu (1990-
1992). Mieszka i pracuje w Krakowie.

Żebrowska w swojej twórczości porusza tematy związane 
z ludzką cielesnością i związanymi z nią kulturowymi tabu, 
(trans)płciowością czy wpływem seksualności na budowa-
nie tożsamości jednostki. 

Na projekt Onone – Świat Po Świecie z lat 1995–1999 skła-
da się instalacja wideo oraz cykl fotografii zrealizowany na 
podstawie tego filmu. Tytułowe „Onone” jest neologizmem, 
funkcjonuje jako zestawienie dwóch zaimków „on” i „one”. 

Artystka przeobraziła swoich modeli w fantastyczne, obu-
płciowe istoty, którym nadała kolejne wcielenia: Affirmatio, 
Assimilatio, Autoconsummtio, Continuo, Synchron, 
Sexfantilis, Hypnosis, Autonekrophagos, Nekroinfanaticus, 
Rebis Versum. Żebrowska sytuuje zagadnienia androgynicz-
ności czy niejednoznaczności płci w kontekście antycznej 
mitologii i archetypów stale obecnych w europejskiej kultu-
rze – choć nierzadko spychanych na jej marginesy. Jak pisał 
Paweł Leszkowicz, świat wykreowany przez artystkę w foto-
graficznym cyklu „to nowy Raj, w którym grzech pierworodny, 
wygnanie i podział nie wydarzyły się i nie mają prawa istnie-
nia. Raj stworzony w wyobraźni optymistycznej i przewrot-
nej wizjonerki, która usiłuje zmienić lęk przed nadchodzącą 
apokalipsą w obietnicę wiecznego szczęścia”.
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Basia Bańda
(ur. 1980)

Bez tytułu (futerko), 2006
technika własna/asamblaż, akryl, płótno, nici, futerko; ok. 50 × 57 × 6 cm 

sygnowany na odwrocie płótna: „BASIA BAŃDA | LUTY | 2006”

cena wywoławcza: 4 500 zł 

estymacja: 6 000–8 000 zł

52

Basia Bańda (ur. 1980) – artystka wizualna, malarka i twórczy-
ni obiektów artystycznych. W roku 2001 rozpoczęła studia 
na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu 

– dyplom w pracowni prof. Jarosława Kozłowskiego uzyska-
ła w roku 2006. Od 2008 jest asystentką w Katedrze Sztuki 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie mieszka i pracuje 
w Zielonej Górze.

Bańda w swojej twórczości przedstawia motywy podej-
mujące problematykę kobiecej cielesności, intymności i pod-
świadomych lęków z nimi związanych. Sięga przy tym po 
środki kojarzące się tradycyjnie ze sztuką kobiecą: akwarelę, 
delikatną paletę barwną z dominującym udziałem pastelo-
wego, cielistego różu, do swoich obrazów chętnie włącza 
nici czy skrawki tkanin, a nawet szyje autonomiczne obiek-
ty przypominające dziecięce zabawki, w czym przypomina 
chociażby działalność Marii Pinińskiej-Bereś. Pomimo użycia 
tego rodzaju subtelnych środków wyrazu, tematyka jej prac 
często eksploruje wątki erotyczne, balansujące niekiedy na 
granicy obsceniczności. Jednocześnie Bańda nie deklaruje 

się jako artystka jednoznacznie feministyczna – bardziej od 
społecznego kontekstu pozycji czy ról przypisywanych ko-
bietom, interesuje ją introspekcja i analiza własnych jednost-
kowych doświadczeń. 

Praca z roku 2006 roku należy do cyklu, w którym Basia 
Bańda łączyła tradycyjne malarstwo na płótnie z elementa-
mi asamblażu w postaci dziecięcych ubranek. Artystka ubie-
rała swoje obrazy w sukienki czy płaszczyki, doszywała im 
szaliczki, czapeczki itp. Widz chcący zobaczyć obraz, musi 
go najpierw rozebrać. Zabieg ten wprowadza rodzaj niepo-
kojącego napięcia pomiędzy estetyką kojarzoną ze światem 
małych dziewczynek (dziecięce futerko, pastelowy róż czy 
wyszywana głowa księżniczki w koronie) a niewątpliwie do-
rosłą seksualnością ewokowaną przez czynność „obnażania” 
namalowanego wizerunku półnagiej kobiety. Bańda w swo-
jej twórczości często sięga po środki artystyczne stereoty-
powo uznawane za dziewczęce, wręcz infantylne, by mówić 
o sferze seksualnych fantazji, ale i niepokojów zakorzenio-
nych we wspomnieniach z okresu dojrzewania.



109



110

Jadwiga Sawicka
(ur. 1959)

Płacz płać, 2008
olej, akryl, płótno; 60 × 50 cm 

sygnowany na odwrocie: „JADWIGA SAWICKA | 2008”

proweniencja:
• kolekcja prywatna, Warszawa

wystawiany:
• Jadwiga Sawicka. Miła i dobra, Galeria EGO, Poznań, 2008.

cena wywoławcza: 18 000 zł 

estymacja: 25 000–30 000 zł

53

Jadwiga Sawicka (ur. 1959) – malarka, fotografka, tworzy 
instalacje i obiekty artystyczne. W latach 1979-1984 studio-
wała w krakowskiej ASP na Wydziale Malarstwa. Dyplom 
uzyskała w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego. W roku 
20143 została laureatką prestiżowej Nagrody im. Jana Cy-
bisa, a w 2016 – Nagrody im. Katarzyny Kobro. Na co dzień 
współpracuje z Galerią Foksal.

Choć w latach 80. Sawicka uprawiała malarstwo w typie 
nowej figuracji, większość swoich płócien z tego okresu 
przemalowała. Zasadniczy kształt jej twórczości wyklaro-
wał się bowiem w latach 90., kiedy zaczęła malować części 
damskiej garderoby, nierzadko opatrzone podpisami rodem 
z reklamowych haseł, coraz powszechniejszych w polskiej 
rzeczywistości po transformacji ustrojowej. Ubrania stały 
się także składnikami tworzonych przez artystkę instalacji, 
najczęściej utrwalanych na fotografii. Z końcem XX wieku 
głównym „bohaterem” prac Sawickiej stał się tekst – auto-
nomiczny w stosunku do figuratywnych obrazów. Czarne 
napisy umieszczone na pastelowym tle (w szczególności 
lubianym przez nią cielistym odcieniem różu) mają charak-
ter gier słownych, haseł zaczerpniętych z sensacyjnych na-
główków czy wyrwanych z kontekstu potocznych wypowie-
dzi o ukrytym drugim dnie.

Płacz płać z 2008 roku jest jednym z takich właśnie obra-
zów. Litery umieszczone są na jasnokremowym, fakturowym 
tle, które nosi ślady niemal rzeźbiarskich działań w materii 
farby. Sawicka tym razem przyglądała się popularnemu po-
wiedzeniu oznaczającemu konieczne, nieuniknione, choć czę-
sto przy tym wysokie wydatki. Artystkę fascynuje fonetycz-
ne i wizualne podobieństwo obu słów, które wykorzystuje 
w tej semantycznej zabawie. Być może jednak praca, która 
powstała w roku, gdy światem wstrząsnął finansowy kryzys, 
zawiera w sobie także gorzki, podszyty ironią komentarz do 
aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej. 

„Nie prowadzę celowych poszukiwań, nie rozkładam słów 
na czynniki pierwsze, nie badam ich. Biorę słowa, które mnie 
atakują znaczeniem, uderzają mnie brzmieniem, czasami wy-
glądem. Najczęściej same mnie znajdują, wpadają mi w oko 
albo w ucho, nie mogę się od nich uwolnić, wręcz chodzą 
za mną”1.

1  M. Stelmach, Pudełko z zapałkami. Rozmowa z Jadwigą Sawicką, „Dwutygodnik”, 4/2017, 
nr 209; http://www.dwutygodnik.com/artykul/7138-pudelko-z-zapalkami
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Paweł Susid
(ur. 1952)

bez tytułu (zestaw kolorów nr 34), 2013
akryl, płótno; 40 × 50 cm 

sygnowany na odwrocie: „SUDID 2013”

cena wywoławcza: 18 000 zł 

estymacja: 25 000–30 000 zł

54

Paweł Susid (ur. 1952) – malarz, rysownik i wykładowca 
akademicki. Absolwent Wydziału Malarstwa warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych – dyplom uzyskał w roku 1978 
w pracowni prof. Tadeusza Dominika. Laureat prestiżowej 
nagrody im. Jana Cybisa w 2011 roku przyznanej za cało-
kształt dokonań artystycznych.

Wczesna twórczość Susida wpisywała się w nurt Nowej 
Ekspresji, jednak już od połowy lat 80. zaczął tworzyć swoje 
charakterystyczne syntetyczne obrazy opatrzone tekstowym 
komentarzem. Zazwyczaj przyjmują one formę prostych geo-
metrycznych układów z dodanym tekstem: krótką anegdotą, 
hasłem czy ironiczną wypowiedzią na tematy polityczno-spo-
łeczne. Często operuje przy tym powszechnie rozpoznawal-
nymi graficznymi znakami, takimi jak flagi czy symbole religij-
ne. Jego lapidarne teksty nierzadko przyjmują formę mowy 
potocznej, wyrwanej z kontekstu wypowiedzi, być może 
zasłyszanej w czyjejś rozmowie (jak np. „Czasem aż boję 
się, koledzy, że na obrazy z telewizorem nie wygramy” czy 

„Przewidzieliśmy to (z żoną) w 1996”). Susid wiele prac po-
święcił także refleksji nad historią sztuki i sztuką współczesną 

– przykładem jest chociażby słynne „Stażewski i Strzemiński 
mylą mi się” czy liczne nawiązania do Malewicza. Napisy na 
płótna artysta nanosi farbą w spray’u przez specjalne szab-
lony, nadając swoim obrazom plakatowy charakter. 

Nietytułowany obraz z roku 2013, utrzymany w odcie-
niach brązów i ugrów, zawiera tekst „Księża ubogacają ko-
biety, a nawet dzieci”. Praca pochodzi z okresu, gdy artysta 
tworzył tzw. zestawy kolorów, w których każdej z liter przy-
porządkowane było pole tła o jednej określonej barwie. Tak 
przyjęta formuła przypomina rodzaj dziecięcej kolorowanki 

– każdy odbiorca może próbować tworzyć własne teksty na 
podstawie przygotowanego przez artystę schematu kolo-
rystycznego. Komunikat zawarty w obrazie, choć z pozoru 
brzmiący żartobliwie, może być odczytywany jako krytyka 
wymierzona w duchowieństwo.
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Paweł Althamer
(ur. 1967)

Lump Hammer, 2014
brąz, edycja 5/10; 23 × 13 cm (gablotka 30,5 × 22 × 5 cm)

proweniencja:
• kolekcja prywatna, Warszawa
• Institute of Contemporary Arts, Londyn

cena wywoławcza: 18 000 zł 

estymacja: 25 000–35 000 zł

55

Paweł Althamer (ur. 1967) – rzeźbiarz, performer, twórca 
instalacji i animator akcji społecznych. W latach 1988-1993 
studiował na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Dyplom uzyskał w słynnej „Kowalni” – pracowni 
Grzegorza Kowalskiego, która była ośrodkiem kształtowania 
dominujących prądów w sztuce lat 90. Althamer uznawany 
jest za jednego z pionierów sztuki krytycznej tego okresu 
i czołowego jej przedstawiciela.

Pomimo iż Paweł Althamer kojarzony jest głównie ze swo-
imi performansami, filmami i akcjami artystycznymi, na ogół 
angażującymi lokalne społeczności w partycypację w sztuce 
(jak chociażby Park Rzeźby na warszawskim Bródnie), nigdy 
nie porzucił swojej studenckiej specjalizacji, jaką była rzeźba. 
Często tworzył obiekty wykonane z nie-rzeźbiarskich mate-
riałów (takich jak trawa, szczątki zwierzęce, tworzywa sztucz-
ne…). Znane są także jego liczne autoportrety, z czego bodaj 
najsłynniejszym był ten wykonany w formie 21-metrowego 
balonu unoszącego się nad Mediolanem. Althamer, zainte-
resowany pierwotnymi kulturami z ich formami organizacji 
społecznej i obrzędowością, często nadaje swoim rzeźbom 
totemiczny charakter. 

Rzeźba Lump Hammer – co dość nietypowe w dorobku 
tego twórcy – wykonana jest z klasycznego dla tego medium 
tworzywa, jakim jest brąz. Tytułowy młot zainspirowany zo-
stał „rzeźbą”, którą syn Althamera, Kosma, wykonał z papieru 
na wzór oręża, jakim posługiwał się znany ze skandynawskiej 
mitologii Thor – postać obecna także we współczesnej pop-
kulturze za sprawą serii komiksów i hollywoodzkich filmów. 
Artysta na podstawie dziecięcej zabawki wykonał brązowy 
odlew, który jednak odtwarza charakterystyczne dla papieru 
zgięcia sprawiając, iż metalowy obiekt cechuje pewna for-
malna delikatność, a nawet wrażenie kruchości. Althamer, 
podnosząc do rangi sztuki prowizoryczną zabawkę stworzo-
ną dzięki wyobraźni kilkuletniego syna, kontynuuje obecny 
w swojej praktyce wątek włączania w obieg artystyczny osób 
pozostających często na jego marginesie: starszych, chorych, 
ubogich, czy – jak w tym wypadku – dzieci, dla których nie 
jest ważne formalne wykształcenie czy teoretyczne manife-
sty, ale podstawowa, pierwotna radość tworzenia.
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Zbigniew Libera
(ur. 1959)

Bez tytułu, 2009
ołówek, papier; 21,5 × 20,5 cm 

sygnowany p.d. „Zbigniew Libera”

cena wywoławcza: 7 500 zł 

estymacja: 9 000–12 000 zł

56
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Wilhelm Sasnal
(ur. 1972)

Unexisting book, 2009
linoryt; 35 × 50 cm; edycja 39/50 

Sygnowany i datowany l.d. „Unexisting book 39/50”; p.d. Sygnatura artysty i rok 2009

cena wywoławcza: 3 000 zł 

estymacja: 5 000–7 000 zł
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Rafał Bujnowski
(ur. 1974)

Obraz matki Whistlera, 2003
olej, płótno; 42 × 62,5 cm, ed. 16/50 

sygnowany na odwrocie: „OBRAZ MATKI | WHISTLERA | BUJNOWSKI / 2003 | 16/50”

cena wywoławcza: 9 000 zł 

estymacja: 12 000–14 000 zł

58

Rafał Bujnowski to artysta wyrażający się w wielu obszarach 
twórczości: w malarstwie, grafice, ale też tworzy filmy wideo, 
instalacje oraz akcje artystyczne. Początkowo, w latach 1993-
1995 studiował architekturę na Politechnice Krakowskiej, a od 
1995 do 2000 roku grafikę na krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Już na studiach (lata 1995-2001) zaangażował się 
w działalność Grupy ładnie, którą współtworzył. Kierował 
wtedy także artystyczną manufakturą, w której odbywała 
się produkcja T-shirtów opatrzonych konceptualnymi na-
pisami (najbardziej rozpoznawalna była koszulka wykona-
na w 2000 roku, na której widniał napis „Nie interesuję się 
sztuką”). Już wtedy ujawniła się fascynacja artysty seryj-
nością, powielalnością i produkcją i jest często obecny mo-
tyw w jego twórczości. Bujnowski był również redaktorem 

„Słynnego Pisma we Wtorek”, a w latach 1998-2001 stworzył 
w Krakowie szczególnego rodzaju przestrzeń ekspozycyjną 
nazwaną przez niego Galerią Otwartą. Udostępniał wtedy za-
proszonym przez siebie artystom powierzchnię bilbordów 
rozmieszczonych w przestrzeni miasta. Został wyróżniony 
w 2005 roku międzynarodową nagrodą artystyczną Europas 
Zukunft. Pokazywał swoje prace zarówno w Polsce jak i na 
licznych wystawach zagranicznych. Aktualnie związany jest 
z warszawską Galerią Raster. 

Praca Rafała Bujnowskiego Obraz matki Whistlera jest in-
spirowana obrazem Jamesa McNeilla Whistlera pt. Aranżacja 

szarości i czerni nr 1: matka artysty (ang. Arrangement in 
Grey and Black No. 1: The Artist’s Mother), znanym również 
pod potocznym tytułem jako Matka Whistlera (Whistler’s 
Mother). Olejny obraz amerykańskiego twórcy został nama-
lowany w 1871 i znajduje się w zbiorach Musée d’Orsay. Praca 
Rafała Bujnowskiego jest kopią pejzażu wiszącego w tle ory-
ginalnego dzieła Whistlera i dzięki temu zabiegowi obraz zy-
skał „dodatkowe życie” i sam stał się samodzielnym dziełem. 
Obiekt został namalowany w edycji 50 autorskich egzempla-
rzy różniących się między sobą; inne egzemplarze pracy znaj-
dują się m. in. w kolekcji Zachęty Narodowej Galerii Sztuki 
w Warszawie czy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. 

Kompozycję obrazu buduje kilka schematycznych pociąg-
nięć pędzla, całość utrzymana jest w stonowanej, monochro-
matycznej kolorystyce. W sztuce Bujnowskiego sam proces, 
czynność malowania podlega konceptualizacji, a obraz – pro-
dukt końcowy –  traktowany jest najczęściej jako materialny 
przedmiot, w efekcie dekonstrukcja malarstwa staje się afir-
macją i przetwarzaniem jego podstawowych cech fizycznych, 
jak również ich ponownym obnażeniem czy uświadomieniem 
sobie ich obecności. Artysta podnosi problem użyteczno-
ści malarstwa oraz tzw. pospolitych gustów sztuki. Praca 
jest przykładem działań artysty w obszarze konceptualizmu 
i zagadnień metasztuki.
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Bartek Materka
(ur. 1973)

Poggioreale, 2015
olej, płótno; 140 × 160,5 cm  

sygnowany na odwrocie: „BARTEK MATERKA, 2015, POGGIOREALE /OLEJ/PŁÓTNO”

cena wywoławcza: 20 000 zł 

estymacja: 25 000–35 000 zł
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Bartek Materka – malarz i fotograf urodzony w 1973 roku 
w Gdańsku. Ukończył Wydział Malarstwa krakowskiej ASP. 
Na stałe współpracuje z Galerią Raster w Warszawie.

Malarstwo Bartka Materki najczęściej dotyka tematów 
związanych z ludzką percepcją rzeczywistości i jej zaburze-
niami. Interesuje go także współczesne wytwarzanie i emisja 
obrazów: telewizyjnych, cyfrowych, uzyskiwanych w tech-
nologii kina 3D. Materka maluje sceny z codziennego życia 

– portrety własnej rodziny czy kadry ze starych fotografii – 
ale poddane pewnym wizualnym zniekształceniom, nieostre 
i rozmazane. Nierzadko obrazy przypominają źle wywołane 
negatywy fotograficzne, w wyniku czego dwa różne kadry 
zdają się nakładać na siebie. W cyklu Nie pamiętam jak mia-
ła na imię powraca motyw kobiecej twarzy o zanikających, 
niemożliwych do odczytania rysach – tak, jak cała widzialna 
rzeczywistość zaciera się i zmienia w ludzkiej pamięci. Artysta 
bada zarówno psychologiczne mechanizmy wizualnego od-
bioru świata, jak i jego fizjologiczne dysfunkcje; fascynuje go 
to, co – i przede wszystkim jak – widzą osoby niewidome po 
odzyskaniu wzroku, cierpiące na silne migreny powodujące 

nadwrażliwość na światło, próbuje także odtwarzać efekty 
percepcyjne powstające po intensywnym potarciu oczu czy 
długotrwałym płaczu. 

Praca Poggioreale z 2015 roku jest właśnie takim studium 
wzrokowych zniekształceń rzeczywistości. Wielkoformatowe 
płótno wzorowane jest na dynamicznej fotografii samocho-
du uchwyconego w ruchu. Monochromatyczna paleta utrzy-
mana w odcieniach fioletów sugeruje, że scena ma miejsce 
nocą – ciemność poprzecinana jest smugami i punktami 
światła. Widz ma jednak wrażenie, że rozmyciu ulega nie tyl-
ko pędzący samochód, ale także zabudowania za nim. Jednak 
tym, co w tej pozornie realistycznej kompozycji najbardziej 
przykuwa uwagę, jest brak przedniej części samochodu, pew-
na wyrwa w rzeczywistości, jakby pojazd niespodziewanie 
zniknął w świetlistej plamie. Czy owo zanikanie to efekt prze-
świetlenia fotografii, która posłużyła za wzór dla obrazu czy 
wizualna metafora tytułowego Poggioreale, opustoszałego 
włoskiego miasteczka-widma? Materka nie podsuwa tu jed-
noznacznej odpowiedzi, pozwalając odbiorcy na nawiąza-
nie własnej relacji z tajemniczą i urzekającą wizualnie pracą.. 
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Bartosz Kokosiński
(ur. 1984)

Bez tytułu (Krakelura), 2014
technika własna, pigment na płótnie; 134 × 90 × 10 cm

wystawiany:
• Bartosz Kokosiński, Wspólnota wyobrażeń o gęstości, 

Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 2017.
• Bartosz Kokosiński, Zgrzyt, BWA, Gorzów Wielkopolski, 

2016.
• Bartosz Kokosiński, Opary, ABC Gallery, Poznań, 2015.

cena wywoławcza: 9 500 zł

estymacja: 12 000–14 000 zł
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Bartosz Kokosiński (ur. 1984) – malarz, twórca instala-
cji i wideo. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał w pracowni 
prof. Andrzeja Bednarczyka i Witolda Stelmachniewicza 
w roku 2009. Należał do krakowskiej grupy artystycznej 
Silnia. Kokosiński był trzykrotnym stypendystą Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zwycięzcą rankingu 

„Kompas Młodej Sztuki” w roku 2014.
Bartosz Kokosiński w swoim malarstwie wychodzi 

poza konwencjonalny dwuwymiarowy prostokąt płótna. 
Stosowane przez niego zabiegi sytuują jego twórczość na po-
graniczu asamblażu, instalacji czy niemal architektonicznych 
ingerencji w przestrzeń o charakterze site-specific. Artysta 
poddaje swoje prace rozmaitym deformacjom: stosuje wy-
gięte blejtramy, na których płótno rozpięte jest jak żagiel, 
pofałdowane, popękane czy nawet „złożone na pół” i wypeł-
nione w środku obiektami na podobieństwo dadaistycznych 
objets trouvés (jak np. w znanej serii Obrazów pożerających 
rzeczywistość). Nierzadko w malarskim tworzywie imituje 
fizjologiczne procesy żywego organizmu: choroby, starze-
nie się itp., traktując podłoże jako metaforę ludzkiej skóry. 
Interesuje go znaczenie obrazu jako fizycznego przedmiotu, 
który oddziałuje swoją strukturą i ekspresją materii, a także 
nosi wyraźne ślady twórczego procesu.

Prezentowany obraz z roku 2014, zatytułowany Krakelura, 
jest jednym z takich wygiętych płócien. Pokryte ono zo-
stało w całości intensywnym, głębokim odcieniem błękitu. 

W centrum kompozycji warstwa pigmentu jest jednak tak 
gruba, iż pod własnym ciężarem zaczęła pękać, tworząc ty-
tułowe krakelury. Kokosiński w swojej twórczości chętnie po-
dejmuje dialog ze sztuką dawnych mistrzów. Takim właśnie 
nawiązaniem do tradycyjnego malarstwa, wraz z jego tech-
nologicznym warsztatem i fizycznym procesem starzenia, 
wydaje się być prezentowana praca. Dodatkowym odniesie-
niem – tym razem do sztuki awangardowej – może być użyta 
barwa, kojarząca się z opatentowanym przez yvesa Kleina 
odcieniem ultramaryny. Obraz Bartosza Kokosińskiego silnie 
oddziałuje swoją niepokojącą materialnością, gdzie warstwa 
spękanego tworzywa sprawia wrażenie niemal otwartej rany 
na „skórze” płótna.

„Użycie przez Kokosińskiego czystych pigmentów sprawia, 
że płaszczyzna wysycha niezwykle gwałtownie, powodując 
przy tym deformację blejtramów. Obraz ponownie przeżywa 
więc niejako fizjologiczny proces, przypominający starzenie 
się. Powierzchnia kurczy się i napina do granic możliwości, 
pociągając za sobą cały szkielet dzieła. Artysta inicjuje zatem 
swego rodzaju wewnętrzne życie obrazu i czujnie śledzi efek-
ty, które do pewnego stopnia nie pozwalają się przewidzieć. 
Malarstwo bowiem działa samodzielnie i – niczym żywy or-
ganizm – przechodzi rozmaite transformacje”1.

1 M. Smolińska, Obiektywizacja i fizjologia obrazu. O przewrotnej twórczości Bartosza 
Kokosińskiego, [w:] Bartosz Kokosiński, red. zbior., Fundacja Europejskie Forum Sztuki, 
Poznań 2015, s. 8.
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Ewa Juszkiewicz
(ur. 1984)

Świnka-dziewczynka, 2010
olej, akryl, płótno; 80 × 80 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł 

estymacja: 10 000–14 000 zł

61
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Karol Radziszewski
(ur. 1980)

Mark 1, 2003
olej, płótno; 100 × 100 cm 

sygnowany na odwrocie: „KAROL RADZISZEWSKI 2003”; nalepka Art Program, nalepka z danymi 
obrazu

cena wywoławcza: 28 000 zł 

estymacja: 32 000–40 000 zł

62 
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The Krasnals
Brad Pitt – główny Bękart Wojny Tarantino, 2009

olej, płótno, 270 × 100 cm

reprodukowany:
• The Krasnals. Czułem skurcze twojego przełyku, katalog 

wystawy w Galerii Miejskiej we Wrocławiu, Wrocław 2016, 
s. 55.

wystawiany:
• The Krasnals. Czułem skurcze twojego przełyku, Galeria 

Miejska we Wrocławiu, 2016.

cena wywoławcza: 10 000 zł

estymacja: 15 000–25 000 zł

63

The Krasnals – grupa anonimowych artystów utworzo-
na w kwietniu 2008 roku. Nieznana jest tożsamość, wiek 
ani płeć jej członków, którzy występują pod pseudonima-
mi: Whielki Krasnal („przywódca” grupy), Krasnal Bansky, 
Krasnal Hałabała 1 i Krasnal Hałabała 2. Wspólnie tworzą za-
równo obrazy olejne, jak i wystawiają performanse, organi-
zują „partyzanckie” akcje związane ze sztuką miejską, a także 
prowadzą bloga prezentującego ich twórczość oraz teksty 
krytyczne. W każdym z tych aspektów ich działalność opar-
ta jest na pastiszu, nierzadko też wulgarności i prowokacji 
zmuszającej do refleksji nad kondycją współczesnej sztuki 
czy – szerzej – całego społeczeństwa.

Nazwa kolektywu stanowi prześmiewcze nawiązanie do 
nazwiska Wilhelma Sasnala, którego zawrotny rynkowy suk-
ces skłonił artystów do buntowniczego wystąpienia przeciw-
ko – ich zdaniem – zawyżaniu cen sztuki i promowaniu kiczu. 
Rozgłos The Krasnals przyniosła akcja, podczas której zgło-
sili obraz Untitled (Group of Monkeys with White Bananas) 
do wyceny przez londyński dom aukcyjny Christie’s. Obraz, 
ze względu na stylistykę oraz podobnie brzmiący podpis 

„Whielki Krasnal”, został uznany za dzieło Sasnala, a jego 
wartość oszacowana na 70 tysięcy funtów. Prowokacja 
Krasnalsów obnażyła w ten sposób mechanizmy rządzące 
rynkiem sztuki, gdzie nierzadko o cenach decydują nazwiska 
i aktualne trendy. The Krasnals twierdzą, że dopiero w dobie 
Internetu sztuka ma szansę na prawdziwą demokratyzację 
i zerwanie z instytucjonalnymi ograniczeniami narzucanymi 
przez kuratorów czy krytyków.

Wielkoformatowy obraz Brad Pitt z 2009 roku nawiązu-
je do roli aktora w filmie Quentina Tarantino Bękarty wojny 

(ang. Inglourious Basterds), gdzie wcielił się on w poruczni-
ka Aldo „Apacza” Raine’a, amerykańskiego Żyda stojącego 
na czele partyzanckiej grupy „Bękartów” mordujących na-
zistów lub naznaczających ich twarze bliznami w kształcie 
swastyki. Na blogu The Krasnals opublikowali swoje przemy-
ślenia na temat filmu stwierdzając: „W filmie każdy surrea-
lizm staje się rzeczywistością. A każdy motyw nadaje się na 
element popartowskiego kolażu. Dlatego tu może się wy-
darzyć wszystko, Hitler zostaje zabity w kinie, dlaczego nie, 
kilkuosobowa załoga wspaniałych żydowskich komandosów 
rozbija w pył jądro nazistowskie. Film Bękarty wojny pozwa-
la sobie na swobodne korzystanie z jakichkolwiek tabu, jeśli 
tylko można stworzyć z nich ciekawą, nową układankę, a nuż 
wyskoczy z niej nowy obraz? Nikt dotąd nie grał w taki spo-
sób z tematem żydowskim, traktowanym zawsze z najwięk-
szą powagą i dystansem. Wszystko może stać się budulcem 
fikcji kina, czy sztuki, w niej natomiast można dopatrzeć się 
czegoś, co pokaże rzeczywistość w nowym świetle. Dlaczego 
nie kontynuować by zabawy w obserwację misji bękartów 
wojny w dzisiejszych czasach? Barwnych bohaterów znajdzie 
się zdecydowanie więcej, również na terenie walki w obrę-
bie pola sztuki współczesnej”1. Misja filmowych „Bękartów” 
wydaje się w pewnym sensie zbliżona do wywrotowej dzia-
łalności Krasnali, prowadzących bezkompromisową i nie-
rzadko brutalną (oczywiście w ramach artystycznych środ-
ków!) walkę z establishmentem rodzimego świata kultury. 
Członkowie kolektywu, podobnie jak Tarantino, nie uznają 
żadnych ograniczeń w świecie artystycznej fikcji.

1  Bękarty wojny, wpis na blogu Grupy: the-krasnals.blogspot.pl, z dn. 31.08.2009, 
http://the-krasnals.blogspot.com/2009/08/bekarty-wojny.html (dostęp: 06.09.2017).
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Aleksander Roszkowski
(ur. 1961)

Pola w śniegu I, 2008
olej, płótno; 97 × 130 cm 

sygnowany na odwrocie: „130.97 cm | ALEKSANDER | ROSZKOWSKI | 886 (w okręgu) | »Pola 
w śniegu« | 2008”

cena wywoławcza: 24 000 zł 

estymacja: 28 000–32 000 zł

64
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Sławomir Marzec
(ur. 1962)

Obraz przeciw węzłom gordyjskim, 2017
akryl, płótno, klucz; 130 × 85 cm 

sygnowany na odwrocie: „Sławomir Marzec | »Obraz przeciw węzłom | gordyjskim« | akryl, płótno, 
2017”

cena wywoławcza: 8 000 zł

estymacja: 10 000–12 000 zł

65

Sławomir Marzec (ur. 1962) – związany z Lublinem malarz, 
performer, twórca obiektów i instalacji, a także krytyk i teore-
tyk sztuki. Studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie w pracowniach prof. Stefana Gierowskiego 
i prof. Ryszarda Winiarskiego (dyplom w roku 1986) oraz 
w düsseldorfskiej Kunstakademie (ukończonej w 1988 roku). 
Wykłada na warszawskiej ASP i Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. 

Abstrakcyjne malarstwo Sławomira Marca techniką przy-
wodzi na myśl poszukiwania neoekspresjonistów, w szcze-
gólności pointylizm Seurata. Artysta maluje posługując się 
ściśle do siebie przylegającymi wielobarwnymi plamkami far-
by kładzionymi grubymi, fakturowymi warstwami. Podobnie 
jak artystów z końca XIX wieku, interesują go zagadnienia 
optyczne oraz zdolność percepcji obrazów i barw przez 
człowieka, także z psychologicznego punktu widzenia. Jego 
podejście do badań nad sprawczością koloru jest jednak pod-
szyte pewną dozą humoru i ironii, w ujęciu Marca bowiem 
obcowanie z określonymi barwami może nie tylko wpływać 
na emocje czy samopoczucie, ale nawet wspomagać zdro-
wie czy… zapobiegać ulicznym korkom.

Na takiej zasadzie od 2012 roku tworzona jest seria 
Obrazów użytkowych, do której należy Obraz przeciw wę-
złom gordyjskim. Wszystkie płótna z tego cyklu mają format 
prostokąta o proporcjach wyznaczonych zasadą złotego 
podziału – jest to kolejne odwołanie do znanego od wie-
ków z historii sztuki poszukiwania kształtu idealnego, który 
instynktownie odbierany będzie przez widza jako harmonij-
na, estetyczna doskonałość. Marzec pracując nad Obrazami 
użytkowymi zgłębiał także antropologiczne znaczenia ko-
loru w wierzeniach i obrzędach wielu kultur pierwotnych. 
Zainspirowany obecnym wśród cywilizacji całego świata 
przekonaniem o magicznej mocy barw przeniósł je także 
na własną praktykę artystyczną. Obrazy komponowane są 
warstwowo z drobnych plamek pulsujących wielością kolo-
rów, które dopiero w oku odbiorcy układają się w jedną wio-
dącą barwę, która w założeniu ma oddziaływać swoją energią 
w określony przez artystę sposób. „Zadaniem” prezentowa-
nej pracy, z wybijającym się na pierwszy plan wibrującym 

fioletem, jest przeciwdziałanie węzłom gordyjskim, a zatem 
(we współczesnym, a nie mitologicznym znaczeniu) rozwią-
zywanie skomplikowanych problemów, sytuacji niemal bez 
wyjścia. Czy rzeczywiście sztuka może mieć taką moc? Być 
może seria jest nieco prześmiewczą próbą polemiki z cią-
gle żywym oczekiwaniem od sztuki użyteczności, istnienia 

„po coś”, czy – w przypadku abstrakcji – odpowiedzi na po-
wszechny zarzut, że jest to sztuka o niczym, a przez to nie-
zrozumiała. Artysta jasno bowiem określa jak jego praca 
ma działać i po co istnieje, co wyraża w łacińskiej inskrypcji 
u dołu płótna, stwarzającej dodatkowo aurę podniosłości. 
Niemniej jednak tym, co ostatecznie ma znaczenie jest po-
łać czystych plam koloru mieniących się w oku widza, stwa-
rzająca własną autonomiczną rzeczywistość – i to właśnie 
zatracenie się w jej kontemplacji może zbliżać doświadcze-
nie sztuki do magii. Sam Marzec tak komentował swój cykl:

 „Nie jest nawet ważne, czy te obrazy działają. Niemniej 
sam fakt ich istnienia stanowi źródło krytycznej refleksji 
i wywrotowych energii. I to w każdym przypadku: - jeśli bo-
wiem działają, to stanowią dowód, że chybiona jest cała nasz 
cywilizacja oparta na niszczeniu środowiska i modernizacji 
jako de facto likwidacji »niechcianych skutków ubocznych 
poprzednich modernizacji« - jeśli te obrazy nie działają, to 
demaskują w ten sposób utratę więzi z pierwotną naturą - 
jeśli natomiast obrazy te czasami działają, a czasami nie, to 
jest jeszcze gorzej, bo uprzytamniają w ten sposób, iż świat 
jest przypadkowy”1.

„Moje »Obrazy użytkowe dla przestrzeni liminalnych« to 
wypadkowe kilku lub kilkunastu barw powstałych z czystej 
kalkulacji ich »magicznych mocy«. Podstawą jest tradycja 
hermetyczna głosząca, że światło, rozszczepiając się na bar-
wy, stwarza świat. Zatem wszelkie niedomagania, choroby 
i przypadłości można zlikwidować poprzez uzupełnienie 
światła o jego konkretny brakujący aspekt, fragment, czyli 
o konkretny kolor”2.

1  S. Marzec, Moje wszystko. Autokomentarz, publikacja towarzysząca wystawie 
w Muzeum Lubelskim, Lublin 2016, s. 271.
2  Tamże, s. 270.
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Bartek Otocki
(ur. 1978)

Bez tytułu, z cyklu „Zostało mniej czasu niż się wydaje”, 2016
olej, płótno; 180 × 180 cm

wystawiany:
• Bartek Otocki. Zostało mniej czasu niż się wydaje, Galeria 

Bielska BWA, Bielsko-Biała, 2016.

cena wywoławcza: 14 000 zł

estymacja: 18 000–22 000 zł

66

Urodzony w 1978 roku w łodzi. Dyplom z malarstwa w pra-
cowni prof. Ryszarda Hungera na Wydziale Grafiki i Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w łodzi (2003); doktorat na 
Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 
(2011); habilitacja na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku (2014). W latach 2003–2012 asystent, 
następnie adiunkt w pracowni malarstwa i rysunku na 
Wydziale Tkaniny i Ubioru łódzkiej ASP. Od 2012 roku pro-
wadzi Pracownię Obrazu na Wydziale Malarstwa i Nowych 
Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, od 2014 roku pra-
cuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od wrześ-
nia 2016 roku pełni funkcję Prorektora ds. Nauki, Dydaktyki 
i Rozwoju Kadry.

Malarz i fotograf, kurator, juror konkursów malarskich. 
Autor m. in. cykli prac: „Portrety pamięciowe”, Alchemia 
Iluzji, „Czy jest bezpiecznie/Is it safe?, Yang! i Zostało mniej 
czasu, niż się wydaje. Uczestnik ponad 50 wystaw indywi-
dualnych i zbiorowych m. in. w Muzeum Współczesnym we 
Wrocławiu, Muzeum Historii Miasta łodzi, Galerii Bielskiej 
BWA, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku. 

Kiedy dokładnie następuje ten moment, w którym orien-
tujemy się, że coś jest nie tak? Ile czasu mija do uświado-
mienia sobie nieuchronności nadchodzących wydarzeń? Jak 
smakują chwile, które są już naprawdę ostatnie? 

Często proces narastania zagrożeń postępuje niezwykle 
subtelnie. Przez długi czas tylko nieliczni, ci bardziej wrażliwi 
i czujni widzą pojedyncze symptomy katastrofy. Kiedy jednak 
dynamika wydarzeń przekroczy punkt krytyczny o ocalenie 
jest bardzo trudno. Początek umyka uwadze większości bo 
niekoniecznie musi mieć wyrazistość rasistowskiego linczu 
czy impet giełdowego krachu. Po latach, czytając historycz-
ne podręczniki zadajemy sobie pytanie: jak to możliwe, że 
byli ślepi na oczywiste zagrożenia? Dlaczego nie uciekali? 

Instynktowny niepokój dotyczący naszej przyszłości to 
główny powód powstania cyklu prac pt. Zostało mniej czasu 
niż się wydaje. Przybiera on formę mniej lub bardziej surre-
alnej wizji, w której przeplatają się rzeczywiste i – być może 

– urojone zagrożenia. Chronologiczna sekwencja wydarzeń 
jest trudna do ustalenia – niektóre z obrazów to profetycz-
ne przebłyski tego, co nastąpi już po katastrofie. Nie wyni-
ka z nich jednak, że to właśnie ludzie będą mieli szanse być 
świadkami tych wydarzeń.
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Aleksandra Waliszewska
(ur. 1976)

Śmierć i trzy gracje, 2013
gwasz, karton; 24 × 34 cm (w świetle oprawy) 

sygnowany na odwrocie: „Waliszewska”

wystawiany:
• Aleksandra Waliszewska. Złote rączki drżą, Galeria LETO, 

Warszawa, 2014.

cena wywoławcza: 9 000 zł 

estymacja: 12 000–14 000 zł

67

Aleksandra Waliszewska (ur. 1976) – malarka i rysowniczka, 
jedna z najciekawszych współczesnych artystek młodsze-
go pokolenia. Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych; dyplom z wyróżnieniem otrzymała w roku 2001 
w pracowni prof. Wiesława Szamborskiego. 

W początkowym okresie twórczości Waliszewska upra-
wiała głównie malarstwo sztalugowe i monumentalne utrzy-
mane w poetyce włoskiego Quattrocenta, ale też inspirowa-
ne surrealizującym stylem Giorgia de Chirico. W ostatnich 
latach natomiast chętniej pracuje na mniejszych formatach 
w technice gwaszu. Maluje najczęściej niepokojące sceny 
rodem z dziecięcego koszmaru, pełne zwierzęcych hybryd 
czających się wśród fantastycznej leśnej roślinności i milczą-
cych małych dziewczynek, brutalnie rozczłonkowanych ciał 
i tajemniczych obrzędów. Chętnie też przedstawia własny 
wizerunek nadając swoim pracom wymiar autobiograficzny, 
sugerując mierzenie się z własną podświadomością, ukry-
tymi fantazjami i lękami. Choć podejmowane motywy i ich 

forma zdają się na pozór „bajkowe”, kompozycje nierzadko 
przenika rodzaj erotycznego napięcia graniczącego z per-
wersją. Artystka od kilku lat tworzy jeden gwasz dziennie 
(zawsze w formacie A4), dzięki czemu jej kolekcja liczy już 
kilka tysięcy prac.

„Twórczość Waliszewskiej to malarski sennik specjalizu-
jący się w koszmarach – takich, które śnią się, kiedy gasną 
wszystkie światła. I które maluje się raczej pod kołdrą, przy 
świetle latarki. Żeby nikt nie widział (…) Dziecięco podstyli-
zowane obrazki Waliszewskiej zamiast koić albo uspokajać, 
wzbudzają niepokój i wprawiają w rozedrganie. Naocznie 
kwestionują przekonanie o istnieniu nieprzekraczalnej gra-
nicy między snem i jawą, tym, co ludzkie i zwierzęce, żywym 
oraz martwym.”1

1 A. Herbut, To nie powinno się zdarzyć, http://www.dwutygodnik.com.
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Norman Leto
(ur. 1980)

Myślę, że jak się umiera to widać coś w tym rodzaju, 2014
olej, płótno; 110 × 150 cm

wystawiany:
• Norman Leto: Ludzie, którzy ciągle czegoś ode mnie chcą, 

Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 2016.

reprodukowany:
• Norman Leto: Ludzie, którzy ciągle czegoś ode mnie chcą, 

katalog wystawy w Państwowej Galerii Sztuki, Sopot 2016, 
s. 173.

 cena wywoławcza: 7 000 zł

estymacja: 8 000–10 000 zł

68

Norman Leto (właściwie łukasz Banach, ur. 1980) – artysta 
wizualny, malarz, fotograf, twórca wideo, komputerowych 
animacji i symulacji rzeczywistości. W dziedzinie sztuki jest 
samoukiem: nigdy nie zdobył formalnego wykształcenia ar-
tystycznego, a zainteresowanie sztuką nowych mediów roz-
wijał niezależnie od akademickich wpływów. Norman Leto 
pierwotnie stanowił alter-ego artysty, który później niejako 

„wcielił się” w wykreowaną przez siebie postać.
Malarstwo Normana Leto stanowi często uzupełnienie 

jego konceptualnych intermedialnych prac, choć niewątpli-
wie prace te posiadają walory autonomicznych dzieł sztuki. 
Obrazy artysty podejmują wątki biograficzne, są zapisem 
odległych wspomnień, snów, ale i zdarzeń z codziennego 
życia. Odbiorca nigdy jednak nie może mieć pewności, do 
jakiego stopnia są to przeżycia autentyczne – Leto przeplata 
je bowiem z fikcją tworzonego przez siebie alternatywnego 
uniwersum artystycznego.

„Różnorodność form malarskich, na jakie pozwala sobie 
Leto, zdradza niekoniunkturalne podejście do klasycznej 
formy sztuki, które w połączeniu z brakiem kierunkowej 
edukacji pozwala mu dopierać charakter i formę dowolnie, 
nie skupiając się na konkretnym stylu. Czasami autor zbliża 
się do swoich ulubionych malarzy, tuzów współczesności 
Gerharda Richtera i Luca Tuymansa, na przykład malując 

portrety kobiet – być może partnerek – bądź gdy odmalowu-
je leśny pejzaż zanotowany w pamięci, jak w przypadku obra-
zu Christina Essen Essen. Inne wspomnienia uwieczniajuż 
zupełnie abstrakcyjnie, jak choćby Gdańsk z rodzicami 1985. 
Nie ma „własnej metody” i to chyba jest w jego malarstwie 
najciekawsze – twórca konsekwentnie gubi tropy albo po 
prostu nie myśli o konsekwencjach swojego działania, gdyż 
malowanie ma pomóc mu tu-i-teraz „zresetować BIOS”. Nie 
znamy Normana Leto. Wielu z nas operuje tylko jego pseu-
donimem i dokładnie taką pulą informacji, jaką sam artysta 
chciał nam przekazać. Rozstrzyganie na temat statusu ma-
larstwa w tej holistycznej kreacji nie ma zatem większego 
sensu. Norman Leto jest self-made manem i hegemonem 
swojej własnej fantazji, która najpierw wyprowadziła go ze 
świata „działań kreatywnych” do sztuki, a potem pozwoliła 
mu odnaleźć taki język wypowiedzi, jakiego nie wymyśliłby 
żaden artysta kształcony i temperowany na akademiach. 
Mam jednak wrażenie, że wraz z malarstwem otrzymujemy 
dostęp do najszczerszej autoprezentacji artysty, z jaką mie-
liśmy do tej pory do czynienia”1. 

1  A. Hudzik, Gesty zapisane w BIOSie [w:] Ludzie, którzy ciągle czegoś ode mnie chcą, katalog 
wystawy w Państwowej Galerii Sztuki, Sopot 2016, s. 52.
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Paweł Dunal
(ur. 1978)

Bez tytułu (Polucja w Krainie Czarów), 2008
olej, płótno; 150 × 200 cm 

sygnowany na odwrocie: „Paweł Dunal | 2008 r. | »Polucja w Krainie Czarów«”

wystawiany:
• Malarstwo. Bez ram, 9. Konkurs im. Eugeniusza Gepperta, 

Galeria BWA Awangarda, Wrocław, 2009.
• 3 × Dunal, odsłona 1: Mushroom story, Galeria m2, Warszawa, 

2009.
• Dyplomy 2008, była

reprodukowany
• P. Dunal, Co tygryski lubią najbardziej. Paweł Dunal o pracy 

»Bez tytułu«, [w:] 77 dzieł sztuki z historią: opowiadania. 
zebrane, zebr. P. Bazylko, K. Masewicz, Warszawa 2010, s. 97.

• Wytwórnia Wódek „Koneser”, Warszawa, 2008.

cena wywoławcza: 28 000 zł 

estymacja: 32 000–36 000 zł

69

Paweł Dunal (ur. 1978) – malarz, absolwent Wydziału 
Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał 
w roku 2008 w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego. 
Aneks do dyplomu wykonał w Pracowni Technologii i Technik 
Malarstwa Ściennego. W 2009 r. Dunal został finalistą 9. kon-
kursu im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, a w 2013 r. 41. 
Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”. 

Paweł Dunal w swoim malarstwie łączy niepokojącą, sur-
realizującą poetykę z twórczo przetwarzanymi symbolami 
popkultury. Kreowane przez niego światy – mroczne, pełne 
niedookreślonych, organicznych form – nierzadko wypeł-
niają postacie znane z dziecięcych bajek, choć pozbawione 
bajkowego optymizmu. 

Na prezentowanym wielkoformatowym obrazie Dunala 
erotyka jest jednak jak najbardziej dosłowna. Praca o prze-
śmiewczym tytule „Polucja w Krainie Czarów” to kłębowi-
sko motywów nieustanie powracających w jego malarstwie. 
Pojawiają się tu zatem nienaturalnie wielkie owady, wijące 
się kształty mogące być zarówno dzikimi roślinami, jak i wę-
żami, wyłaniające się znikąd oczy… W centrum tej grotesko-
wej dżungli artysta umieścił wyrastające z gęstwiny drzewa-

-fallusy nachylające się nad „dziuplą” o jednoznacznej formie 
ust – choć pozbawionych reszty twarzy. W kilku miejscach 
wkomponowane zostały wycięte z erotycznych czasopism 

zdjęcia nagich modelek. Napięcie przełamują umieszczone 
gdzieniegdzie wizerunki rozbrykanego Tygryska z powieści 
Milne’a, czyniąc obraz jeszcze bardziej absurdalnym i surreali-
stycznym. Utrzymana w zielonkawej kolorystyce kompozycja 
zdaje się epatować ciężką, lepką atmosferą pornograficznej 
sceny rozgrywającej się w ukryciu mrocznego lasu, wobec 
której widz postawiony jest niejako w roli podglądacza. Dunal 
podczas pracy nad tym obrazem odwiedził stołeczne kino 
porno, które opisywał w swoim opowiadaniu jako miejsce 
odrażające, po wizycie w którym długo dochodził do siebie1. 
Scena przedstawiona przez Dunala jako jednocześnie ero-
tyczna i odpychająca, łącząca przyjemność z wyobrażeniem 
czegoś brudnego i zakazanego może być odczytywana jako 
komentarz na temat pornografizacji kultury wizualnej i two-
rzących ją przekazów medialnych, zaś bajkowa postać bez-
trosko skacząca po płaszczyźnie płótna miałaby być ostatnią 
ostoją dziecięcej niewinności, przewodnikiem po zbrukanej 

„krainie czarów”, pomagającym nieco ją oswoić.
„Malowanie dla malowania mi nie wystarcza. Nie chodzi 

wyłącznie o kolor i farbę. Najważniejszym impulsem dla mnie 
jest potrzeba przekazania myśli, anegdoty, opowiadania”2.

2  M. Kuc, Paweł Dunal w Galerii w warszawskim Centrum Olimpijskim, „Rzeczpospolita”, 
wyd. z dn. 18.06.2014.
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Fotografia Grid pochodzi z serii Koledzy i koleżanki, por-
tretującej nastolatki poprzez literackie i firmowe steoretypy 
związane z postrzeganiem młodości. Grid nasuwa skojarze-
nia z fotografią ewidencyjną z miejsca zbrodni, katalogami 
kształtów i ornamentów. (Za informacją z wystawy MSN, Co 
widać. Polska sztuka dzisiaj, 2014 r.)

140

Paweł Bownik
(ur. 1977)

Krata (Grid), 2012
wydruk archiwalny, dibond; 92 × 112 cm; edycja 5/6 + 2AP 

sygnowany na odwrocie: „GRID | 5/6 + 2AP/2012–14 | Bownik”

proweniencja:
• kolekcja prywatna, Warszawa
• Galeria Starter, Warszawa

wystawiany:
• Co widać. Polska sztuka dzisiaj, Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej w Warszawie, 2014
• Nocne aktywności. Bownikspacer, BWA Katowice, 2014

cena wywoławcza: 9 000 zł 

estymacja: 12 000–14 000 zł

70
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Wojciech Bąkowski
(ur. 1979)

Przykre wakacje, ed. 1/1, 2008
akwarela na taśmie filmowej, odbitka na papierze fotograficznym; 24 × 40 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł 

estymacja: 6 000–8 000 zł

71

Wojciech Bąkowski (ur. 1979) – poznański artysta multime-
dialny, grafik, twórca animacji, a także performer, muzyk 
i poeta. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, 
gdzie uzyskał dyplom w Pracowni Audiosfery Leszka 
Knaflewskiego oraz w Pracowni Filmu Animowanego 
Hieronima Neumanna. Od 2007 roku współtwórca i nieofi-
cjalny lider grupy Penerstwo, określanej mianem „nowej eks-
presji poznańskiej”. Wokalista zespołów KOT, Niwea i Czykita.

Uznając się za spadkobierców poznańskiej formacji Koło 
Klipsa, Penerzy z Bąkowskim na czele deklarowali się jako 
twórcy sztuki antyintelektualnej i antyestetycznej, odrzu-
cającej normy, ale także zrywającej z postulatami sztuki za-
angażowanej i krytycznej. Twórczość ta miała bazować na 
prowokacji, swobodnej (i nierzadko wulgarnej) ekspresji 
inspirowanej sztuką ulicy czy kulturą punkową, na co wska-
zuje nazwa ugrupowania – zaczerpnięte z poznańskiej gwa-
ry słowo „pener” oznacza człowieka z marginesu, odrzuca-
nego przez społeczeństwo, choć nierzadko cieszącego się 
szacunkiem w półświatku podejrzanych dzielnic.

Sam Wojtek Bąkowski, obok swoich alternatywnych pro-
jektów muzycznych, zasłynął głównie filmami animowanymi 
malowanymi bezpośrednio na taśmie. Pokłosiem twórczości 
filmowej są jego autonomiczne prace plastyczne tworzone 

na kliszach, malowane akwarelą czy rysowane długopisem 
i opatrzone podpisami, na które składają się wyrwane z kon-
tekstu zdania, brzmiące jak zasłyszane na blokowych klat-
kach i podwórkach, poetyką przypominające późną poezję 
Białoszewskiego. 

Przykre wakacje z 2008 roku wykonane są właśnie w tej 
konwencji, jednak ich wydźwięk nie dotyczy bezpośrednio 
codzienności współczesnego blokowiska. Potoczna, nie-
składna adnotacja „ci tu sobie robią a tu była wojna” zesta-
wiona z rozmytą akwarelą przedstawiającą zdeformowaną 
postać w hełmie sugeruje raczej odwołanie do historycz-
nych wspomnień, które pozostają ciągle podskórnie żywe 
w uniwersalnej zbiorowej pamięci – nie tylko mieszkańców 
Poznania, ale wszystkich Polaków. 

Bąkowski w roku 2009 uhonorowany został prestiżową 
nagrodą artystyczną „Spojrzenia”, a w 2011 otrzymał Paszport 
Polityki za „sztukę będącą oryginalnym połączeniem brutal-
ności i liryzmu, za nadanie nowego, ciekawego sensu poję-
ciu »artysta multimedialny«. Jego prace prezentowane były 
na wystawach m. in. w Muzeum Narodowym w Poznaniu, 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Centrum Sztuki 
Współczesnej Zamek Ujazdowski czy w Zachęcie.
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Grzegorz Drozd
(ur. 1970)

Popatrz, coś tu nie gra, 2009
olej, płótno; 70 × 90 cm

wystawiany:
• Straż miejska, Galeria Kordegarda, Zachęta Narodowa 

Galeria Sztuki, 2009

reprodukowany:
• Grzegorz Drozd. Brak / Lack, katalog wystawy w Galerii 

Kordegarda, red. S. Szabłowski, Warszawa 2009, s. 106.

cena wywoławcza: 4 500 zł

estymacja: 6 000–8 000 zł

72
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Mariusz Tarkawian
(ur. 1983)

Kolekcja, 2014
ołówek, karton; 70 × 100 cm 

sygnowany l.d. (monogram wiązany): „MT | 2014”

cena wywoławcza: 4 500 zł 

estymacja: 6 000–8 000 zł

73
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Honza Zamojski
(ur. 1981)

Girls, 2010
collage, papier; 40 × 38 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł 

estymacja: 12 000–14 000 zł

74
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Aleksandra (Alex) Urban
(ur. 1978)

Drzewo/Chappel, 2009
olej, płótno; 150 × 100 cm 

sygnowany na odwrocie: „Alex Urban | 2009 | drzewo”

cena wywoławcza: 8 000 zł 

estymacja: 10 000–12 000 zł

75
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Tomasz Kowalski
(ur. 1984)

Procesja, 2006
olej, płótno; 13,5 × 18 cm 

sygnowany na odwrocie: „T. KOWALSKI | 06”

cena wywoławcza: 4 500 zł 

estymacja: 5 000–7 000 zł

76



149

Tomek Baran
(ur. 1985)

Bez tytułu, 2012
gwasz, papier; 138 × 113 cm; sygnowany na odwrocie

cena wywoławcza: 6 500 zł 

estymacja: 8 000–10 000 zł

77
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Xawery Deskur Wolski
(ur. 1988)

Portret mojego terapeuty, 2017
akryl, płótno; 110 × 140 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 5 000–7 000 zł

78

Xawery Deskur Wolski (ur. 1988, Aix-en-Provence) – zajmu-
je się filmem, komiksem, animacją, malarstwem, rzeźbą oraz 
działaniami w przestrzeni publicznej. Absolwent Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki (2015). Laureat 
konkursu Artystyczna Podróż Hestii (Warszawa 2014) – na-
grodę stanowiło miesięczne stypendium w Nowym Jorku 
i wystawa indywidualna w Galerii Propaganda w Warszawie. 
Autor (z Olgą Kowalską) projektu Jednodobowe wróżby 
podczas Festiwalu Narracje (Gdańsk 2015). Twórca (wspól-
nie z Hubertem Gromnym) pracy Crystal skulls are modern 
fakes? Adventure movie (2014), znajdującej się w kolekcji kra-
kowskiego Bunkra Sztuki, instalacji Makaron (2013) na da-
chu PKP Powiśle w Warszawie, pracy Przybysz na festiwalu 
Artloop w Sopocie. Autor statuetki nagrody PISF. Absolwent 
kierunku reżyserskiego na AMA Film Academy w Krakowie. 
Mieszka i pracuje w Krakowie oraz Warszawie.

Tematyka prac malarskich Xawerego Deskur Wolskiego 
oscyluje wokół zagadnień bezpośrednio związanych z filma-
mi czy instalacjami jakie tworzy. Na jego dorobek składają 
się serie symetrycznych, wyrazistych kolorystycznie map 
nieistniejących krajów, monochromatyczne, abstrakcyjne 
w formie obrazy zawierające w sobie teksty pisane alfabe-
tem Braiile’a, a także najnowsze płótna, komiksowe w cha-
rakterze, malowane pewną kreską portrety osób z bliskiego 
otoczenia artysty. Do nich zalicza się Portret mojego tera-
peuty, który formalnie łączy linearność, oszczędną stylisty-
kę, bezbłędne operowanie kolorem z elementami humoru 
oraz wątkami autobiograficznymi w warstwie treści. Te ce-
chy wyróżniają artystyczną aktywność twórcy i wskazują na 
jego wszechstronność.
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Łukasz Surowiec
(ur. 1985)

Sztutowo, obóz koncentracyjny Stutthof, z cyklu „Zielnik”, 2016
suszone rośliny (kielisznik zaroślowy), żywica; 39 × 38 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

estymacja: 4 000–5 000 zł

79

łukasz Surowiec (ur. 1985) – rzeźbiarz, fotograf, twórca wideo, 
performansów i akcji artystycznych. Absolwent Wydziału 
Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, studiował tak-
że na ASP w Poznaniu (2007–2009) oraz Universität der 
Künste w Berlinie (2009–2010).

Założeniem projektu Zielnik, który rozpoczął się w wios-
ną 2016 roku, jest podróż artysty do często zapomnianych 

„niemiejsc pamięci”, na obszarze których doszło do trauma-
tycznych wydarzeń historycznych. Wyprawa ta ma na celu 
dotarcie do zacierających się w czasie wspomnień i uwraż-
liwienie na otaczający nas krajobraz. Projekt ma charakter 
transgresywny. Warstwa antropologiczna przenika się tu 
z botaniką. Gromadzenie i utrwalanie za pomocą słowa pi-
sanego wspomnień ludzi zamieszkujących owe okolice, łączy 
się ze zbieraniem i preparowaniem występujących tam roślin. 
Miejsca, które odnajduje artysta, nie posiadają jednorodnego 

charakteru, można je jednak sklasyfikować jako tereny zbio-
rowych mordów oraz pochówku nie tylko żołnierzy i jeńców 
wojennych, a często całych rodzin, grup etnicznych czy wy-
znaniowych. W swoim projekcie Surowiec koncentruje się 
głównie na specyficznym krajobrazie takich miejsc. Wszędzie 
tam, ukryte pod warstwą ziemi, spoczywają ludzkie szczątki, 
nie ma jednak tablic, pomników czy krzyży. To nie za pomo-
cą artefaktów, lecz dzięki przyrodzie, zostali oni upamięt-
nieni. Rośliny występujące na tych terenach, które stały się 
świadkami minionych wydarzeń, są żywym pomnikiem wy-
stawionym zmarłym, gdyż ich korzenie dotykały ludzkich ko-
ści a w swej organicznej strukturze, dzięki cyrkulacji materii, 
zawierają szczątki ich ciał. Artysta nadaje wspomnieniom pla-
styczną formę. Zatapiając w żywicy zebrane rośliny tworzy 
obrazy, będące nową formą intymnego pomnika.
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Krzysztof Mężyk
(ur. 1984)

Pokój receptywny, 2015
olej, akryl, płótno; 200 × 170 cm

cena wywoławcza: 16 000 zł 

estymacja: 18 000–22 000 zł

80

Krzysztof Mężyk – malarz urodzony w roku 1984, mieszka 
i pracuje w Krakowie. Ukończył tamtejszą Akademię Sztuk 
Pięknych na Wydziale Malarstwa specjalizując się w twórczo-
ści abstrakcyjnej, silnie nacechowanej emocjonalnie, opartej 
na ekspresyjnym geście i na ogół mocnej, jaskrawej palecie 
barwnej. Sam artysta określa swoje malarstwo łacińskim 
terminem „qualia”, oznaczającym w filozofii umysłu czysto 
subiektywne jakości otaczającego świata poznawalne wy-
łącznie zmysłowo i niedające się wyrazić za pomocą poję-
ciowego języka. Mężyk oddaje się studiom nad artystyczną 
materią i jej własnościami takimi, jak kolor i światło oraz ich 
wzajemne relacje. Nie rezygnuje jednak przy tym z przemy-
ślanej konstrukcyjnie kompozycji. 

Wielkoformatowa praca z 2015 roku, Pokój receptywny, 
oddziałuje nieoczywistymi, kontrastowymi zestawieniami 
kolorystycznymi „rozpełzającymi się” swobodnie po impo-
nująco dużej powierzchni płótna. Choć kompozycja jest ot-
warta, bez wyraźnie zaznaczonego centrum, krótkie pociąg-
nięcia pędzla układają się wertykalnie, kierując wzrok widza 
wzdłuż poziomej osi obrazu. Może przez to nasuwać skoja-
rzenia chociażby z fowistycznymi pejzażami, jednak sam ar-
tysta od figuracji wyraźnie się odcina. Grubo kładziona farba 
stwarza dynamiczne efekty fakturowe. 

„Obrazy Mężyka to triumf malarskiej materii. Płótna opra-
wione w ascetyczne cienkie listwy drewniane emanują siłą. 
Śmiało i szeroko kładzione plamy barwne tworzą kotłującą 

się, pełną emocji, ale i wewnętrznego konfliktu, kompozycje 
typu all-over. To malarstwo gestu i barw: głębokich zieleni, 
czystych i brudnych błękitów, przyprószonej czerni, czystych 
i świetlistych fiołków i róży. Raz cytrynowe, raz brudne żół-
cienie stawiają opór czerniom i szarościom, raz współgrają 
z turkusami. Mięsista materia gdzieniegdzie spotyka tę sub-
telną, gładką, niemal półprzezroczystą. W tych płótnach nie 
znajdziemy jednej choćby aluzji figuratywnej, mimo tego to 
malarstwo pełne treści – emocjonalnej, wewnętrznej, neuro-
tycznej. […] Te feerie barw i faktur, sploty i zwroty – emocji 
i kolorów. Malarstwo przesycone wewnętrznym konfliktem. 
Malarstwo będące spotkaniem z człowiekiem. Pełne gwał-
townych uczuć, poczucia alienacji, granic, ich przekracza-
nia. Pełne mocy, pełne walki. To malarstwo broni się samo, 
emanuje”1.

Krzysztof Mężyk brał udział w najważniejszych wystawach 
zbiorowych ostatnich lat, m.in. Co widać. Polska sztuka dzisiaj 
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Czysta for-
malność w Galerii Labirynt w Lublinie. Latem 2014 roku miała 
miejsce jego wystawa indywidualna Stany umysłu w Muzeum 
Współczesnym we Wrocławiu. Inne jego wystawy indywidu-
alne odbyły się m.in. w BWA w Nowym Sączu i Galerii Dawid 
Radziszewski w Warszawie.

1 D. Skok, Krótka recenzja o zabijaniu sztuki. Krzysztof Mężyk w galerii F.A.I.T., „Magazyn 
SZUM” – wydanie internetowe, http://magazynszum.pl.
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Zofia Kulik
(ur. 1947)

Deseń VIII , 2007
fotografia czarno-biała, archival pigment prints/barytowy papier fotograficzny; 51 × 51 cm; edycja: 35 + 

5 AP 
sygnowana na odwrocie: „ZOFIA Kulik 2007 deseń 8 18/35”

cena wywoławcza: 1 500 zł 

estymacja: 2 000–3 000 zł

81
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Anna Baumgart
(ur. 1966)

Prawdziwe 3/3, 2001

fotografia czarno-biała (kadr z wideo; wydruk cyfrowy); 40 × 50 cm

wystawiany:
• Anna Baumgart. Nie pamiętam, wyobrażam sobie, Galeria 

Labirynt, Lublin, 2013.

reprodukowany:
• Anna Baumgart, katalog wystawy w Galerii Labirynt, red. W. 

Tatarczuk, Lublin 2013, s. nlb.

cena wywoławcza: 1 800 zł 

estymacja: 2 500–3 500 zł

82
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Paweł Kowalewski
(ur. 1958)

Europeans Only, 2010
fotografia barwna, papier; 33 × 43 cm; edycja 5/20 

sygnowany p.d.: „PAWEŁ KOWALEWSKI 2010 | 5/20

wystawiany:
• Symulator totalitaryzmu, Galeria Propaganda, Warszawa, 

2012. 
• 2. Mediations Biennale, Poznań, 2010

cena wywoławcza: 2 000 zł 

estymacja: 2 400–3 000 zł

83

Paweł Kowalewski (ur. 1958) – malarz, fotograf, twórca in-
stalacji, obecnie także wykładowca warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Był jednym z twórców „legendarnej” forma-
cji artystycznej Gruppa. 

Praca Europeans Only pochodzi z serii fotograficznej Nie 
wolno!. Artysta przygotowywał ją przez kilka lat podróżu-
jąc po całym świecie, gdzie robił zdjęcia różnych znaków 
zakazu i nakazu. Do powstania całego projektu przyczynił 
się zobaczony w Muzeum Apartheidu w Johannesburgu 
napis przedstawiony na prezentowanej fotografii, czyli 
Europeans Only (Tylko dla Europejczyków), który zainspi-
rował Kowalewskiego do dalszych poszukiwań tego typu 
dwuznacznych komunikatów w przestrzeni publicznej. Po 
raz pierwszy cykl zaprezentowany został na 2. Mediations 
Biennale w Poznaniu w 2010 roku. Głównym znakiem 

samego Biennale było właśnie zdjęcie Europeans Only wy-
drukowane na wielkoformatowym banerze. Ta sama praca, 
reprodukowana wraz z innymi zakazami i nakazami na serii 
pocztówek, pojawiła się przy okazji działań performatyw-
nych Pawła Kowalewskiego w trakcie 54. Biennale w Wenecji 
w 2011 roku. Artysta odwiedzał stoiska z turystycznymi pa-
miątkami i dokładał swoje kartki z wielokulturowymi dyrek-
tywami do typowych komercyjnych widokówek. 

Fotograficzne spojrzenie na znaki zakazu, które wrosły 
w wizualną codzienność człowieka, wydobywa je z użytko-
wego kontekstu i ujawnia ich w istocie opresyjny charakter. 
Artysta udowadnia, że nierzadko tego typu komunikaty są do 
siebie zadziwiająco podobne – niezależnie czy wytwarzane 
są przez systemy totalitarne, czy demokratyczne.







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



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. Emilii Plater 49, 00–125 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 podaną 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.

3. Dom Aukcyjny zobowiązuje się skontaktować ze Sprzedającym, w celu ustalenia czy wyrazi on 
zgodę na obniżenie ceny do kwoty wylicytowanej. 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.
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Formularz rejestracji klienta

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.

administratorem danych osobowych jest Dom Aukcyjny, Uczestnikom aukcji przysługuje 
prawo dostępu do treści danych osobowych w siedzibie Domu Aukcyjnego, do ich 
poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania ze względu na szczególną 
sytuację.

Data i podpis klienta

Libra Dom Aukcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 49, 00-125 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.

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
zapoznałem/-am się i akceptuję warunki Regulaminu, który otrzymałem/-am przy 
dokonaniu rejestracji. 
Zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z Regulaminem Aukcji.
Wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe.
Wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku w związku z rejestrowaniem 
przebiegu aukcji przy pomocy urządzeń technicznych oraz na wykorzystanie tego 
wizerunku wyłącznie w celach związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem Domu 
Aukcyjnego.
wyrażam zgodę       nie wyrażam zgody       na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celach marketingowych oraz w celu składania ofert, a w szczególności w celu 
przesyłania na wskazane przeze mnie adresy korespondencyjne materiałów promocyjnych, 
informacji handlowych o produktach i usługach świadczonych przez Dom Aukcyjny.
Dom Aukcyjny jednocześnie informuje, że:
dane osobowe są zbierane i przetwarzane zbierane i przetwarzane w zakresie niezbędnym 
do realizacji transakcji oraz pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego i nie 
będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji 
określonych w przepisach ustaw oraz gdy Klient wyrazi na to zgodę,
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Nazwa aukcji:      Data aukcji:

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

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. Emilii Plater 49, 00-125 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
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