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REGULAMIN AUKCJI

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży ko-
misowej przez Komitentów lub stanowiące własność Polskie-
go Domu Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów 
powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo 
do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem 
sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także 
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wy-
sokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje 
obiekt ponownej licytacji.

3. Polski Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych 
obiektów z opisem katalogowym.

4. Do udziału w aukcji upoważnia wpłacenie zwrotnego wadium 
w wysokości 1000 PLN.

5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące 
uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Polskiemu Domu 
Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować tele-
fonicznie. Usługi te – wpłata wadium, rezerwacja linii telefo-
nicznej i inne – należy uzgodnić z Polskim Domem Aukcyjnym 
24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą 
posiadać ceny rezerwowe.

6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskie-
go młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.

7. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów 
w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się 
z  umowy przez kupującego Polski Dom Aukcyjny może nali-
czyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień 
zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą narażając 
go na przepadek wadium.

8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór na-
stępuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwo-
ty wraz z opłatą organizacyjną.

9. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna 
w wysokości 15%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży 
poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna jest 
kwotą brutto.

10. Polski Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte 
wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

11. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepi-
sów prawa polskiego.

12. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych 
na aukcji dzieł winny poinformować o tym Polski Dom Aukcyj-
ny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.

13. Polski Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach 
prawa:

a). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami:

 Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach 
przekraczających limity określone w ustawie O ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga 
zgody odpowiednich władz.

b). Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: 
 Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu 

zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na au-
kcji kwocie.

Noty katalogowe: Dagmara Tomczyk

Projekt i opracowanie graficzne: Piotr Chruścicki
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1. 
Władysław SERAFIN (1905–1988)

Pejzaż

akwarela, papier; 36,2 x 54,2 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: Wł Serafin

Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 3 000–4 000

2. 
Tymon NIESIOŁOWSKI (1882–1965)

Pejzaż, 1945

akwarela na podrysowaniu ołówkiem, papier; 36,2 x 45,7 cm;
sygn. i dat. p. d.: Tymon 45.;
autorska dedykacja p. d.: Kochanemu Zygmuntowi Tomkiewiczowi 
w dniu imienin 1. V. 1946 r.

Cena wywoławcza 4 500 zł
Estymacja 6 000–8 000

„W notatkach pejzażowych artysta jawił  się jako wytrawny akwa-
relista operujący rozlewną plamą barwną, wykorzystujący jej 
przypadkowe rozpływy i  fragmenty niezamalowanego papieru. 
Z  małego wycinka nasyconego światłem krajobrazu emanuje 

w jego rysunkach panteistyczna radość życia i fascynacja pięknem 
natury”. Słowa Ireny Kossowskiej oddają charakter prezentowanej 
pracy. Nasycona zieleń, delikatny błękit, stonowane brązy – tworzą 
przyjemny dla oka, dekoracyjny widok. Obraz powstał w połowie 
lat 40., kiedy Niesiołowski zamieszkał w Toruniu. Od 1946 roku przez 
kolejnych czternaście lat kierował Katedrą Malarstwa Sztalugowe-
go Sekcji Sztuki na  Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Praca była prezentem dla przyjaciela artysty – malarza Zygmunta 
Tomkiewicza, zasłużonego pedagoga i artysty, szczególnie rozmiło-
wanego w pejzażu. Co więcej, w latach 1945–49 pracował on jako 
adiunkt w pracowni Niesiołowskiego na Wydziale Sztuk Pięknych 
tamtejszej uczelni. 
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3. 
Soter JAXA-MAŁACHOWSKI (1867–1952)

Noc księżycowa, 1934

gwasz, tektura; 50 x 70 cm;
sygn. i dat. p. d.: S. Jaxa / 1934

Cena wywoławcza 6 000 zł
Estymacja 7 000–9 000

„Dwa motywy maluje p. Małachowski z wyjątkową pasją: urok księ-
życowej nocy i morze […] jest raczej typem wirtuoza, wrażliwym 
na piękno przyrody i opierającym swą sztukę na sumiennych stu-
diach. Jako malarz pejzażu morskiego należy niewątpliwie do naj-
lepszych u nas” – pisano o wystawie Sotera Jaxy-Małachowskiego 
w czasopiśmie „Świat” w 1912 roku. Przedstawiony blask księżyco-

wej poświaty odbijającej się w morskich falach, potwierdza umie-
jętność operowania światłem przez artystę. Nastrojowy nokturn, 
czyste piękno natury i słabo widoczny w ciemnościach nocy statek 
– jedyny znak ludzkiej obecności. 
Artysta znany jest przede wszystkim z motywów marynistycznych, 
ale w  swoim dorobku ma także widoki miejskie, pejzaże górskie, 
a nawet grafiki. Moda na bałtyckie pejzaże, także wśród artystów, 
w  naturalny sposób łączyła  się ze  zmianą sytuacji politycznej 
po pierwszej wojnie światowej. Artysta – pasjonat morza, pierwszy 
raz nad Bałtykiem był w 1921 roku. Wcześniej Małachowski podró-
żował po Włoszech (np. na wyspę Capri), której zachwycające wi-
doki stawały się tematem jego obrazów. Praca została namalowana 
w 1934 roku. W latach trzydziestych Jaxa-Małachowski uczestniczył 
przykładowo w wystawach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w  Krakowie i  Lwowie oraz  Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie. 

4. 
Alfons KARPIŃSKI (1875–1961) 
Żółte róże, ok. 1925

olej, sklejka; 32,5 x 41,7 cm;
sygn. l. d.: a.karpiński.

Cena wywoławcza 6 000 zł
Estymacja 7 000–9 000

Malarstwo Alfonsa Karpińskiego kojarzy się z portretem i martwą 
naturą, szczególnie kwiatami. Artystycznych wariacji na  ich temat 
powstało wiele. Charakteryzują się one dekoracyjnością, nasyconą 
barwą, wyjątkowym urokiem. „Żółte róże” to propozycja dla miło-
śników sztandarowej tematyki Karpińskiego. 
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5. 
Stanisław Ignacy WITKIEWICZ  
(1885–1939) 

Portret Joanny Neumann-Dobrzańskiej, 1938

pastel, papier szary; 69 x 49 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. u dołu: Ignacy Witkiewicz 1938 18 / VIII (T. B. + E) [T]+piwo (3b)

Cena wywoławcza 68 000 zł
Estymacja 75 000–90 000

„Jako właściciel wielkiej firmy gębowzorów, czyli będąc po prostu 
psychologicznym portrecistą, mam tę wadę, że gęba ludzka w nie-
samowity sposób mnie interesuje. Normalnie idąc po ulicy musia-
łem każdą twarz zarejestrować […]”. Tak w „Niemytych duszach” 
pisał Witkacy. Ta „rejestracja” i uwiecznianie przebiegało w sposób 
bardzo charakterystyczny: różnorodne oznaczenia i typy portretów, 
deformacje twarzy, wizerunki pełne ekspresji, nieraz przybierają-
ce przedziwne kształty, z  elementami zwierzęcych ogonów czy 

nóżek, portrety podwójne. Szczególnie obra-
zy wykonane pastelami zalicza  się do  typo-
wych. Działalność Firmy Portretowej „S. I. Wit-
kiewicz” wzmocniła popularność malarza. 
Wykonane w  jej ramach prace wielokrotnie 
gościły na  wystawach zbiorowych i  indywi-
dualnych w Polsce i poza jej granicami. Nie-
zmiennie pozostają w kręgu zainteresowania 
kolekcjonerów i  miłośników twórczości Sta-
nisława Ignacego Witkiewicza. Anna Żakie-
wicz pisała: „całość dzieła stworzonego przez 
Firmę Portretową to nie tylko szereg wize-
runków pojedynczych ludzi, jest to przede 
wszystkim obraz świata, który skończył  się 
we wrześniu 1939  roku. Ale jest też Firma, 
jako całość, zapisem przemyśleń Witkacego 
o  sztuce jako procesie twórczym, którego 
wyniki zależą od przyjętej konwencji, od wa-
runków, w jakich powstaje dzieło, od psychiki 
artysty, jego doświadczeń i możliwości w da-
nym momencie”.
Wizerunek Joanny Neumann-Dobrzańskiej 
potwierdza, że Witkacy był znakomitym por-
trecistą. Piękna kobieta o  wyrazistym spoj-
rzeniu przyciąga uwagę odbiorcy. Według 
oznaczeń na pracy jest to typ portretu B+E, 
co jak czytamy w regulaminie firmy stworzo-
nym przez artystę stanowi połączenie: „ro-
dzaju bardziej charakterystycznego, jednak 
bez cienia karykatury. […] z  pewnym pod-
cięciem cech charakterystycznych, co  nie 
wyklucza „ładności” w portretach kobiecych” 
oraz typu E, czyli „kombinacji z poprzednimi 
rodzajami. Dowolna interpretacja psycholo-
giczna, według intuicji firmy […]”. W  regu-
laminie artysta wyróżnił także typ B+E, czyli 
dziecinny. Stosowanie używek: papierosów, 
narkotyków czy alkoholu, artysta skrupulat-
nie odnotowywał na  swoich obrazach. Te 
notatki informowały pod  wpływem jakich 

środków malował daną pracę. Witkacy nie stronił od eksperymen-
tów w tej materii. 
Obraz posiada dokładne datowanie: 18 sierpnia 1938 roku. Nieco 
ponad rok przed tragiczną śmiercią artysty. W latach 30-tych Wit-
kacy nie tylko malował, ale zajmował  się działalnością literacką, 
publikował artykuły filozoficzne, o  sztuce. Rok powstania oma-
wianego obrazu był intensywny dla Witkacego. W 1938 roku wziął 
udział w wystawach „Józef Mehoffer i jego uczniowie” w Towarzy-
stwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Związku Plastyków 
w  Zakopanem. Jego portrety cieszyły  się dużą popularnością m. 
in. na  Śląsku. W  tym samym  roku artysta przekazał swoje obrazy 
na fundusz prześladowanych w Niemczech Żydów. Ponadto zało-
żył zakopiańskie Towarzystwo Teatru Niezależnego, w którym pla-
nował zaprezentować spektakl „Metafizyka dwugłowego cielęcia”. 
Aktywnie udzielał  się na  kanwie publicystycznej i  literackiej. Wy-
dał „Sonatę Belzebuba”, napisał m. in. dramat „Tak zwana ludzkość 
w obłędzie”, udzielał się na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Towa-
rzystwie Filozoficznym, prezentując swoje teksty. W 1938 roku, pod-
czas jednej nocy, powstały słynne autoportrety Witkacego –  jako 
„Dr Jekylla” i „Mr Hyde’a”.
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6. 
Piotr MICHAŁOWSKI (1800–1855) 
Konie w zaprzęgu 

akwarela, ołówek, papier; 20,2 x 35,7 cm w św. p-p.; 
na odwrocie studium araba oraz napis l. g.: Kamdan (nazwa własna 
konia?) 

Cena wywoławcza 44 000 zł
Estymacja 50 000–60 000 

Jeden z najwybitniejszych polskich malarzy pierwszej połowy 
XIX-wie ku. Piotr Michałowski zasłynął jako utalentowany akwa-
relista i pasjonat koni, które malował już w dzieciństwie. Tworzył 
dla przyjemności, rzadko sygnował swoje prace, ale i tak zdobył 
ogromną popularność (w Paryżu „sprzedaje swoje konie na wagę 
złota”, pisała córka artysty, Celina). Hrabia Atanazy Raczyński zauwa-
żył: „akwarele Michałowskiego, przedstawiające konie zaprzęgowe, 
wnętrza stajni i inne tego rodzaju tematy, posiadają sławę europej-
ską”. Dwustronna praca Piotra Michałowskiego z popularnym mo-
tywem to propozycja godna zauważenia.
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7. 
Wlastimil HOFMAN (1881–1970)

Dziewczynka ze słonecznikiem, ok. 1925–1930

olej, sklejka; 48,5 x 33,7 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: Wlastimil / Hofman

Cena wywoławcza 14 000 zł
Estymacja 16 000–18 000

„Dziewczynka ze słonecznikiem” na tle wiejskiego pejzażu i nieba 
to przykład portretu dziecięcego w  wykonaniu artysty. Mali bo-
haterowie jego obrazów często przedstawiani są w  nietypowej 

dla tego wieku aurze zadumy i smutku. Podobnie i w tej pracy. Ma-
rian Morelowski we wstępie do katalogu wystawy z okazji 25-lecia 
pracy twórczej artysty (1928 rok), trafnie scharakteryzował jego 
wrażliwość: „jakikolwiek byłby czyjś stosunek do  sztuki Hofmana, 
nie może nikt odeprzeć pewnika, że  w  dobie dzisiejszej, bądź to 
nadmiernie materialistycznej, zbyt kochającej mechanizację, bądź 
znów nazbyt czasem formalistycznie i  ciasno ujmującej zadania 
sztuki – Wlastimil wnosi wyjątkową, a  drogocenną zdolność wy-
rażenia uduchowień, zasłuchań w  pieśń nurtów najbardziej głę-
bokich i  czystych w  duszy ludzkiej”. Obrazy Wlastimila Hofmana 
w związku z tym charakteryzują się prostotą, poetyckością, senty-
mentalizmem. Skłaniają do refleksji.
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8. 
Zygmunt ROZWADOWSKI (1870–1950) 
Potyczka, 1912

olej, płótno; 47,8 x 68,4 cm;
sygn. i dat. l. d.: Z. Rozwadowski / 1912.

Cena wywoławcza 35 000 zł
Estymacja 40 000–45 000

Znakomita propozycja autorstwa Zygmunta Rozwadowskiego. 
Dynamiczna scena pościgu w  wykonaniu jednego z  najbardziej 
utalentowanych malarzy-batalistów. Prace artysty z zaprezentowa-
nym motywem nie pojawiają się często na rynku antykwarycznym. 
Wysmakowaną kolorystycznie kompozycję można więc zaliczyć 
do  szczególnie interesujących. Realizm przedstawienia, umiejęt-
ność w oddaniu sylwetek koni to kolejne cechy obrazu powstałego 
przed I  wojną światową. W  tym czasie artysta wystawiał wielo-
krotnie, przykładowo we lwowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych. W 1912 roku należał do dyrekcji towarzystwa (rok później 
pełnił funkcję wiceprezesa). Pracował również jako nauczyciel ry-
sunków zdobniczych w Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwo-
wie i Wolnej Akademii Sztuki we Lwowie.
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9. 
Julian FAŁAT (1853–1929)

Jesień w Beskidach

akwarela, gwasz na podrysowaniu ołówkiem, tektura; 24 x 34,5 cm 
w świetle ramy;
sygn. p. d.: JFałat Bystra

Cena wywoławcza 22 000 zł
Estymacja 25 000–30 000

„Miejscem ostatecznej ucieczki z  miasta stanie  się dla  Fałata By-
stra –  wieś leżąca na  Śląsku Cieszyńskim, a  więc poza granicami 
Galicji. Najwcześniejsza praca wykonana z Bystrej pochodzi z roku 
1893 […]. Wkrótce zbuduje tu willę i pracownię. Będzie tu często 
przyjeżdżać korzystając z niewielkiej odległości od Krakowa. Na sta-
łe zamieszkał tu dopiero w 1910 roku, po rezygnacji ze stanowiska 
dyrektora Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie” –  charakteryzuje 
Jerzy Malinowski. Co więcej, w 1969 roku otwarto Muzeum Julia-
na Fałata w Bystrej (jako oddział Muzeum Okręgowego w Bielsku-
-Białej), które ma swoją siedzibę w dawnej willi artysty. Akwarela, 
wykonana przez jednego z polskich mistrzów tej techniki, powstała 
w tej właśnie miejscowości. Pejzaże z Bystrej można traktować jako 
szczególnie osobiste, malarskie notatki artysty. 
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10. 
Leon WYCZÓŁKOWSKI (1852–1936)

Białe róże z filiżanką, 1912

akwarela, gwasz, papier; 69 x 57cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: LWyczół 1912

Cena wywoławcza 70 000 zł
Estymacja 80 000–100 000

Leon Wyczółkowski często powracał do tematyki martwej natury. Malował kwiaty widziane 
w naturze, ale też we wnętrzach, umieszczone w wazonach, w towarzystwie innych przed-
miotów. Z właściwą sobie wrażliwością przedstawiał ulotne piękno róż, orchidei czy maków. 
Obraz „Białe róże z  filiżanką” z  1912  roku, zwraca uwagę kolorystycznym zróżnicowaniem: 
ciemne tło, błękitny wzorzysty obrus, zielenie, brązy – łączą się interesująco także pod wzglę-
dem kompozycyjnym. Zostały wykonane w technice akwareli, co było typowe dla okresu po-
wstania, bowiem po roku 1910 Wyczółkowski malował nią najczęściej. Tadeusz Dobrowolski 
powód tego widział w zainteresowaniu artysty akwarelowym malarstwem japońskim. Pisał: 
„nieprzeliczone kwiaty, które stawały się coraz to bledsze i zwiewniejsze, traktowane coraz to 
bardziej lapidarnie i ogólnikowo, rzucane z reguły na biały karton, co podkreślało ich łączność 
z akwarelą chińską i japońską”. Te inspiracje widoczne są także w prezentowanej pracy.
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11. 
Teodor AXENTOWICZ  
(1859-1938) 
Jesień

gwasz, pastel, tektura; 99,7 x 70,5 cm;
sygn. u dołu: Axentowicz

Cena wywoławcza 25 000 zł
Estymacja 35 000–40 000

„Subtelna finezja, przesiąknięta […] zmysłowością”– tak o portre-
cie kobiecym w wykonaniu Teodora Axentowicza wypowiadał się 
Franciszek Klein. Artysta wykazywał  się szczególnym talentem 

w tematyce portretowej i akcie. Wizerunki m. in. słynnej aktorki Sary 
Bernhardt czy córki redaktora „Figara” Henrietty Fouauier, wykonane 
jeszcze podczas pobytu artysty w Paryżu, przyniosły mu dużą po-
pularność. W portretach zwraca uwagę nie tylko doskonałość wy-
konania, wysmakowana, harmonijna kolorystyka, ale również „by-
strość obserwacji”, „znajomość psychologii kobiecej”, jak wyraził się 
Klein. Axentowicz był jednym z tych malarzy, który wdzięk i urodę 
kobiet utrwalał z dużą łatwością i wyczuciem. Posługiwał się często 
pastelami, które podkreślały delikatność kompozycji. Prezentowa-
ny obraz „Jesień” wpisuje się w zainteresowanie artysty portretem 
kobiecym. Podobna praca – „Studium” zamieszczona jest w kata-
logu: „Teodor Axentowicz. Katalog pośmiertnej wystawy Towarzy-
stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych” z przełomu 1938 i 1939 roku. Obraz 
stanowi wariant kompozycyjny olejnej pracy „Jesień”, datowanej 
na ok. 1900 rok.
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12. 
Jan STANISŁAWSKI (1860–1907)

Wieś na Ukrainie

olej, tektura; 24 x 32,2 cm;
sygn. l. d.: JAN STANISŁAWSKI;
na odwrocie: 
– nalepka wystawowa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w  Krakowie 

z 1907 roku z numerem 47 i opisem pracy: Autor Stanisławski Jan / Adres + / 
Dzieło Wieś na Ukrainie / Rodzaj ol. cena; 

– nalepka wystawowa? z 1908 roku z numerem: 1908 / 242; 
– fragment nalepki, numer 721; 
– napisy kredką: S44; 8999 i ołówkiem: K 2516/56 / 2000

Cena wywoławcza 75 000 zł
Estymacja 80 000–100 000

Krajobrazy Ukrainy, gdzie urodził  się Jan Stanisławski, pozostawały jednymi 
z ulubionych w  jego twórczości. Sentymentalizm do  rodzinnych stron spra-
wiał, że powracał tam wielokrotnie, uwieczniając zwykle na niewielkich for-
matach sielskie pejzaże, studia roślin czy wiosek. Stanisławskiego określano 
jako poetę krajobrazu. Nic dziwnego, skoro patrząc na jego prace, zachwyca 
nie tylko estetyczne piękno i  wrażliwość w  przedstawianiu natury, ale i  mi-
strzostwo godne jednego z czołowych polskich twórców. Dobrowolski pisał: 
„malarz nie poprzestawał na wrażeniach zmysłowych (wzrokowych), lecz fol-
gował wzruszeniom, jakie pogłębiały nastrojowość jego jak gdyby uducho-
wionych krajobrazów, zgodnych ze znanym wówczas aforyzmem, że pejzaż 
wyraża stan duszy”. 
„Wieś na  Ukrainie”, prezentowana na  wystawie krakowskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych, to jedna z wariacji artysty na temat pejzażu. Wiejskie 
zabudowy, wiatraki, wkomponowane są kolorystycznie w przedstawienie na-
tury, która w pracach Stanisławskiego odgrywa najważniejszą rolę. Dobrowol-
ski zwracał uwagę: „kolorystyczny talent mistrza sprawił, że jego obraz osiągnął 
prawie zawsze efekt chromatycznej jedności i stawał się zjawiskiem harmonij-
nym”. Prezentowany obraz jest kwintesencją tego, co w malarstwie Stanisław-
skiego było najbardziej charakterystyczne.
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13. 
Edward OKUŃ (1872–1945)

Stary dwór, 1924

kredka czarna, gwasz, papier jasnobrązowy; 42,3 x 29 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: E OKUŃ, 1924.;
na odwrocie: 
– nalepka z  1925  roku z  numerem: 8977, opisem pracy: Autor 

Edward Okuń / Tytuł Stary dwór Rodzaj dzieła akw / Cena Własność 
Data nadesłania 29 I 1925; 

– napis ołówkiem: Dworek Kazimierza Brodzińskiego / w  Książeni-
cach pod Grodziskiem; 

 – napis ołówkiem: Na pamiątkę Kochanej / córce Stefie / 17.4.37 / J., 
niżej J... Schwaitzer

Cena wywoławcza 6 000 zł
Estymacja 8 000–10 000

Pejzaże Edwarda Okunia to w dużej mierze widoki włoskie. Artysta 
zdobył uznanie również jako portrecista i autor kompozycji symbo-
licznych. Jesienny pejzaż z 1924 roku o przygaszonej kolorystyce, 
jest nietypowy w porównaniu ze słonecznymi, włoskimi krajobra-
zami, ale równie interesujący. Praca była wystawiana w 1925 roku. 
Według opisu na odwrocie obrazu, w namalowanym przez artystę 
dworku przebywał poeta Kazimierz Brodziński. W roku powstania 
omawianej pracy odbyła się indywidualna wystawa Edwarda Oku-
nia w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych.
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15. 
Irena WEISS-ANERI (1888–1981)

Las

olej, tektura; 32,5 x 48 cm w św. p-p.;
sygn. l. d.: aneri

Cena wywoławcza 6 000 zł
Estymacja 7 000–9 000

Malarstwo pejzażowe zajmowało istotne miejsce 
w twórczości Ireny Weissowej. Artystka z upodobaniem 
przedstawiała konary starych drzew czy zmieniającą się 
pod wpływem pór  roku kolorystykę przyrody. Niejed-
nokrotnie malowała krajobrazy roztaczające się wokół 
rodzinnego domu Weissów w Kalwarii.

14. 
Juliusz KOSSAK (1824–1899)

W stajni

akwarela, papier; 35,5 x 49,5 cm w św. p-p.;
sygn. l. d.: JK (monogram wiązany)

Cena wywoławcza 22 000 zł
Estymacja 25 000–30 000

Juliusz Kossak był doskonałym akwarelistą, miłośnikiem 
koni. Na  słynne targi do  Bałty i  Chocimia jeździł z  Jó-
zefem Brandtem. Wizerunki koni w  naturalny sposób 
stanowiły ogromny zasób jego artystycznego dorobku. 
Obraz „W stajni” stanowi przykład takiej tematyki. Lek-
kość malowania nadaje pracy dużo uroku.

16. 
Wiktor ZIN (1925–2007)

Pejzaż z architekturą, 1989

pastel, papier; 29,5 x 49,5 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: 89 WIKTOR ZIN

Cena wywoławcza 1 700 zł
Estymacja 1 900–2 500
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17. 
Wilhelm VELTEN (1847–1929)

Koński targ 

olej, płótno; 55,4 x 80,4 cm; 
sygn. p. d.: W.Velten / München;
u dołu ramy tabliczka z opisem pracy: WILLEM VELTEN, MUNICH / 
„THE HORSE MARKET”;
na odwrocie nalepki z oznaczeniami: 1689 i A6091

Cena wywoławcza 50 000 zł
Estymacja 60 000–70 000

Znakomity malarz urodzony w Petersburgu, większość życia zwią-
zany z  Monachium (zamieszkał tam w  1870  roku). Prace artysty 
wzbogacają zbiory muzeów w Buffalo w Stanach Zjednoczonych, 
Galerii Miejskiej i Galerii Narodowej w Monachium czy Galerii Na-
rodowej w  Pradze. Na  polskim rynku antykwarycznym stanowią 
unikat. Velten specjalizował się w malarstwie rodzajowym, scenach 
z polowań i życia żołnierzy. Wysokiej klasy artystycznej XIX-wieczny 
obraz artysty powstał w  okresie monachijskim. Scena końskiego 
targu charakteryzuje się dynamicznością i interesującą kompozycją. 
Zwraca uwagę stonowana kolorystyka pracy. 
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18. 
Leon WYCZÓŁKOWSKI (1852–1936)

Wawel, 1914

akwarela, karton; 37,5 x 53 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. oraz autorska dedykacja p. d.: Kochanemu [… – nieczytelnie Dyrek-
torowi?] / w upominku L. Wyczółkowski d 2/5 1914

Cena wywoławcza 100 000 zł
Estymacja 110 000–130 000

Malarz, grafik, pedagog –  artysta wszechstronny. W  swoich obrazach często 
przedstawiał widoki architektoniczne (również w technikach graficznych). Pięk-
na akwarela Leona Wyczółkowskiego z widokiem na Wawel, subtelnie spowity 
mgłą, to warty zauważenia przykład „wirtuozji kolorystycznej”, jak pisał Mieczy-
sław Sterling. Charakteryzując twórczość artysty zauważył ponadto: „każdy frag-
ment Krakowa czy Wawelu powtarza trzykrotnie nie w  różnych momentach 
oświetlenia, ale przy różnych stanach atmosfery –  pod  śniegiem, w  roztopy, 
we mgle […] maluje kilka pejzaży akwarelowych Krakowa czystemi barwa-
mi, coraz to powracając do zagadnienia ukochanych, widać, dachów Krakowa 
– ceglastych, zielonych, dziwnie zmieniających barwę w oddaleniu, we mgle”. 
„Wawel” to jedna z wielu wariacji artysty na temat krakowskich zabytków.
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20.
Ludwik GĘDŁEK (1847–1904)

Jeńcy, 1881

olej, deska mahoniowa; 26 x 31,8 cm;
sygn. i dat. p. d.: L Gędłek Wien 1881 

Cena wywoławcza 45 000 zł
Estymacja 50 000–60 000

Ludwik Gędłek specjalizował  się w  malarstwie ro-
dzajowym, scenach batalistycznych, pejzażach 
podkrakowskich. Związany był ze  środowiskiem 
wiedeńskim: od  1872  roku uczył  się w  tamtejszej 
Akademii Sztuk Pięknych pod opieką Eduarda Pe-
ithnera von Lichtenfels i Carla Würzingera. Na stałe 
mieszkał i tworzył w Wiedniu. Obraz artysty o inte-
resującej tematyce, wysokim kunszcie malarskim, 
potwierdza talent malarza, doceniony przykładowo 
przez Muzeum Narodowe w Warszawie czy Lwow-
ską Galerię Obrazów.

19.
Autor nierozpoznany
Scena historyczna, lata 80. XIX w.

olej, płótno; 85,5 x 110,5 cm;
na odwrocie słabo czytelne pieczątki

Cena wywoławcza 30 000 zł
Estymacja 36 000–45 000
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22.
Zbigniew PRONASZKO (1885–1958)

Portret żony

olej, płótno; 96 x 77 cm w świetle ramy

Cena wywoławcza 16 000 zł
Estymacja 18 000–20 000

Tematyka portretowa stanowiła istotne zagadnienie w twór-
czości Zbigniewa Pronaszki – wybitnego malarza, rzeźbiarza, 
współtwórcy formizmu w sztuce polskiej, kolorysty. Wizerunki 
najbliższych były pierwszymi w  wykonaniu artysty. Portreto-
wał także m. in. osobistości świata kultury. Helena Blum o por-
tretach pisała: „[…] są przykładem doskonałego dostosowania 
środków formalnych do charakteru portretowanych osób”. 
Maria Norma Taube poślubiła malarza w 1919 roku. Żona była 
ulubioną modelką artysty, powstało wiele jej wizerunków (po-
nad dwadzieścia znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowe-
go w  Krakowie). Prezentowany obraz pochodzi z dojrzałego 
okresu twórczości artysty, z lat 50.

21.
Wlastimil HOFMAN (1881–1970)

Zosia, 1920

olej, tektura; 23,7 x 14 cm;
sygn. i dat. l. d.: Wlastimil Hofmann / 1920;
na odwrocie autorski napis: „Zosia” oraz  szkice leżącego psa 
i gęsi

Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 6 500–8 000

Artysta znany z  malarstwa o  głęboko metaforycznym wy-
miarze, w  tym obrazie rezygnuje z wątków mitologicznych 
czy  fantastycznych. Najważniejsza jest postać Zosi oraz pro-
stota i  realizm jej przedstawienia. Obraz został namalowany 
w ważnym, także pod względem osobistym, okresie w życiu 
artysty. Zamieszkał w Krakowie, wybudował dom i pracownię 
przy ulicy Spadzistej. Rok wcześniej ożenił się Adą Hammero-
wą. W 1920 roku malarz uczestniczył w wystawie Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych i  w  Salonie Niezależnych w  Paryżu, 
w  1919  roku m.  in. w  paryskim Salonie Jesiennym w  Grand 
Palais des Champs-Elysées.
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23.
Jan CYBIS (1897–1972)

Martwa natura z bażantem, 1970

olej, płótno; 54 x 73 cm;
sygn. p. d.: J. Cybis;
na odwrocie: 
– autorski napis na płótnie flamastrem: JAN CYBIS „BAŻANT” 1970 R. 

54 X 73 (liczby ujęte w prostokącie); 
– nalepka z numerem 78; 
– nalepka domu aukcyjnego Desa z opisem pracy: JAN CYBIS / „FA-

SAN” / 1970 54 X 73 ÖL / LEINEN / FRAU WOLFF / WIEN i numerem 37; 
– pieczęć z numerem 111 / PL; 
– autorski napis na krośnie ołówkiem: J. CYBIS „BAŻANT” 1970 r. 37 

(cyfra w kwadracie) 195 (cyfra w owalu) 54 x 73; 
– na ramie nalepki z cyframi: 40 i 50 oraz napis ołówkiem: 37

Literatura: „Jan Cybis 1897–1972”, Galerie C. Bednarczyk 26.06 
– 10.07.1973 [katalog wystawy], Wien 1973, s. 78, il. cz.-b.; Elisabeth 
Sturm-Bednarczyk, „Jan Cybis 1897–1972”, Wien – Muenchen 2014, 
s. 71, il. barwna

Cena wywoławcza 110 000 zł
Estymacja 120 000–130 000

Praca z dojrzałego okresu twórczości czołowego polskiego kolory-
sty Jana Cybisa. Mocno nasycona barwami, malowana szerokimi 
pociągnięciami pędzla, impastowo. Wpisuje się w istotną w twór-
czości artysty tematykę martwej natury. Tadeusz Dobrowolski 
ciekawie zauważył: „w jego płótnach treść i  forma pochłaniają się 
wzajemnie, tworząc jedno, to znaczy nowy przedmiot – obraz”. Do-
dawał: „w pejzażach […] martwych naturach, pojawiało się często 
sporo miejsc niedookreślonych i z realistycznego punktu widzenia 
niejasnych, istniejących tylko jako plama czy smuga farby, to jednak 
całość, malarsko interesująca, sprawiała wrażenie struktury logicz-
nej, statycznej i trwałej.[…] Forma przestrzenna, bryła i kontur roz-
pływały się w gęstej, chropawej, wielobarwnej masie”. 
Przed powstaniem prezentowanego obrazu, na  przełomie 1969 
i 1970 roku, Cybis wziął udział w wystawie „Polska sztuka współczesna” 
na Międzynarodowym Festiwalu w Edynburgu. Autor „Martwej natury 
z bażantem” eksponował swoje prace także na wystawach w Waszyng-
tonie, Nowym Jorku i Chicago. Malarz został wyróżniony dyplomem 
za pracę społeczną przyznanym przez miasto Opole w 1970 roku. Trzy 
lata później, już po śmierci Cybisa ustanowiono prestiżową, doroczną 
nagrodę jego imienia, przyznawaną z zakresu malarstwa. 
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25.
Edward DWURNIK (ur. 1943)

Kawiarnia Antyczna w Krakowie, 1967

gwasz, papier; 22,8 x 32,5 cm;
sygn. i dat. prawy bok: E. DWURNIK. 67;
na odwrocie informacje o  pracy: EDWARD DWURNIK 1967. / CYKL 
1 (w  owalu) / TYTUŁ Kraków V –  Kawiarnia Antyczna / WYMIA-
RY 22,7 X 32,5 cm / TECHNIKA oraz pieczątka Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Krakowie z opisem: Przedmiot nie podlega 
zakazowi wywozu za granicę i numerem: PS0?Z III – 645/96 

Cena wywoławcza 3 800 zł
Estymacja 5 000–6 000

Studencka praca Edwarda Dwurnika. Doskonale widać w niej inspi-
racje twórczością Nikifora Krynickiego, która stała  się przełomowa 
dla  określenia artystycznej drogi młodego malarza. Stało  się tak 
w 1965 roku, kiedy Edward Dwurnik zobaczył obrazy artysty-samo-
uka na wystawie w Kielcach. Dwa lata później powstała „Kawiarnia 
Antyczna”, a w 1970 roku malarz obronił dyplom w pracowni Euge-
niusza Eibischa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Praca jest 
potwierdzeniem tego, co o artystycznej wizji Dwurnika napisał Karol 
Sienkiewicz: „pejzaże miejskie (weduty), w większości bez linii ho-
ryzontu – obserwowane z lotu ptaka, z charakterystycznym nagro-
madzeniem motywów. Zazwyczaj przedstawiają konkretne polskie 
miasta, artysta nie pozostaje jednak wierny topografii ani perspek-
tywie. Na obrazach z tego cyklu sąsiadować mogą ze sobą obiekty 
i  budynki w  rzeczywistości oddalone od  siebie o  wiele przecznic. 
Miasta Dwurnika zasiedlają ludzie oraz cały zestaw artefaktów”.
 Tytułowa Kawiarnia Antyczna w Krakowie to miejsce z bogatą histo-
rią. Jej początki sięgają 1823 roku, kiedy Szwajcar Lorenzo Paganino 
Cortesi, otworzył na krakowskim rynku cukiernię. Prawdopodobnie 
była to najstarsza kawiarnia w mieście. Kolejnym jej właścicielem 
był Redolfi. Po II wojnie światowej rozpoczęła działalność Kawiarnia 
Antyczna, która następnie powróciła do pierwotnej nazwy Redolfi.

24. 
Kazimierz PODSADECKI (1904–1970)

Baba Jaga

farby naszkliwne, „farba złota”, szkło; 23,4 x 25,5 cm w świetle ramy;
u dołu napis autorski: BABA. JAGA. BABA. JAGA. BABA. JAGA

Cena wywoławcza 1 700 zł
Estymacja 2 000–2 500

Lekka w tematyce, nieco humorystyczna propozycja autorstwa Ka-
zimierza Podsadeckiego. Artysta aktywny był nie tylko w obszarze 
malarstwa, ale i fotomontażu, filmu eksperymentalnego czy grafiki.
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26. 
Erna ROSENSTEIN (1913–2004)

Abstrakcja

olej, tektura; 34 x 39,4 cm w świetle ramy;
sygn. l. g.: Erna Rosenstein;
na odwrocie oznaczenie: 376

Cena wywoławcza 3 000 zł
Estymacja 5 000–6 000

27. 
Jerzy NOWOSIELSKI (1923–2011)

Para

pióro, kredka, papier; 28,2 x 18 cm w św. p-p.;
sygn. prawy bok: J.N.

Cena wywoławcza 9 000 zł
Estymacja 11 000–13 000

Koszykarki, gimnastyczki, pływaczki… Wizerunki spor-
tsmenek wyraźnie obecne są w  twórczości Jerzego No-
wosielskiego. Jan Gondowicz zwracał uwagę, że prace ar-
tysty z lat 50. o tej tematyce charakteryzują się postaciami 
z „mięsistymi udami, napiętymi pośladkami, podkreślonymi 
krojem kostiumów wcięciami talii, posępnymi twarzami”. 
Podobnie w prezentowanym rysunku. Co ciekawe, kobiecie 
w stroju gimnastycznym towarzyszy mężczyzna w garnitu-
rze. Nietypowe zestawienie postaci.
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29. 
Jerzy NOWOSIELSKI (1923–2011)

Projekt

technika mieszana, papier czarny; 30,2 x 18 cm w św. p-p.;
napis na odwrocie: Jerzy Nowosielski

Cena wywoławcza 8 000 zł
Estymacja 9 000–10 000

„Otóż czasem w chwilach dobrego samopoczucia, które nie 
są takie częste, czuję  się artystą. I  ani na  chwilę nie przy-
chodzi mi do głowy, że jestem mistykiem. Nic podobnego. 
Natomiast często wydaje mi się, że jestem magiem. To zna-
czy, że za pomocą określonych działań powoduję określone 
skutki duchowe” – mówił o sobie Nowosielski. Liczne pro-
jekty architektury sakralnej czy ikon stanowią świadectwo 
ogromnej roli, jaką przyznawał sferze sacrum w życiu czło-
wieka. Także w swojej osobistej, artystycznej działalności. 

28. 
Jan DOBKOWSKI (ur. 1942)

Początek niepokoju, 1977

akryl, deska; 50 x 71 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: Jan Dobkowski / „Początek niepoko-
ju” 1977 r / acryl 50 cm x 71 cm;
na odwrocie:
– oznaczenie: KL. III 59…/286/51; 
– pieczątka: MEZ III PRZEDMIOT NIE PODLEGA ZAKAZOWI 

WYWOZU ZA GRANICĘ; 
– cyfra 17 oraz nalepka spółdzielni pracy

Cena wywoławcza 3 500 zł
Estymacja 5 000–7 000

„Początek niepokoju” Jana Dobkowskiego powstał w dru-
giej połowie lat 70. To jeden z  najciekawszych etapów 
twórczych artysty. W tej dekadzie pojawiło się zaintereso-
wanie linią i jej malarskim ujęciem. Ewa Gorządek opisuje: 
„rysunek Dobkowskiego przypomina sieć misternie spląta-
nych linii, cienkich jak włos, które spływają gęstymi struga-
mi i wypełniają sobą całą płaszczyznę. Jego płynna kreska 
rozwija się niemal organicznie, tworząc na planszy jedno-
rodną całość, z  której emanuje zbudowany przez artystę 
klimat”. Lapidarności, prostocie formy, ujętej w  klasycznej 
czerni i bieli, towarzyszy kunszt i precyzyjne dopracowanie 
prowadzonych kresek. Pierwsza czarno-biała praca „Na-
rodziny smutku”, datowana jest na 1974 rok. W  latach 80. 
obrazy stają się bardziej różnorodne kolorystycznie. W rok 
po  powstaniu omawianej pracy odbyła  się w  Galerii Za-
chęta retrospektywna wystawa dzieł Dobkowskiego z  lat 
1963–1978. Artystę uhonorowano Nagrodą Krytyki Arty-
stycznej im. C.K. Norwida.
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30. 
Victor VASARELY (1906–1997)

Pengo 2, 1966

akryl, sklejka; 80 x 80 cm;
sygn. u dołu: vasarely;
sygn. i dat. na odwrocie: „0641 / PENGO – 2” / 80 x 80 –1966 / vasarely”;
na odwrocie:
– oznaczenia białą kredą: 390 054977;
– oznaczenia na blejtramie: CA9304; X84; C27CC; X84;
– kartka z numeracją: 4226 / x/ 84
Obraz ujęty w  katalogu aukcyjnym: „Contemporary Art.” Sotheby Parke 
Bernet Inc, New York, 1979, poz. 84, il. cz.-b.

Cena wywoławcza 220 000 zł
Estymacja 240 000–280 000

Victor Vasarely był założycielem ruchu op-art i jednym z najbardziej znaczą-
cych twórców sztuki współczesnej. Innowacyjność, nieszablonowe spojrze-
nie na sztukę i odbiorcę, pozwalają zaliczyć prace tego artysty do kanonu 
dzieł nowatorskich. Zajmował  się m. in. sztuką kinetyczną, problematyką 
ruchu, przestrzeni. Jego prace to połączenie geometryzacji i  optycznego 
złudzenia, imitowanie ruchu poprzez specyficzne zestawienie kształtów 
i kolorów. Charakteryzują się także efektem trójwymiarowości, wywołanym 
przez deformację czy pulsowanie stosowanych w obrazie linii. 
„Pengo 2” to przykład analitycznego, precyzyjnego myślenia twórcy, a jed-
nocześnie niesamowitej, przestrzennej wyobraźni. Wykonane w technice 
akrylu, sygnowane przez artystę, zajmuje istotne miejsce w  jego dorob-
ku. Praca powstała w  1966  roku, rok po  słynnej wystawie „Responsive 
Eye” w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, po której Vasarely zyskał 
miano twórcy op-artu. Warto podkreślić, że prace w kolorze, takie jak pre-
zentowany obraz, pojawiają się w twórczości malarza od 1960 roku. Tytuł 
„Pengo” obejmował serię barwnych prac artysty. Samo słowo oznacza m. 
in. dawną walutę Węgier, z których pochodził malarz. Być może stanowiła 
inspirację dla artysty, tym bardziej że zastosowana w obrazie figura przy-
pomina kawałek odciętej monety. 
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31. 
Gerard Jürgen BLUM-KWIATKOWSKI 
(1930–2015)

Konstelacja

akryl, płyta MDF; 46 x 46 cm, 25 elementów 8 x 8 cm;
sygn. na odwrociu: Jürgen Blum (słabo czytelnie)

Cena wywoławcza 20 000 zł
Estymacja 25 000–30 000

Artysta o  fascynującej biografii i  charyzmatycznej osobowości. 
Tworzył w  Niemczech i  Polsce. Był organizatorem Biennale Form 
Przestrzennych w  Elblągu, założycielem m. in. Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej i Wolnej Akademii Sztuki w Hünfeld. Artystą nowa-
torskim, poszukującym, dla którego sztuka była specyficzną formą 
dialogu z odbiorcą. Prace Bluma-Kwiatkowskiego pozostają unika-
towe na rynku dzieł sztuki. Prezentowany obiekt to przykład cha-
rakterystycznego stylu artysty. Był on autorem m. in. cyklu „Konste-
lacje energii czasowych”, na który składały się sześciany w kolorze 
czarnym. Dla Bluma-Kwiatkowskiego symbolizowały rzeczywistość 
o  wielu wymiarach i  specyficzną energię. „Konstelacje” nawiązują 
do tej idei. 
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32. 
Ryszard WINIARSKI (1936–2006)

13-th game, 1999

akryl, płótno; 50,2 x 50 cm;
na odwrocie napis autorski: 13-th game 7 x 7 / winiarski’99

Cena wywoławcza 17 000 zł
Estymacja 25 000–30 000

Obiekt „13-th game” można określić jako charakterystyczny dla twór-
czości Winiarskiego. Jego znakiem rozpoznawczym są prace inspi-
rowane rachunkiem prawdopodobieństwa oraz  zastosowaniem 
modułu czarnych i białych kwadracików. W procesie tworzenia de-
cydującą rolę dla artysty odgrywały dwa z pozoru wykluczające się 
czynniki: przypadek i zaprogramowanie (np. rzut monetą decydował 
czy losowane pole kwadracika ma być koloru czarnego czy białego). 
Winiarski sprzeciwiał  się normom tradycyjnej estetyki, obowią-
zującym zasadom odnośnie malarstwa czy budowy kompozycji. 

Jego  zdaniem sztuka ma być bezosobowa, pozbawiona emocjo-
nalnego ładunku, logiczna i precyzyjna, a nie oceniana pod wzglę-
dem wartości estetycznych. To zainteresowanie połączeniem racjo-
nalizmu i sztuki wynikało z jednej strony ze studiów na Politechnice 
Warszawskiej i pogłębiania m. in. wiedzy matematycznej, z drugiej 
na  tendencji w  sztuce lat 60., w  której dominował obiektywizm 
i próba łączenia sztuki z naukami ścisłymi. 
Bożena Kowalska o pracach Winiarskiego pisze: „te, z pozoru czysto 
mechaniczne, zapisy funkcji zmiennej losowej są równocześnie za-
pisem przesłania artysty i wyrazem jego filozoficznej postawy. Jeże-
li wyrażają one ład, to nie dlatego, że rola przypadku została w nich 
ograniczona, ale dlatego, że są one przetworzonym matematycznie 
odbiciem obrazu wszelkiej rzeczywistości”. W działaniach artystycz-
nych Winiarskiego istotne jest także uaktywnianie odbiorców jego 
sztuki i angażowanie ich w proces twórczy (serie prac pt. „Gry”). 
W 1999 roku, kiedy powstała praca „13-th game”, Winiarski uczestni-
czył w wystawie zbiorowej „Jeden obraz i wiele dedykacji”, w Galerii 
„Art Consulting” w  Warszawie.
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33. 
Elizabeth WILLMOTT 
New Space Triad  
(zestaw trzech prac), 1988

tworzywo sztuczne, pilśnia; 50,3 x 50,3 cm (wymiar każdej z trzech 
części pracy)
na odwrocie: 
– sygn. i dat. na odwrocie: Willmott 1988 / New Space Triad / (center 

panel); Willmott 1988 / New Space Triad / (right panel); 
– kartka z informacją po angielsku: Note: / The construction method 

used is experimental. Unfortunately / the underlying tape has grad-
ually begun to show and it is now / too late to rebuild the pieces. / 
I hope these can be appreciated as works in progress;

– oznaczenie: 2036
Obraz wystawiany i  ujęty w  katalogu: „Null-dimension”, Kunst In-
ternational, Konstruktive strömungen, 23.VII. – 30.XII.1988, Galerie 
„New Space”, s. 90, il. cz.-b.

Cena wywoławcza 24 000 zł
Estymacja 30 000–40 000
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34. 
Wanda GOŁKOWSKA (1925–2013)

Kompozycja czarna, 1987

akryl, płótno; 167,5 x 175 cm; 
sygn. i dat. p. d.: WANDA GOŁKOWSKA 1987.;
napis na odwrocie: WANDA GOŁKOWSKA CZ / 5 / 87 87x87x167 cm

Cena wywoławcza 30 000 zł
Estymacja 40 000–50 000

Wanda Gołkowska należy do  najważniejszych polskich twórców 
awangardowych. W  trakcie 60-letniej pracy artystycznej zazna-
czyła swoją obecność w  różnych kierunkach sztuki najnowszej: 

konceptualizmie, abstrakcji geometrycznej, mail-art czy op-art. 
Uczestniczyła w przemianach polskiej sztuki powojennej, począw-
szy od wystawy w Arsenale w 1955 roku. Prowokowała. Zwracała 
uwagę na masowość i wtórność produkcji artystycznej, a co za tym 
idzie jej częstą bylejakość (projekt „Dezaprobator”). 
„Kompozycja czarna” to przykład abstrakcji geometrycznej typowej 
dla trzeciego etapu twórczości Wandy Gołkowskiej (lata 1978–2001). 
Sztuka oparta na  minimalizacji, oszczędności środków wyrazu 
widoczna w  tej pracy, pokazuje rodzaj artystycznej wrażliwości 
Gołkowskiej. Jak pisała Elżbieta Kościelak: „pierwotnej funkcji myśli
-koncepcji, której wizualizacja zbliża się do ideału jedynie w postaci 
czystych form geometrycznych i relacji matematycznych”. W kręgu 
zainteresowań artystki znajdowała się również faktura dzieła sztuki, 
kompozycje przestrzenne, collage, sztuka konceptualna.
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35. 
Stanisław ŁABĘCKI (ur. 1935)

MMVIII – 2, 2008

akryl, płyta; 60 x 60 cm;
na odwrocie opis pracy: STANISŁAW ŁABĘCKI / MMVIII – 2 / 
ACRYL 60 X 59,5 cm / 2008

Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 7 000–8 000

Artysta związany z  Łodzią: student Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych, profesor zwyczajny, rektor 
Akademii Sztuk Pięknych, jeden z  przedstawicieli łódzkiej 
szkoły plakatu. Prace Stanisława Łabęckiego wzbogaca-
ją prestiżowe zbiory muzealne w kraju i za granicą, m. in. 
w  Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie, Wrocła-
wiu, Guggenheim Museum w  Nowym Jorku, Kameku-
ra Museum Modern Art w  Japonii czy Krennert Museum 
University of Ilinois w  Urbana Champaign w  USA. Praca 
z 2008 roku to przykład twórczości artysty z nurtu abstrak-
cji geometrycznej.

36. 
Jan BERDYSZAK (1934–2014)

Signum II, 1969

technika własna, karton; 70 x 59 cm;
sygn. i dat. l. d.: JAN / BER / DYSZ / AK / 1969;
syg. i dat. na odwrocie: JAN / BERDYSZAK / SIGNUM II / 1969

Cena wywoławcza 18 000 zł
Estymacja 20 000–22 000

Obiekt „Signum II”, powstały pod koniec lat 60., można okre-
ślić jako typowy dla zainteresowania artysty zagadnieniem 
przestrzeni. Poprzez wycięty w  obrazie otwór, Berdyszak 
pozwala na  ingerencję dowolnie wybranej, realnej prze-
strzeni w strukturę i wygląd pracy. „Przezroczysta, pozornie 
nieistniejąca szyba ma władzę nad przestrzenią –  potrafi 
ją zdefiniować, ale też radykalnie zrelatywizować poprzez 
system odbić i refleksów” – pisała Maryla Sitkowska. W la-
tach 60. powstają inne tego typu obiekty, np. „Obraz struk-
turalny III – z otworem” czy cykl „Koła Podwójne”. 
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37. 
Erna ROSENSTEIN (1913–2004) 
Abstrakcja – czerwień i zieleń

olej, płótno; 42,5 x 69,5 cm;
sygn. p. d.: Erna Rosenstein;
na odwrocie napis: 54,5 x 70 cm; 69 x 54

Cena wywoławcza 7 500 zł
Estymacja 9 000–12 000

„Twórczość polega na tym, żeby odkryć coś, co jest tajemnicą autora”. Co było tajem-
nicą Erny Rosenstein? Według Stanisława Gieżyńskiego „najpierw figuralne, baśniowe 
nieomal kompozycje, a potem portrety i abstrakcje”. Niepowtarzalność, zawiłość linii, 
feeria barw – prace Rosenstein umiejscowione są gdzieś na pograniczu świata realne-
go i abstrakcji. Niezmiennie pozostając fascynujące i wieloznaczne.
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39. 
Natalia (Natalia Ll) LACH-LACHOWICZ 
(ur. 1937)

Morfem X2, 1977

autolitografia; 69,2 x 49,5 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: NATALIA LL;
napis i dat. l. d.: MORFEM X2 / 1977 

Cena wywoławcza 2 800 zł
Estymacja 5 000–7 000

Natalia Lach-Lachowicz to jedna z  najważniejszych polskich artystek. 
Malarstwo, fotografia, performance, film eksperymentalny –  to zaled-
wie kilka form jej artystycznej działalności. Aktywnie uczestniczyła w ru-
chu feministycznym. Zdobyła szeroką popularność. Prace artystki na-
wiązują do sztuki konceptualnej czy body-artu. W latach 70. wykonała 
m. in. instalacje inspirowane pop-artem, o silnym ładunku erotycznym 
(„Fotografia intymna”). „Morfem X2” to projekt powstały w tej dekadzie. 
W 1977  roku artystka wyjechała na  trzy miesiące do Stanów Zjedno-
czonych w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. W tekstach 
z tego okresu przedstawia m. in. swój program artystyczny („Permafo 
i  inni”) i  rozwój ruchu feministycznego w  sztuce („Tendencja femini-
styczna”). W tym roku odbyły się także trzy wystawy indywidualne Lach
-Lachowicz w  BWA w  Białymstoku, Galerii Milchstrasse we Freiburgu 
i  Galerii Labirynt w  Lublinie. Oprócz tego, swoje prace prezentowała 
na wystawach m. in. w Genewie, Montrealu czy Toronto.

38. 
Jerzy KAŁUCKI (ur. 1931)

Kompozycja, 2010

technika mieszana, tusz, papier; 21 x 10 cm;
sygn. i dat. p. d.: JK. 2010. 

Cena wywoławcza 900 zł
Estymacja 1 500–2 000

Artysta posługuje  się językiem abstrakcji geometrycznej. Budowany 
jest on w oparciu o matematyczną dokładność, oszczędność stosowa-
nych środków zarówno pod względem kolorystycznym, jak i kompozy-
cyjnym. Figury geometryczne, łukowate linie tworzą struktury będące 
głównym tematem obrazów artysty. Doskonałą egzemplifikacją tych 
zainteresowań jest „Kompozycja”. Małgorzata Kitowska-Łysiak zauważa: 
„figury geometryczne podlegają u  Kałuckiego swoistej dezintegracji”. 
Widoczne na  obrazie łuki –  fragmenty koła, pozostają niedomknięte, 
tworząc z prostokątem, nową, kompozycyjną jakość. „Tę powtarzalność 
analogicznych kształtów często sankcjonuje kolorystyka – z wyraźnymi 
dominantami jednej tonacji barwnej. Czasem jednak artysta stosuje 
kontrastowe napięcia, które dynamizują kompozycje, a  tym samym 
uruchamiają emocje –  wywołują uczucie niepokoju.” –  dopowiada 
Kitowska-Łysiak. W  tym przypadku, zestawienie stonowanych szaro-
ści i mocnej czerwieni, dodatkowo ożywia pracę. W 2010 roku, kiedy 
powstała „Kompozycja”, w  krakowskiej Galerii Zderzak miała miejsce 
wystawa „Jerzy Kałucki – nowe obrazy”.
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40. 
Sabina WOŹNICA (ur. 1977)

Projekt Wolny Tybet / „Tibet will be free”

fotografia: Agnieszka Glińska
druk – giclee, nakład autorski; 66 x 100 cm w św. p-p.;
sygn. i oznaczenie p. d.: E/A No. 2 Tibet will be free / by Sabina 
Woźnica SW;
napis prawy bok: photo by Agnieszka Glińska

Cena wywoławcza 1 500 zł
Estymacja 1 700–2 000

Praca pochodzi z  performance’u zrealizowanego w  stu-
dio Art Color Ballet. Sabina Woźnica zaangażowana jest 
w sprawy Tybetu, przede wszystkim na płaszczyźnie szero-
ko pojętej kultury tego kraju. To co łączy wszystkie projekty 
malarskie, to filozofia buddyzmu tybetańskiego z  całym 
wachlarzem symboli i  światopoglądem, który opiera  się 
na zgłębianiu natury ludzkiego umysłu. Projekt Wolny Tybet 
/ „Tibet will be free” ma być zwiastunem wydarzeń, na które 
wyczekują wszyscy obrońcy praw człowieka. To nie tylko 
wizjonerskie marzenie autorki o Wolnym Tybecie, ale i prze-
konanie o nieuchronnej zmienności wszechrzeczy.

41. 
Andrzej LACHOWICZ (ur. 1939)

Dłoń

fotografia czarno-biała, papier; 28 x 28 cm w św. p-p.;

Cena wywoławcza 800 zł
Estymacja 1 500–2 000

Andrzej Lachowicz zajmuje  się przede wszystkim sztuką 
wizualną. Bliskie jest mu medium fotografii, zainteresowa-
nia artysty obejmują także m. in. rysunek i grafikę. Pod ko-
niec lat 60. stworzył serię „Transplantacje”, która jak opisuje 
Krzysztof Jurecki „przedstawiała wielokrotnie naświetlane 
motywy splecionych dłoni tworzących abstrakcyjną formę 
o erotycznym wyrazie”. Dwadzieścia lat później, w nawią-
zaniu do  tych prac, powstały „Typologie”. Prace Andrzeja 
Lachowicza obecne są w zbiorach muzealnych, m. in. Mu-
zeum Sztuki w  Łodzi i  Muzeum Narodowego we Wrocła-
wiu. Artysta był pomysłodawcą i komisarzem Międzynaro-
dowego Triennale Rysunku, które przez 17 lat odbywało się 
we Wrocławiu.
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42. 
Ryszard WINIARSKI (1936–2006)

Figura, 1984

technika własna, tusz, papier; 49 x 49 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: winiarski 84.;
oznaczenie l. d.: 2/10

Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 7 000–10 000

Wpływ malarstwa tzw. nowego ekspresjonizmu oraz  in-
nych tendencji w  sztuce, przyczynił  się do  zmian w  kon-
cepcji artystycznej Ryszarda Winiarskiego. W katalogu jego 
prac, oprócz kwadratów, zaczęły pojawiać się inne struktu-
ry, nawiązujące przykładowo do reguły góry lodowej (pro-
jekt w mieście Groningen czy w Chełmie). Bożena Kowalska 
zwróciła uwagę, że do myślenia czysto logicznego, mate-
matycznego artysta dopuścił udział emocji, które stały się 
„równouprawnione”. W  latach 80. powstał m. in. „Czarny 
kwadrat, czyli fruwająca geometria” –  instalacja, na  którą 
składały się pocięte kwadraty, połączone w nową strukturę. 
Opisywana praca pochodzi z tego okresu. W 1984 roku od-
była się wystawa indywidualna „Geometria w stanie napię-
cia” w Galerii „RR” w Warszawie. Ryszard Winiarski uczestni-
czył również w wystawach zbiorowych w Galerii „Zapiecek” 
i Muzeum Narodowym w Warszawie.

43. 
Vincenzo ARENA
Kompozycja czarno-biała, 1974

technika graficzna; 48,5 x 41 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: ARENA / 1974;
oznaczenie l. d.: 84/100

Cena wywoławcza 900 zł
Estymacja 1 200–1 600

Sztuka Vincenzo Areny należy do  nurtu abstrakcji geo-
metrycznej. Na wybór artystycznej drogi malarza wpływ 
miały dokonania holenderskiego artysty Pieta Mondriana. 
Początkowo w rysunkach Areny pojawiały  się zwielokrot-
nione, identyczne znaki, tworzące cykle. Kompozycje wło-
skiego artysty tworzone były w czerni i bieli, czego egzem-
plifikacją jest powyższa praca z 1974 roku (jeden z krytyków 
– Guido Montana w latach 70. określił dzieła Areny jako „ry-
gorystycznie estetyczne”). W późniejszych dziełach artysty 
obecne są nasycone barwy. Arena uczestniczył w licznych 
wystawach międzynarodowych, przykładowo w  Austrii, 
Francji, Belgii czy Polsce.
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44. 
Jan ZIEMSKI (1920–1988)

Kompozycja czarna

monotypia, brystol naklejony na tekturę; 67 x 45,1 cm 
w św. p-p.

Cena wywoławcza 4 500 zł
Estymacja 5 000–6 000

Prezentowaną pracę można zaliczyć do  malarstwa abs-
trakcyjnego, uprawianego przez artystę. Ziemski pasjo-
nował się kosmosem. Nawiązania do nieograniczonej, ko-
smicznej przestrzeni bliskie są przedstawionej kompozycji.
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45. 
Lech TWARDOWSKI (ur. 1952)

technika mieszana; 21,5 x 21,5 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: Lech Twardowski / Wrocław 1994

Cena wywoławcza 1 100 zł
Estymacja 2 000–3 000

Artysta malarz, performer, organizator projektów malarskich 
w przestrzeni miasta. Tworzy za pomocą różnych technik i me-
diów, współpracuje z  muzykami, interesuje  się przestrzenią 
teatralną. Lech Twardowski dwanaście lat mieszkał w  Paryżu, 
następnie w 1995 roku na stałe związał się z Wrocławiem. Pre-
zentowane obiekty powstały rok wcześniej. Niewielki wymiar 
prac jest nietypowy dla artysty, który często maluje na dużych 
formatach. W 1994 roku miała miejsce multimedialna akcja ma-
larska artysty – Opera przeniesiona zaprezentowana na Ogól-
nopolskim Festiwalu Teatralnym w Opolu.

Projekt, 1994 Projekt 1, 1994
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46. 
Norman LETO (ur. 1980)

Sequence of thoughts, 2007/2008

akryl, płótno; 70 x 140 cm;
napis na odwrocie: NORMAN LETO / ŁUKASZ BANACH/ 2008 
/ 2007 / – SEQUENCE OF THOUGHTS DURING A BITTER QUAR-
REL ABOUT MONEY BETWEEN TWO LOVERS;
napis na  blejtramie: RAHIM BLAK AJDAREVIĆ HAJDARI 
oraz pieczątka

Cena wywoławcza 3 000 zł
Estymacja 8 000–10 000
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47. 
Wojciech KUBIAK (ur. 1978)

Jan, 2005

olej, płótno; 135 x 135,3 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: WOJCIECH KUBIAK / „JAN” / 135 X 
135 / olej / płótno / 2005
Obraz ujęty w katalogu: Lidia Krawczyk, Wojtek Kubiak „Be-
coming”, Bunkier Sztuki Kraków 2008, s. 126, il. barwna

Cena wywoławcza 1 000 zł
Estymacja 4 000–6 000

Prezentowana praca pochodzi z  cyklu „Niezawodni”, two-
rzonego w  latach 2004–2005. W  katalogu „Becoming”, 
przedstawiającym twórczość Lidii Krawczyk i  Wojtka Ku-
biaka, charakteryzuje  się go jako „cykl męskich portretów 
przedstawionych w konwencji fotorealistycznej. Rzeczywi-
stość w obrazach niezupełnie jednak ulega iluzorycznemu 
przetworzeniu –  zostają one w  szczególnym momencie 
przez artystów porzucane”. To niedopowiedzenie widocz-
ne w  pół-szkicowym, pół-olejnym portrecie wydaje  się 
szczególnie interesujące. „Niezawodni” w swoim założeniu 
byli wariacją na temat męskości i związanych z nią oczeki-
wań społecznych. Tematyka płci i seksualności jest jednym 
z istotnych zagadnień w twórczości malarza.
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48. 
Andrzej CISOWSKI (ur. 1962)

Leżąca postać, 2015

olej, płótno; 50 x 50 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: A. CISOWSKI A.C… / 2015 / „LEŻĄCA 
POSTAĆ”

Cena wywoławcza 22 000 zł
Estymacja 25 000–30 000

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i  Düs-
seldorfie, uczeń prof. Rajmunda Ziemskiego, prof. Konrada 
Klaphecka i A. R. Pencka, artysta wielokrotnie nagradzany, 
o  bogatym dorobku wystawienniczym. Andrzej Cisowski 
chętnie czerpie motywy z pop kultury, inspiruje się komik-
sem, graffiti czy  filmem. Eksperymentuje z  kompozycją, 
techniką, formą, tworzy instalacje i  nowe znaczenia. Ko-
mentuje rzeczywistość, często z  przymrużeniem oka. „Le-
żąca postać” to nowa praca artysty. Delikatne błękity i biel 
wprowadzają nastrój wyciszenia. Artysta ciekawie wkom-
ponował postać kobiety w przestrzeń obrazu, nadając cało-
ści nieoczywisty wymiar.
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49. 
Sabina WOŹNICA (ur. 1977)

View from the aeroplane’s window, 2005

olej, płótno; 60 x 80,5 cm;
sygn. na odwrocie: SWoźnica;
na odwrocie opis pracy: VIEW FROM THE AEROPLANE’S / 
WINDOW / oil on canvas / 2005

Cena wywoławcza 4 000 zł
Estymacja 5 000–6 000
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50. 
Jerzy GROCHOCKI (ur. 1931)

„…szepty białości zapadają w nieskończo-
ność…”, 2012

konstrukcja drewniana, płótno na sklejce, akryl; 
45 x 46,5 x 7,3 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: J. GROCHOCKI / 2012 / SZEPTY BIA-
ŁOŚCI / ZAPADAJĄ / J Grochocki W NIESKOŃCZONOŚĆ;
na odwrocie nalepka z opisem pracy: Jerzy Grochocki / Szep-
ty białości, 2012 / Akryl, płótno, sklejka, drewno, 45 x 46,5 cm

Cena wywoławcza 6 000 zł
Estymacja 7 000–9 000

Jerzy Grochocki definiuje sztukę jako „akt świadomy, nie-
zależny, konstruktywny i odkrywczy”. W przypadku artysty 
stanowi fascynujące połączenie analitycznego myślenia 
i  poetyckości, matematycznej precyzji i  liryzmu. Autor 
innowacyjnego systemu Czterech Znaków Płaszczyzny 
i Czterech Obszarów Przestrzeni, w ramach którego wyróż-
nił barwy: czarną, złotą, srebrną i  białą oraz  przestrzenie: 
skupioną, złożoną, łamaną i ciągłą. Na ich podstawie stwo-
rzył w połowie lat 70. Koncepcję Matematyczności w Sztu-
ce, która jest mocnym filarem jego twórczości. Co więcej, 
artysta w swoich pracach zamieszcza rzeczywiste elementy 
natury (np. gałęzie), tworząc zaskakujące połączenia tego, 
co naturalne, z tym co abstrakcyjne, powstałe na bazie lo-
giki i  matematyki. Jego działalność artystyczna to rozwa-
żania w  obrębie konstruktywizmu, konceptualizmu czy 
geometrii. Przedstawiony obiekt zwraca uwagę precyzją 
wykonania i  minimalistyczną formą. Jednocześnie Jerzy 
Grochocki zauważa: „dążąc do  perfekcji twórczej, świado-
mość podpowiada, że doskonałość idei jak i  realizacji, tak 
jak każda doskonałość istnieje wyłącznie w wyobraźni. Nie 
ma prostej linii, ani idealnego kwadratu. Może więc dosko-
nałość jest w niedoskonałości, a w niej należy szukać “ideal-
nej prostej” tam gdzie wszystko jest krzywe, gdzie kora wy-
znacza prostą pnia i gdzie “...są tylko pionowe horyzonty...”, 
a w rytmie żywej geometrii szukać poezji słów zamieniając 
je na imiona”. Artysta był uczestnikiem około stu ekspozycji 
indywidualnych i  zbiorowych. Wystawiał w  Europie i  Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie jego prace goszczą w zbiorach 
muzealnych i kolekcjach prywatnych.

51. 
Anna SZPRYNGER (ur. 1982)

Bez tytułu, 2012

akryl, płótno; 20 x 39,8 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: ANNA SZPRYNGER / 2012
Obraz wystawiany: „Prosta nieskończona” Centrum Sztuki Galeria EL, El-
bląg, 2014, „Mapa Symptomów. Geometria Anny Szprynger.”, Muzeum Narodo-
we w Gdańsku, 2014–15, „...czarne brzmienie szumów bieli...”, Otwarta Pracow-
nia, Kraków 2015
Obraz ujęty w katalogu: „_Bez tytułu_”, towarzyszący wystawom „Prosta Nie-
skończona” w  Galerii EL i  „Mapa symptomów. Geometria Anny Szprynger” 
w Muzeum Narodowym w Gdańsku, Warszawa – Elbląg – Gdańsk 2014, str. 128.

Cena wywoławcza 3 500 zł
Estymacja 5 000–7 000

Oferta zawarta w niniejszym katalogu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1, 66 1 § 1 i następnych Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
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