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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 wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub pod-
daje 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 Do-
mowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować 
telefonicznie. Usługi te –  wpłata wadium, rezerwacja linii te-
lefonicznej i inne – należy uzgodnić z Polskim Domem Aukcyj-
nym najpóźniej 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 niewywiąza-
nia się z umowy przez Kupującego Polski Dom Aukcyjny może 
naliczyć 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. Polski Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiek-
tów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat od daty 
sprzedaży przez Polski Dom Aukcyjny z  zastrzeżeniami: gwa-
rancja udzielana jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu, 
gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.

10. Do  wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyj-
na w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzeda-
ży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są 
kwotami brutto.

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

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

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

14. 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 
zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wy-
maga 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.

c) Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wpro-
wadzaniu do  obrotu finansowego wartości majątkowych 
pochodzących z  nielegalnych lub nieujawnionych źródeł 
oraz  o  przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu –  Dom 
Aukcyjny jest zobowiązany do  zbierania danych osobo-
wych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powy-
żej 15 tysięcy euro.

15. Zgodnie z ustawą (Dz.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Polski Dom 
Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.

16. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych znakiem „l” przy 
estymacji) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite 
tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wyna-
grodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży orygi-
nalnych egzemplarzy dzieł.

Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
1) 5% kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro
2) 3% kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro  

oraz ≤ 200 000 Euro
3) 1% kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro  

oraz ≤ 350 000 Euro
4) 0,5% kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro 

oraz ≤ 500 000 Euro
5) 0,25% kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, 

jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.

Noty katalogowe: Dagmara Tomczyk
Projekt i opracowanie graficzne: Piotr Chruścicki
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1.
Ludwik ŻMIGRODZKI (1856–1906)

Scena rodzajowa – rekolekcje

olej, płótno; 68 x 59 cm;
sygn. l. d.: LUDWIK ŻMIGRODZKI;
na odwrocie nalepka galeryjna z opisem pracy

Estymacja 18 000–25 000

Stan konserwatorski:
Przedarcie płótna w lewym górnym rogu, liczne pęknięcia oraz od-
pryski warstwy malarskiej na całym obrazie.

Po raz pierwszy od ponad dwudziestu lat na polskim rynku aukcyj-
nym można nabyć obraz znakomitego malarza Ludwika Żmigrodz-
kiego. Artysta kształcił się w Monachium, przez kilkadziesiąt lat wy-
stawiał swoje prace w  krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 

Pięknych oraz kilkakrotnie w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Choć wiadomo, że w jego twórczości pojawiały się za-
równo tematy pejzażowe, portrety czy sceny religijne, współcześnie 
szczegóły jego dorobku pozostają słabo znane. Ciekawym faktem 
jest, że artysta pozował do postaci Hamleta w słynnym obrazie Wła-
dysława Czachórskiego „Aktorzy przed Hamletem”. 
W  opisywanym obrazie zwraca uwagę interesująca kompozycja 
oraz znakomite oddanie portretowanych osób. Scena rozgrywa się 
w kościele, w tle widać postać kapłana. Malarz nie skupił się jednak 
na przedstawieniu przestrzeni sakralnej. Na pierwszym planie widzi-
my grupę wiernych w skupieniu oddających się modlitwie czy za-
dumie. Sfera sacrum symbolicznie została ukazana poprzez postawę 
uczestników nabożeństwa. Ich statyczne ujęcie i jednocześnie z wiel-
ką wrażliwością oddane emocje, tworzą silny ładunek znaczeniowy. 
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2.
Alfons KARPIŃSKI
(1875 Rozwadów–1961 Kraków)

W parku, 1890

olej, płótno naklejone na tekturę; 37 x 27,2 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. l. d.: a. karpiński 1890 r.

Estymacja 11 000–15 000

Prezentowany obraz powstał gdy malarz miał zaledwie 15 lat. Do-
piero rok później artysta rozpoczął naukę w  Szkole Sztuk Pięknych 
w Krakowie pod opieką Floriana Cynka, Władysława Łuszczkiewicza 
i Leona Wyczółkowskiego. W trakcie studiów jego talent był wielo-
krotnie nagradzany i  wyróżniany. W  tym czasie, w  celach zarobko-
wych wykonywał kopie obrazów i projektował pocztówki. Tematem 
opisywanego dzieła jest scena rodzajowa rozgrywająca się w parku. 
Ta tematyka dość rzadko pojawiała  się w  twórczości Karpińskiego. 
Artysta zdobył uznanie jako malarz portretów i urokliwych martwych 
natur (szczególnie kwiatów). W początkach swojej działalności arty-
stycznej Karpiński malował również pejzaże. Obraz „W parku” stanowi 
zapowiedź późniejszej kariery artystycznej młodego twórcy. 
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3.
Jadwiga TETMAJER‑NAIMSKA 
(1891 Kraków–1975 Londyn)

Wieś polska – studium I

olej, tektura; 10,5 x 23 cm w świetle ramy;
na odwrocie:
– nalepka wystawowa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 

Pięknych w  Krakowie z  opisem pracy: TOWARZY‑
STWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W  KRAKOWIE / 
1911 Nr 1472 / Autor Tetmajerówna Jadwiga / Dzieło 
p.t. Wieś polska – studium I / Rodzaj ol. Cena 30 K.;

– nalepka zakładu introligatorskiego

Estymacja 6 000–8 000

Ciekawa kolekcjonersko praca została wykonana przez 
artystkę wystawiającą na salonach sztuk pięknych 
przedwojennych Polski. Jadwiga Tetmajer-Naimska 
była najstarszą córką Włodzimierza Tetmajera i jego 
żony Anny. Artystka była pierwowzorem postaci Isi 
z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Nastrojowy pejzaż 
wiejski wpisuje się w młodopolską tematykę, jednocze-
śnie nawiązując do malarstwa Włodzimierza Tetmajera.

4.
Aleksander MROCZKOWSKI 
(1850 Kraków–1927 Stubno k. Przemyśla)

Pejzaż

olej, tektura; 14,5 x 22,6 cm;
sygn. p. d.: A. Mroczkowski.
na odwrocie napis piórem (częściowo czytelny): Zaku‑
piony w roku 1919 od prof. …/ Kraków 21/6. 1919/ …

Estymacja 7 000–10 000

Urokliwy, niewielkich rozmiarów pejzaż wyłamu-
je  się ze  sztampowych motywów krajobrazowych 
utalentowanego artysty. Mroczkowski, który należał 
do  grona polskich „monachijczyków” –  studentów 
Akademii Sztuk Pięknych w  Monachium, upodobał 
sobie szczególnie pejzaże górskie. Uczeń Jana Matejki 
w  krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych tworzył kompo-
zycje z  realizmem oddające różnorodność krajobrazu. 
Prezentowane dzieło z  mocno zaakcentowaną plamą 
słońca i odcieniami zieleni, wpisuje się w stimmungo-
we prace popularne dla szkoły monachijskiej.
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5.
Włodzimierz TETMAJER 
(1862 Harklowa–1923 Kraków)

Portret syna artysty

olej, tektura; 17,7 x 20,3 cm;
sygn. p. d.: WT

Estymacja 13 000–18 000

Tematyka wiejska, rodzimy folklor, rozbudowane sceny rodzajowe 
o  dynamicznych kompozycjach stały  się znakami rozpoznawczymi 
artysty. Fascynacja obrzędami ludowymi i codziennym życiem pol-
skiej wsi charakterystyczna była dla okresu Młodej Polski. Włodzi-

mierz Tetmajer, obok m. in. Stanisława Wyspiańskiego czy Witolda 
Wojtkiewicza żywo podejmował tę tematykę. Wyjątkowa pod  tym 
względem jest oferowana praca artysty. Malarz odchodzi od popu-
larnych folklorystycznych motywów na  rzecz osobistej, intymnej 
tematyki portretowej. Obraz pozbawiony jest jakichkolwiek dodat-
kowych elementów – jedynym bohaterem jest mały chłopiec w ka-
peluszu. Szczególnie wyraźnie pokazana jest jego buzia – reszta 
postaci, jak i  samo tło pozbawione są realistycznego ujęcia. Choć 
Tetmajer niejednokrotnie malował swoją rodzinę, to jednak te przed-
stawienia dla kolekcjonerów nadal pozostają unikatowe.
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6.
Jan MATEJKO (1838 Kraków–1893 Kraków)

Marszałek Zieliński – Konfederat barski

ołówek, papier; 12,4 x 9,8 cm w św. p-p;
sygn. monogramem wiązanym p. d.: JM;
autorski opis p. g. (częściowo czytelny): … / … Zieliński / Marszałek 
Konf… / Barski … / Ziemi Dol… / z obrazu … / …;
oznaczenie p. g.: 10 (?);
autorskie opisy na środku (słabo czytelne)

Estymacja 7 000–10 000

Praca posiada szkło muzealne.

Bibliografia:
Juliusz Starzyński „Jan Matejko”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1962.

Prace rysunkowe Jana Matejki zwykle przybierały formę szkiców 
do dalszych dzieł. Ze względu na swoją luźną formę stanowiły tak-
że zapis spostrzeżeń czy ćwiczeń danego motywu. Dzisiaj są przede 
wszystkim historycznym udokumentowaniem procesu twórczego 
wybitnego Polaka. Jak pisze Juliusz Starzyński: „obok rysunków archi-
tektury i  historycznych kostiumów, starych portretów, nagrobków, 
rycin czy pieczęci – znajdują się tam bezpośrednio z życia chwyta-
ne charakterystyczne typy ludzkie, studia koni, motywy pejzażowe, 
a  nawet humorystyczne scenki i  karykatury z  życia codziennego”. 
Zbiór rysunków i szkiców, ze względu na systematykę gromadzenia, 
z biegiem czasu stawał się coraz większy. Matejko, jak podaje Janusz 
Bogucki, nazywał go „Słownikiem” lub „Skarbczykiem”. W  dorobku 
artysty znalazł się również cykl kompozycji rysunkowych „Poczet kró-
lów i książąt polskich” ukończony w 1890 roku. 
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7.
Leon WYCZÓŁKOWSKI 
(1852 Huta Miastkowska k. Siedlec–1936 Warszawa)

Mój rysunek, ok. 1883

olej, tektura; 36 x 24 cm;
sygn. u dołu z lewej: L. Wyczółkowski (farbą ugrową);
na  odwrocie napis odręczny, wtórny zamalowany oraz  oznaczenie 
ołówkiem (numeryczna charakterystyka tektury?)

Estymacja 250 000–350 000

Potwierdzenie autentyczności Agencji Art Konsultant Pana Adama 
Konopackiego.

Praca posiada szkło muzealne.

Bibliografia (wybór):
– Helena Blumówna „Katalog wystawy obrazów Leona Wyczółkow-

skiego zorganizowanej w setną rocznicę urodzin artysty w gmachu 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w  Krakowie. 1852–1952” 
[czerwiec–lipiec 1952], Kraków 1952.

– „Leon Wyczółkowski. Listy i wspomnienia”, opr. Maria Twarowska, 
[w:] „Źródła do Dziejów sztuki Polskiej”, t. IX, Wrocław 1960.

– Maria Twarowska „Leon Wyczółkowski”, Warszawa 1973.
– J. Kutta „Wyczółkowski Leon”, [w] S. Błażejewski, J. Kutta, M. Ro-

maniuk, „Bydgoski Słownik Biograficzny”, t. 3, Bydgoszcz 1996, 
s. 153–156.

– Ewa Sekuła-Tauer „Leon Wyczółkowski”, Wrocław 2001.

– Krystyna Kulig-Janarek, Wacława Milewska „Leon Wyczółkowski. 
1852–1936. W  150. rocznicę urodzin artysty” [katalog wystawy], 
Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2003.

– „Leon Wyczółkowski artysta-profesor (1852–1936). W 160. rocznicę uro-
dzin artysty” [katalog wystawy opr. Ewa Sekuła-Tauer], Muzeum Okrę-
gowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.

– „Twórczość Leona Wyczółkowskiego. Przewodnik”, Muzeum Okrę-
gowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.

Niepokazywany wcześniej na  rynku aukcyjnym znakomity portret 
dziecięcy pochodzi najpewniej z początku lat 80. XIX wieku. Wize-
runek małej dziewczynki trzymającej rysunek, namalowany został 
z zastosowaniem wyraźnego kontrastu kolorystycznego i modelun-
ku światłocieniowego. Biel kartki papieru, jasny odcień skóry dziecka 
i  jej włosów w połączeniu z soczystym, ciemnym tłem oraz zlewa-
jącym się z nim ubiorem dziewczynki, daje wrażenie wyłaniania się 
postaci z tła. Kompozycję dodatkowo ożywiają plamy czerwieni i ko-
loru żółtego. W swej stylistyce nawiązuje do portretów barokowych, 
a jednocześnie do innych prac Wyczółkowskiego z tego okresu. Cha-
rakterystyczne były wówczas sceny rodzajowe rozgrywające się we 
wnętrzach salonów, przedstawione w nasyconej, ciemnej kolorysty-
ce (np. obrazy „W buduarze” czy „Młoda kobieta w pracowni malarza”). 
Szczególnie interesująca wydaje się tematyka portretu dziecięcego, 
unikatowa w  twórczości artysty. Warto zauważyć nieszablonowość 
motywu, podwójność obrazu w obrazie, która razem z przenikliwo-
ścią spojrzenia młodej modelki zachwyca lekkością przekazu. 
Na przełomie 1879 i 1880 roku Leon Wyczółkowski uzupełniał swoją 
wiedzę w  kierowanej przez Matejkę krakowskiej Szkole Sztuk Pięk-
nych. Na początku tej dekady przebywał w Warszawie, gdzie rozwi-
jało się jego zainteresowanie realizmem. Istotny był także pierwszy 
wyjazd na Ukrainę (1883 rok), który stał się zaczątkiem popularnych 
tematów pejzażowych i rodzajowych. 
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8.
Wojciech KOSSAK 
(1856 Paryż–1942 Kraków)

Alarm

olej, płótno; 46,2 x 59,3 cm;
sygn. p. d.: Wojciech Kossak

Estymacja 16 000–25 000

Bibliografia:
Kazimierz Olszański „Wojciech Kossak”, Zakład Narodowy imienia 
Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1982.

Postaci żołnierzy, sceny batalistyczne to sztandarowe motywy obra-
zów Wojciecha Kossaka. Należy do nich prezentowany obraz o dyna-
micznie ujętej kompozycji.
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9.
Jerzy KOSSAK – pracownia
Patrol

olej, tektura; 47,5 x 60 cm;
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak 1921 (?);
na odwrocie tektury: 361.2/1 / Kossak (ołówkiem)

Estymacja 8 000–10 000

Jerzy Kossak idąc w ślady swojego ojca i dziadka, z upodobaniem 
przedstawiał tematykę żołnierską. „Patrol” w zimowym pejzażu na-
wiązuje do typowej tematyki artysty.
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10.
Teodor AXENTOWICZ 
(1859 Braszów, Rumunia–1938 Kraków)

Dama w kapeluszu

pastel, gwasz, tektura; 64,8 x 49,3 cm;
sygn. prawy środek: T. Axentowicz;
na odwrocie tektury napisy (częściowo czytelne): Schmau…

Estymacja 19 000–25 000

Prezentowany obraz Teodora Axentowicza należy do ważnego zakre-
su tematycznego w jego twórczości. Kobiece portrety charakteryzo-
wały się często pastelową, perfekcyjnie kładzioną kreską i  lekkością 
przedstawienia. Bohaterkami jego obrazów były m. in. znane pary-
skie damy: Henrietta Fouquier i Sara Bernhardt. Artysta portretował 
również dzieci, typy ludowe czy polską arystokrację. Dama w kape-
luszu ukazana została z profilu. Artysta skupił się na wyraźnym odda-
niu twarzy kobiety, swobodnymi liniami malując suknię i tło. Czarna 
kredka i plamy soczystej zieleni dominując na płaszczyźnie obrazu, 
nadają mu dekoracyjności i harmonii. 
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11.
Ludwik GĘDŁEK 
(1847 Kraków–1904 Wiedeń)

Konie na puszcie

olej, płótno; 68,5 x 121 cm;
sygn. p. d.: L. Gedłek Wien

Estymacja 60 000–80 000

Dekoracyjne, dużych rozmiarów płótno przedstawiające znaną 
w dorobku artysty sceną rodzajową. Malarz mistrzowsko oddał ruch, 
a zastosowane szerokie kadrowanie nadało kompozycji przestrzeni. 
Gędłek specjalizował  się w  malarstwie rodzajowym, scenach bata-
listycznych, pejzażach podkrakowskich. Związany był ze  środowi-
skiem wiedeńskim: od  1872  roku uczył  się w  tamtejszej Akademii 
Sztuk Pięknych pod opieką Eduarda Peithnera von Lichtenfels i Carla 
Würzingera. Na  stałe mieszkał i  tworzył w Wiedniu. Obrazy artysty 
znajdują się m. in. w Muzeum Narodowym w Warszawie i Lwowskiej 
Galerii Obrazów.
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12.
Wlastimil HOFMAN 
(1881 Karlino k. Pragi– 1970 Szklarska Poręba)

Dzieci z jaszczurką

olej, tektura; 34,2 x 49,4 cm;
sygn. l. g.: Wlastimil Hofman;
na odwrocie oznaczenia

Estymacja 15 000–18 000

Oferowany obraz znakomicie oddaje styl malarski Wlastimila Hofma-
na. Kolekcjonerzy jego twórczości znajdą w nim charakterystyczne 
postaci dziecięce, wyrazisty sposób malowania, wrażliwość na niu-
anse kolorystyczne i  nastrój zadumy. Dzieci były bohaterami wielu 
obrazów artysty. Przedstawiał je często w  towarzystwie faunów, 
aniołów, zwierząt przez co prace te nie były prostymi przedstawie-
niami postaci, ale zyskiwały wymiar metafizyczny, o  rozbudowanej 
symbolice. Bogactwo motywów ludowych, wątków mitologicznych 
budowało charakterystyczny styl artysty, który łączył świat wyobra-
żony i rzeczywisty. Poprzez te zestawienia kompozycje Hofmana na-
kłaniają do przemyśleń.
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13.
Alfons KARPIŃSKI 
(1875 Rozwadów–1961 Kraków)

Martwa natura 

olej, tektura; 50 x 70 cm;
sygn. prawy bok: a. karpiński

Estymacja 12 000–15 000

Martwa natura była jednym z ulubionych motywów malarstwa Al-
fonsa Karpińskiego. Artysta miał do niego duży sentyment, o czym 
świadczą dzieła w różnorodny sposób przedstawiające kwiaty (zwy-
kle reprezentacyjnie ustawione na stole) czy owoce. W opisywanej 
pracy zwraca uwagę intensywność koloru oraz bogactwo elemen-
tów wzbogacających kompozycję dzieła (zegar, cukiernica, fragment 
obrazu). Brak wyraźnie zarysowanych konturów daje wrażenie de-
likatności i pewnego niedopowiedzenia. Dekoracyjny obraz wpisu-
je się w charakterystyczny styl artysty.
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14.
Stanisław GAŁEK 
(1876 Mokrzyska–1961 Zakopane)

Powrót z hali

olej, płótno; 61 x 47 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: ST. GAŁEK;
na krośnie napis: Leo Holosmer Berlin ?

Estymacja 7 000–10 000

Znakomity pejzażysta tatrzański, związany przez większość życia 
z  Zakopanem. Przez 15 lat był nauczycielem w  tamtejszej Szkole 
Przemysłu Drzewnego (był również jej absolwentem). Choć w twór-
czości artysty pojawiały  się portrety czy krajobrazy nadmorskie, to 
właśnie tematyka górska przyniosła mu największą popularność. 
Surowy i majestatyczny tatrzański krajobraz tym razem artysta uroz-
maicił przedstawieniem bacy ze stadem owiec. Nasycona światłem 
i  barwami kompozycja o  delikatnie rozmytych konturach, wiernie 
oddaje charakter górskich widoków.
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15.
Soter JAXA‑MAŁACHOWSKI 
(1867 Wolanów, Ukraina–1952 Kraków)

Wenecja – girlandy, 1938

tempera, tektura; 49,5 x 34 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: S JAXA / 1938;
na odwrocie nalepka galeryjna: SALON SZTUKI / ALFREDA WAWRZEC‑
KIEGO / KRAKÓW, UL. SZCZEPAŃSKA 9. / TELEFON Nr. 153–47. / Autor 
Jaxa‑Małachowski Soter / Tytuł Wenecja – girlandy / Rodzaj Tempera 
Rozmiar 50 x 35 / Nr. Kat. 207/38 Data …

Estymacja 7 000–9 000

Bibliografia: 
Katarzyna Łomnicka „Jaxa. Soter August Jaxa-Małachowski 1867–1952”, 
wyd. Grzegorz Kudelski, Kraków, 2014.

Weduty weneckie z efektownymi odbiciami refleksów światła w wo-
dzie stanowiły lubiany przez artystę motyw. Nie tylko tamtejsza 
laguna, ale także widoki z  Florencji czy Capri znane są w  dorobku 
Jaxy-Małachowskiego jako efekt kilkakrotnych podróży do  Włoch. 
Prace o tej tematyce były przedmiotem zorganizowanej przez niego 
wystawy w 1925 roku, ale i wcześniej pokazywane na wielu ekspozy-
cjach (przykładowo w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kra-
kowie w 1906 roku czy w Związku Powszechnym Artystów Polskich 
w Krakowie w 1912 roku). Artysta powracał do tych motywów także 
w latach późniejszych, czego przykładem jest prezentowany, datowa-
ny w 1938 roku obraz. Kompozycja z widokiem weneckiego kanału 
i charakterystycznych gondoli nasycona jest światłem i wielobarwną, 
pogodną kolorystyką.
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16.
Feliks Michał WYGRZYWALSKI 
(1875 Przemyśl–1944 Rzeszów)

Napoli

olej, sklejka; 35,5 x 51,3 cm;
sygn. p. d.: F. M. Wygrzywalski

Estymacja 11 000–16 000

Tematyka marynistyczna zajmowała znaczące miejsce w twórczości 
artysty. W obrazach z tym motywem widoczna jest szczególna umie-
jętność oddania barwy wody, dbałość o kolorystyczne niuanse i efek-
ty światłocieniowe. Charakterystyczny jest również realizm przedsta-
wienia. Obraz „Napoli” łączy w sobie te elementy. Wzburzone morze 
i walczący z żywiołem rybacy składają się na efektowną kompozycję 
Wygrzywalskiego.
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17.
Alfons KARPIŃSKI 
(1875 Rozwadów–1961 Kraków)

Martwa natura z cytrynami

olej, tektura; 28 x 45 cm w świetle ramy;
sygn. l. d.: a. karpiński

Estymacja 23 000–28 000 

Namalowana szerokimi pociągnięciami pędzla ekspresyjna kompo-
zycja powstała około 1910 roku. Karpiński postawił na  mocny ak-
cent kolorystyczny i stonowane tło. To połączenie dało plastyczne 
i nietuzinkowe ujęcie tematu. Wśród popularnych martwych natur 
z  kwiatami, oferowany obraz wyróżnia się oryginalnym motywem 
przewodnim.
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18.
Wojciech WEISS 
(1875 Leorda, Rumunia–1950 Kraków)

Lektura

olej, płótno; 60,5 x 79 cm w świetle ramy;
sygn. u dołu: WWeiss

Estymacja 22 000–28 000

Przedstawienia kobiecego ciała stanowią istotny temat twórczo-
ści Weissa. Powracał do niego nie tylko w malarstwie, ale i  rzeźbie. 
W  zmysłowych aktach dostrzega  się nawiązania do  malarstwa 
Velázqueza, Renoira czy Rubensa. Artysta wzbogacił opisywany 
obraz detalami nadającymi niepowtarzalny charakter kompozycji. 
Książka, wazon z  kwiatami, perły, wzorzysta pościel – wzmacniają 
intymność scenerii. Modelka swobodnie odkrywa ciało, nie siląc się 
na wystudiowane, sztuczne pozy. Naturalność przedstawienia tema-
tu i znakomity warsztat malarski warte są zauważenia.
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19.
Stanisław ŻURAWSKI 
(1889–1976)

Półakt na tle zieleni

olej, tektura; 49,8 x 34,7 cm;
sygn. p. g.: St. Żurawski
na odwrocie opis: Stanisław Żurawski / „Półakt na tle 
zieleni / (35 x 50) olej

Estymacja 4 000–6 000

Artysta ze szczególnym upodobaniem przedsta-
wiał piękno kobiecego ciała. Oferowany obraz jest 
jedną z malarskich wariacji o tej tematyce. Modelka 
ukazana została z profilu na tle zieleni. Charakte-
rystycznym elementem kompozycji jest barwna 
chusta osłaniająca fragment ciała dziewczyny.

20.
Stanisław ŻURAWSKI 
(1889–1976)

Pejzaż z zabudową

olej, tektura; 28 x 38,2 cm w świetle ramy; 
sygn. p. d.: St. Żurawski

Estymacja 3 000–4 000

Pejzaże, obok popularnych w  twórczości artysty 
aktów kobiecych, stanowiły jego ulubiony temat 
malarski. Żurawski studiował w  krakowskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych, gdzie umiejętności rozwijał 
pod  opieką Józefa Mehoffera i  Wojciecha Weissa. 
Barwna kompozycja „Pejzażu z zabudową” to efek-
towny przykład jego twórczości.
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21.
Mojżesz KISLING 
(1891 Kraków–1953 Sanary‑sur‑Mer)

Półakt kobiecy, 1949

akwarela, pióro, papier; 44 x 29 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. g.: Kisling / Paris / 1949;
na odwrocie nalepka galeryjna

Estymacja 22 000–27 000

Subtelny wizerunek kobiecy pochodzi z dojrzałego okresu twórczo-
ści Mojżesza Kislinga. Ten malarz żydowskiego pochodzenia powra-
cał do tematyki aktu zarówno w formie prac graficznych, jak i malar-
skich. Opisywany obraz charakteryzuje delikatna kreska i oszczędna 
kolorystyka. Wybitny przedstawiciel École de Paris już w trakcie stu-
diów, jak podaje Jerzy Malinowski i Barbara Brus-Malinowska, wyróż-
niany był za akty nagrodami i brązowymi medalami. W tym motywie 
malarskim dostrzega  się przykładowo inspiracje ekspresjonizmem 
czy dziełami de Chavannesa. W latach 40. Kisling prezentował swoje 
dzieła na  paryskich Salonach Jesiennych (1947, 1948  rok). Podczas 
II wojny światowej przebywał w Hiszpanii, Portugalii, a w 1941 roku 
zamieszkał w Nowym Jorku. Powrócił do Francji w 1945 roku.
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22.
Rajmund KANELBA 
(Kanelbaum) (1897 Warszawa–1960 Londyn)

Dziewczynka z melonem

olej, płótno naklejone na tekturę; 50 x 37,7 cm w świetle ramy; 
sygn. p. g.: kanelba;
na odwrocie:
– napis: girl with melon / by / KANELBA;
– nalepka: N.Y. CIRCULATING LIBRARY OF PAINTINGS / Kanelba # 4 / 

„girl with melon / …

Estymacja 28 000–35 000

Obraz „Dziewczynka z  melonem” wpisuje  się w  charakterystyczną 
tematykę malarstwa żydowskiego przedstawiciela École de Paris, 
Rajmunda Kanelby. Studia dzieci z  instrumentami muzycznymi, 
zwierzętami czy owocami szczególnie te z  lat 30., nawiązywały 
do późnego okresu twórczości Tadeusza Makowskiego. Opisywana 
praca zwraca uwagę szeroką gamą kolorystyczną o nasyconej bar-
wie. Impastowo kładziona farba nadaje kompozycji wyrazistego cha-
rakteru. Nostalgiczny wizerunek dziewczynki należy do  typowych 
przedstawień dziecięcych w  wykonaniu artysty. Podkreślony został 
chłodnym odcieniem błękitu, dominującym na płótnie.
Malarz tworzył portrety znanych osobistości (w tym portret królowej 
Elżbiety II na zamówienie Regiment of the Grenadier Guards w Lon-
dynie). Co  więcej, jak podaje Bronisław Malinowski, stanowiły one 
ważne źródło utrzymania podczas pobytu w  Londynie i  Ameryce. 
Dzieła Rajmunda Kanelby wzbogacają zbiory m. in. Muzeum Sztuki 
w Łodzi, Żydowskiego Instytutu Historycznego czy Norton Museum 
(Floryda, Stany Zjednoczone).
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23.
Mela MUTER
(Maria Melania Mutermilch) 
(1876 Warszawa–1967 Paryż)

Zaułek

olej, sklejka; 45,5 x 32 cm;
sygn. p. d.: Muter;
na odwrocie:
– francuska nalepka (częściowo czytelna): GALERIE SELECTION / TA‑

BLEAUX de MAÎTRES CONTEMPORAINS / 59. Av. Jules Ferry 2, RUE Sa‑
int Charles / TUNIS – Tunisie / Cette oeuvre de MUTER / a été achetée 
le Coiu Moyanage…(?);

– autorski napis: na pamiątkę / jego miłej wizyty w mojej pracowni / 
6.IX 1965 / Ma… M. Muter

Estymacja: 170 000–220 000 zł

Impastowo malowana kompozycja z architekturą miejską mistrzow-
sko oddaje przestrzeń i  jej koloryt. Gęsta sieć budynków wypełnia 
niemal cały obraz, potęgując przy tym wrażenie ich monumental-
ności. Miłośnicy twórczości Meli Muter z pewnością zwrócą uwagę 
na  motyw –  mniej popularny niż portrety czy martwe natury, ale 
w  równym stopniu oddający nietuzinkowy talent artystki. Nastrój 
obrazu buduje zastosowana gama kolorystyczna. Bogactwo barw 
tworzy harmonijną, przemyślaną całość, którą dodatkowo ożywiają 
plamy światła i cienia. Przykładem innych widoków miejskich w do-
robku artystki są m. in. przedstawienia Awinionu, Collioure czy On-
darroa.
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24.
Władysław STRZEMIŃSKI 
(1893 Mińsk Litewski–1952 Łódź)

Projekt IX, 1948

technika mieszana, papier; 41,9 x 29,7 cm;
sygn. na odwrocie: W. Strz (ołówkiem);
nalepka z napisem l. d.: Władysław Strzemiński / Projekt IX 1948;
pieczęć z napisem p. d. (słabo czytelny): Projekt tkaniny / Łódź 5 VII. 1948

Potwierdzenie autentyczności Agencji Art Konsultant Pana Adama 
Konopackiego.

Praca posiada szkło muzealne.

Proweniencja:
– kolekcja prywatna, Polska
 
Bibliografia:
– „Władysław Strzemiński 1893–1952. W setną rocznicę urodzin”, kat. 

wyst., Muzeum Sztuki w Łodzi, red. J. Janik, Z. Karnicka, J. Ładnow-
ska, Łódź 1994.

Estymacja 130 000–180 000

Prezentowany projekt tkaniny jest przykładem działalności artysty 
w obrębie sztuki użytkowej. Zachowane dwie części jedwabnego ma-
teriału z wzornictwem stworzonym przez artystę, znajdują się w zbio-
rach Muzeum Narodowego w Warszawie. W 2016 roku w Centralnym 
Muzeum Włókiennictwa w  Łodzi zaprezentowano projekt tkaniny 
sukienkowej. Projekty tkanin Władysława Strzemińskiego wzbogacają 
zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie, Centralnego Muzeum Włó-

kiennictwa w Łodzi, Staatsgalerie w Stuttgardzie i kolekcji prywatnych. 
Jednak dzieła te, podobnie jak ich projekty, pozostają unikatowe. W po-
wojennym „Projekcie IX” artysta umieścił powtarzalne, regularne wzory, 
nawiązujące do motywów roślinnych. Tło w ciepłej tonacji kolorystycz-
nej oraz dynamiczne linie dopełniają kompozycję pracy. Można w niej 
znaleźć, również ze względu na okres powstania, odwołania do obra-
zów solarystycznych. Tym samym, mistyczną koncepcję powidoków 
artysta urzeczywistnił na poziomie wzornictwa przemysłowego.

Rys historyczny
Tuż po  wojnie, w  1945 roku, artysta nauczał w  Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych w  Łodzi. Pracował również nad publika-
cją „Teoria widzenia”, która doczekała  się wydania dopiero kilka lat 
po  śmierci artysty w  1958 roku. W  latach akademickich 1947–1949 
Strzemiński wykładał na Wydziale Włókienniczym łódzkiej uczelni ar-
tystycznej (był też jednym z  inicjatorów jej powstania w 1945 roku). 
Zajmował  się wówczas m. in. tworzeniem projektów tkanin. „Projekt 
IX” powstał w  lipcu 1948 roku. Wśród wydarzeń artystycznych, które 
były wówczas udziałem Strzemińskiego, warto wymienić choćby słyn-
ny projekt Sali Neoplastycznej w Muzeum Sztuki w Łodzi na zlecenie 
dyrektora Mariana Minicha czy ekspozycje w Warszawie (rysunki wo-
jenne pokazane w Klubie Młodych Artystów i Naukowców), Wrocławiu 
(Wystawa Ziem Odzyskanych) i Katowicach (w Związku Zawodowym 
Polskich Artystów Plastyków). Co ciekawe, w tym czasie artysta wykła-
dał również m. in. historię sztuki w  łódzkiej szkole filmowej i współ-
pracował z  czasopismem „Wieś”, gdzie publikował artykuły z  zakresu 
urbanistyki czy socjologii. W latach 1948–1949 powstają jedne z naj-
bardziej rozpoznawalnych cyklów w  twórczości artysty, czyli obra-
zy solarystyczne. W  Łodzi, gdzie powstał opisywany projekt, artysta 
zamieszkał w 1931  roku. Po  II wojnie światowej teoria funkcjonalnej 
sztuki Strzemińskiego bliska była założeniom socrealizmu. Przykładem 
tego są studia do obrazu „Żeńcy” czy litografie artysty z 1950 roku.

Druk i wzornictwo przemysłowe
Władysław Strzemiński dostrzegał w  sztuce funkcję praktyczną, która 
miała się realizować w życiu społecznym. Będąc członkiem ugrupowań 
artystycznych „Blok” i „Praesens” głosił cele społeczne, jakie miały przy-
świecać działalności twórczej. Idee te realizował m. in. nauczając w szkole 
dla drukarzy czy tworząc projekty wzornictwa przemysłowego. Artysta 
w znaczący sposób przyczynił się również do unowocześnienia grafi-
ki książkowej. Julian Przyboś wśród pomysłów Strzemińskiego w ob-
szarze sztuki użytkowej wymieniał m. in. modernizację urbanistyczną 
Łodzi czy nowy kształt liter alfabetu. „Najwyższe wartości artystyczne 
były dla  niego dobrem ogólnoludzkim, którego nie wolno zubożać. 
Zgodnie z tym przekonaniem, rolę artysty prawdziwie twórczego upa-
trywał w odkrywaniu nowych form, które mogłyby być w następstwie 
wykorzystane przez sztukę użytkową” – pisała Zofia Baranowicz. Szeroki 
zakres zainteresowań artysty obejmował również architekturę i  pro-
jektowanie wnętrz. W sztuce użytkowej postulował położenie nacisku 
na  nowoczesność, technikę, geometrię. Efektem działalności artysty 
miała być funkcjonalność użyteczna społecznie, a tym samym rezygna-
cja ze zdobnictwa, przeestetyzowania formy na rzecz jej obiektywizmu, 
racjonalności i standaryzacji. Założenia te były wdrażane podczas pracy 
Strzemińskiego i  Kobro w  Szkole Przemysłowo-Handlowej w  Kolusz-
kach. Co ciekawe, jak zauważa Irena Jakimowicz, w zakresie projektów 
przedmiotów użytkowych artysta podkreślał znaczenie „analizy linii ar-
chitektonicznych budowy ludzkiej figury”. Kompozycja również w tym 
wymiarze miała tworzyć całość przemyślaną pod względem formy i li-
nii. To analityczne podejście można odnaleźć w prezentowanym „Pro-
jekcie IX”, z systematycznie powtarzającym się układem motywów.
Dla Strzemińskiego sztuka nie była kwestią przypadku czy subiek-
tywnych odczuć. Traktował ją w  sposób metodyczny i  racjonalny, 
co nie stanowiło jednak idei samej w sobie, ale drogę do pełnego 
wykorzystania jej przez człowieka.
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„Ikona, mimo że ma ściśle zakreślone granice działania plastycznego, 
jest domeną wolności. Prawdziwa indywidualność artystyczna nie 
czuje w  ikonie żadnego skrępowania… Wolność w  ikonie polega 
na  tym, że w  sposób absolutnie nieprzymuszony mogę oddawać 
prawdę odczuwania realizmu bytów subtelnych, realizmu eschato-
logicznego. Mogę obrazować tę prawdę na poziomie działania pla-
stycznego” – mówił Nowosielski. Obecność ikony w  sztuce artysty 
jest nieodłącznie związana z jego doświadczeniami w sferze sacrum 
czy przemyśleniami w  obrębie teologii. Rozważania o  sprawach 
ostatecznych, przekładane na  język malarstwa, przybierały formę 
m. in. wielokrotnie tworzonych przez malarza ikon.

25.
Jerzy NOWOSIELSKI 
(1923 Kraków–2011 Kraków)

Święty Bazyli, lata 50. XX w.

akwarela, ołówek, papier; 24,8 x 19 cm w św. p-p;
sygn. u dołu: J. Nowosielski (piórem);
na odwrocie napis: BAZYLI WLK (ołówkiem)

Estymacja 11 000–13 000 l

Praca posiada szkło muzealne.



35

26.
Jerzy NOWOSIELSKI 
(1923 Kraków–2011 Kraków)

Projekt barwny – praca dwustronna, lata 50. XX w.

kredka, pióro, papier; 19,8 x 15 cm w św. p-p.;
sygn. prawy bok: J. N. (ołówkiem);
sygn. l. d.: J. N. (ołówkiem)
na odwrocie szkic

Estymacja 6 000–8 000 l

Prezentowana praca Jerzego Nowosielskiego stanowi przykład do-
konań artysty w  zakresie architektury sakralnej. Monumentalne 
projekty sakralne stanowiły ważny dział jego twórczej działalności. 
Polichromie Nowosielskiego znajdują  się w  wielu miastach Polski 
(np. Hajnówce, Tychach, Zawierciu, Krakowie, Warszawie, Kętrzynie, 
Gdańsku). Projekt budowy świątyni, zaaranżowania jej przestrzeni 
od początku do końca, a więc realizacja największego marzenia No-
wosielskiego w  tym zakresie spełniła  się w  miejscowości Biały Bór 
na  Pomorzu Zachodnim. Prace Nowosielskiego wykonane w  miej-
scach sakralnych ciągle wywierają ogromne wrażenie. Przedstawiony 
projekt oprócz wartości artystycznej, posiada także znaczenie histo-
ryczne, stanowi swego rodzaju dokumentalny zapis pracy twórczej 
Nowosielskiego.
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27.
Jan BERDYSZAK (1934 Zawory–2014 Poznań)

Passe‑par‑tout trojakie, 1992, 1992

akryl, płótno, deska; 127 x 230 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: · PASSE‑PAR‑TOUT‑TROJAKIE· / AKRYL 
/ JAN / BER / DYSZ / AK / 1992;
na odwrocie oznaczenia techniczne pracy

Estymacja 100 000–150 000 l

Proweniencja:
– kolekcja Wandy Dunikowskiej
– kolekcja prywatna, Kraków

Obraz wystawiany i reprodukowany w katalogu:
Marta Smolińska-Byczuk, Wojciech Makowiecki, Mirosław Pawłowski 
„Jan Berdyszak. Prace 1960–2006”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 
2006, s. 307, il. 266 (cz.-b.).

Bibliografia (wybór):
– „Jan Berdyszak. Retrospektywa Wybranych Problemów z  lat 

1962–1995. Muzeum Śląskie w  Katowicach. Rysunek i  grafika, 
kwiecień-maj 1996”, Galeria Sztuki Współczesnej, Biuro Wystaw 
Artystycznych w Katowicach, Katowice 1996.

– „Jan Berdyszak. Twórczość z lat 1960–2002”, Centrum Rzeźby Pol-
skiej w Orońsku, Orońsk 2002.

– Elżbieta Kościelak, Magdalena Szafkowska „Jan Berdyszak. Szkice 
i rysunki”, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2012.

– „Jan Berdyszak. Gęstość cienia. Pomiędzy światłem a ciemnością”, 
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruń 2012.

„Czym jest i czym może być »pass‑par‑tout«, rozcięte, rozerwane, ciem‑
ne, mieniące się barwą, albo będące prześwitem? Jakie może być »pass‑
‑par‑tout« dla ściany, dla podłogi, dla ciemności” – ze szkicownika Jana 
Berdyszaka, 1990 rok.

Cykl „Passe-par-tout”, do którego należy prezentowana praca rozpo-
czął artysta w 1990 roku. Był kolejnym etapem poszukiwań i prze-
obrażeń, jakie dokonywał w obiektach, począwszy od 1965 roku (wy-
cięcie otworu w  pracy: „Obraz strukturalny z  otworem”), kolejnych 
eksperymentów artystycznych lat 60. i serii „Wokół obrazu”, tworzo-
nej w latach 80. Berdyszak postanowił w nim zwrócić uwagę na ele-
ment traktowany do tej pory drugorzędnie, jako tło dla głównej tre-
ści dzieła sztuki. To odwrócenie hierarchii wydaje się być szczególnie 
interesujące. Tym bardziej, że jak zawsze w przypadku tego artysty 
istotne znaczenie ma nie tylko formalne, techniczne ujęcie koncepcji 
w strukturę obiektu, ale i jej warstwa konceptualna. 
Nazwa cyklu to graficzna modyfikacja zapisu francuskiego słowa 
„passe-partout”, którym określa się ramkę z tektury czy innego ma-
teriału do  oprawy, ale i  zakrycia części obrazu, rysunku, który ma 
być niewidoczny. Passe-partout to dodatkowa przestrzeń pomię-
dzy właściwą ramą a  obrazem. Jej zadaniem jest często subtelne 
podkreślenie pracy, którą oprawia. „Passe-par-tout” Jana Berdyszaka 
samo w  sobie jest dziełem sztuki. Wycięte, rozcięte, ujęte w  figurę 
prostokąta (ale nie tylko), współgrające ze światłem, ciemnością czy 
półmrokiem odwołuje się do tego, co pozostawało ukryte i nieznane. 
Jednocześnie pokazuje odbiorcy pustkę, przestrzeń niezagospodaro-
waną, otwartą, która z ramą (półramą) passe-par-tout tworzy niepo-
wtarzalne zestawienie. Zagadnienie przestrzeni było zresztą jednym 
z kluczowych w twórczości Jana Berdyszaka.
W ramach cyklu powstały wykonane różną techniką obiekty, obrazy, 
instalacje, projekcje diapozytywów czy grafiki warstwowe. Stanowi 
on jeden z ważniejszych dokonań w ouvre artysty. Realizowany był 
w latach 90. i na początku kolejnej dekady. Długoterminowość i róż-
norodność zastosowanych rozwiązań sprawiła, że obiekty z  cyklu 
„Passe-par-tout” były częścią wielu ekspozycji indywidualnych i zbio-
rowych (przykładowo w Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie czy 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku). 
Oferowany obraz powstał w  1992 roku. Dużych rozmiarów płótno 
umocowane na desce jest klasycznym przykładem cyklu „Passe-par-
-tout”. Składa się z prostokątów o niepełnych formach. Wycięcia i pół-
otwarte struktury komponują się z tłem, które można dowolnie mo-
dyfikować. Interesujące są również zestawienia barw, ich przenikanie, 
które artysta wyraźnie podkreślił. Muzealnej klasy obiekt jest godnym 
uwagi tego typu egzemplarzem dostępnym w ofercie aukcyjnej.
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28.
Wojciech FANGOR 
(1922 Warszawa–2015 Warszawa)

Kompozycja kolorowa, 1970

kredka, pastel, papier; 50 x 70 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: Fangor 70

Estymacja 50 000–60 000 l

Praca posiada szkło muzealne.

Prekursor malarstwa abstrakcyjnego, eksperymentator, czołowa po-
stać polskiej sztuki współczesnej. Malarz, plakacista, grafik, rzeźbiarz, 
architekt wnętrz. Jeden z twórców tzw. Polskiej Szkoły Plakatu. Malar-
stwo Wojciecha Fangora najczęściej kojarzone jest z iluzją optyczną, 

sztuką op-artu, kształtami geometrycznymi o hipnotyzujących, nie-
ostrych krawędziach – „pozytywną przestrzenią iluzyjną”, jak nazwał 
ją artysta. 
W 1970 roku miała miejsce niezwykle ważna indywidualna wystawa 
Wojciecha Fangora w Muzeum Solomona Guggenheima w Nowym 
Jorku. To prestiżowe wyróżnienie po raz pierwszy było udziałem pol-
skiego artysty. Zaprezentował 37 prac w charakterystycznym dla sie-
bie nurcie op-artu. W tym samym czasie Fangor tworzył scenografię 
dla przedstawień teatralnych – przykładowo do baletu Marthy Gra-
ham w Theatre Playbill Marka Hellingera w Nowym Jorku. Zmiana 
artystycznej wizji Fangora nastąpiła w połowie tej dekady. Wów-
czas ponownie zajął się m. in. malarstwem figuratywnym. Malarz 
od 1966 roku mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Do 1983 roku pra-
cował jako wykładowca na Uniwersytecie w Madison. W 1978 roku 
został laureatem Nagrody Fundacji im. A. Jurzykowskiego.
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29.
Alfred LENICA 
(1899 Pabianice–1977 Warszawa)

Sabat

olej, płótno; 60,7 x 61,3 cm;
sygn. p. d.: Lenica;
na odwrocie kartka z napisem: Sabat / 1963

Estymacja 40 000–50 000 l

Wyłaniający się z ciemnego tła dynamiczny splot kształtów i plam, 
wzmocnił artysta intensywnymi kolorami. Kompozycja nawiązuje 
do surrealizmu, kreując świat wyobrażony, stwarzany na nowo wraz 
z myślami odbiorcy i jego uczuciami. Lenica eksperymentował także 
ze sztuką informel, taszyzem, dekalkomanią czy drippingiem, nada-
jąc swojej sztuce mocny ładunek ekspresji i  nieprzewidywalności. 
Abstrakcyjna forma przedstawiona została za  pomocą charaktery-
stycznego malarskiego kodu. 
Pierwsza połowa lat 60. zapisała się ważnymi dla Alfreda Lenicy wy-
darzeniami artystycznymi. Należą do nich: Grand Prix na I Festiwalu 
Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (1962 rok), wysta-
wa indywidualna w poznańskim Arsenale (1963 rok), udział w eks-
pozycji „Konfrontacje 63” w Galerii Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
oraz przyjęcie artysty do Grupy Krakowskiej (1965 rok).
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30.
Ryszard WINIARSKI 
(1936 Lwów–2006 Warszawa)

Program + program, 1988

akryl, ołówek, płyta; 49,3 x 49,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: winiarski’88;
sygn. i opisany na odwrocie: 3. (w kole) / program + program / wi‑
niarski’88

Estymacja 50 000–70 000 l

Bibliografia:
„Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973–1974”. Polski Dom Aukcyjny Sztu-
ka, IRSA, Kraków 2002.

„Uważałem, że mogę do sztuki wnieść coś innego, ważnego, jeśli zapro‑
ponuję analityczną i formalną postawę wobec jej przedmiotu. Chodzi‑
ło mi o podjęcie skutecznej próby wyzbycia się mistyfikacji i zdania się 
na coś innego niż własne widzimisię.” 
Ryszard Winiarski

Artysta posługiwał  się przypadkiem i  porządkiem, matematyczną 
precyzją i nieprzewidywalnością, za pomocą których tworzył obiekty 
zbudowane z biało-czarnych lub kolorowych kwadratów. Porządek, 
jak tłumaczył, dotyczył przypisanych ciągów liczbowych, przypadek 
–  odnosił  się do  mechanizmu losowego. Emocje, które często sta-
nowiły bodziec dla procesu twórczego, były dla artysty czymś dru-
gorzędnym, nawet zbędnym. Sztuka miała opierać się na myśleniu 
analitycznym, procesie który sam w  sobie był istotniejszy niż „pro-
dukt” będący jego wynikiem. Bożena Kowalska pisała, że obiekty były 
„traktowane przez artystę jako uboczny produkt jego koncepcji, nie-
jako więc zdeprecjonowane. Stąd unikanie przez autora określania 
tych prac obrazami”. Dla odbiorców, jak zauważył Jerzy Olek, stały się 
jednak dziełami sztuki, które przemawiały przede wszystkim wy-
miarem estetycznym, później dopiero regułami statystycznymi czy 
matematycznymi. Odbiór wizualny jest bowiem natychmiastowy, 
prostszy i w pewnym sensie automatyczny. Zrozumienie koncepcji 
autora wymaga zastanowienia i głębszej analizy. Trudno wyobrazić 
sobie rozwój polskiej sztuki współczesnej bez nowatorskich koncep-
cji Ryszarda Winiarskiego. Obiekty artysty znajdują  się w  zbiorach 
polskich i  zagranicznych muzeów, przykładowo Muzeum Sztuki 
w Łodzi, niemal wszystkich polskich muzeów narodowych, Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w New Delhi czy MOCA Los Angeles. Pozostają 
w wielu kolekcjach prywatnych i niezmiennie cieszą się popularno-
ścią na rynku antykwarycznym.
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31.
Erna ROSENSTEIN 
(1913 Lwów–2004 Warszawa)

Początek

olej, płótno; 40 x 30,2 cm;
sygn. p. d.: Erna Rosenstein

Estymacja 9 000–15 000 l

Proweniencja:
– kolekcja prywatna, Kraków
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32.
Erna ROSENSTEIN 
(1913 Lwów–2004 Warszawa)

Golgota, 1967

technika mieszana, akryl, płótno; 60 x 75,2 cm;
sygn. i dat. p. d.: E Rosenstein / 1967;
na odwrocie: E. ROSENSTEIN „GOLG… / 1967 60 x 75

Estymacja 35 000–50 000 l

Proweniencja:
– kolekcja prywatna, Kraków

Bibliografia: 
Dorota Jarecka, Barbara Piwowarska „Erna Rosenstein. Mogę powta-
rzać tylko nieświadomie / I can repeat only unconsciously”, Fundacja 
Galerii Foksal, Warszawa 2014.

Abstrakcyjne formy w twórczości Erny Rosenstein pozwalają na róż-
norodne interpretacje. Bliskie surrealizmowi, a jednocześnie niezwy-
kle subtelne i  intymne w  wymowie bazują często na  przedziwnej 

sieci linii i  form. Zachwycają lekkością malowania, swobodnym ry-
sunkiem, który zamyka się w kompozycje o bogatej metaforyce. 
Stonowany kolorystycznie obraz z  1967  roku to dość dużych roz-
miarów płótno, które wyróżnia  się interesującym rozłożeniem za-
gęszczenia form. Bazując na  opisie odwrocia obrazu interpretacja 
wyraźnie skłania się ku tematyce religijnej. Wyobraźnia artystki dale-
ko wykraczała poza ujęcia przedstawieniowe. Skomplikowany układ 
kształtów współgra z prostotą zastosowanych środków malarskich. 
Kolekcjonerzy malarstwa Rosenstein z  pewnością zwrócą uwagę 
na datę powstania obrazu. W tym roku odbyła się ważna indywidual-
na wystawa artystki w warszawskiej Zachęcie. Co ciekawe, autorem 
specjalnie zaaranżowanej ekspozycji był Tadeusz Kantor. Jego reali-
zację uważa się za jedno z najbardziej interesujących dokonań tego 
twórcy w obrębie przestrzeni wystawienniczej lat 60. Do charaktery-
stycznych obiektów zaliczała się prywatna szafa artystki ozdobiona 
fotografiami, obrazkami i innymi drobiazgami oraz szereg konstrukcji 
służących specyficznemu wyeksponowaniu prac artystki. Jak opisuje 
Barbara Piwowarska: „pokazał i afirmację życia i żart, i traumatyczną 
pamięć. Pomimo wyrazistego piętna własnego artystycznego języka 
udało mu się wsłuchać w twórczość artystki w sposób godny podzi-
wu”. W  1967  roku Erna Rosenstein uczestniczyła również w  Plene-
rach Koszalińskich.
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33
Kajetan SOSNOWSKI 
(1913 Wilno–1987 Warszawa)

Obraz chemiczny, z cyklu: Metalepseis

technika własna, płótno; 50,2 x 50,3 cm;
sygn. i opisany autorsko na odwrocie (częściowo czytelnie): KAJETAN 
SOSNOWSKI z cyklu „METALEPSEIS” 1975–1982 · 50 x 50 · 473 : x układ 
równowartościowy …?;
na odwrocie oznaczenie: 17 (w kole)

Estymacja 15 000–25 000 l

Jednym z kluczowych zagadnień w twórczości Kajetana Sosnowskie-
go było światło. Podobnie fascynacja naukami ścisłymi, zjawiskami 
barwnymi i przestrzenią złożyła się na ważne cykle artystyczne. „Po-
liptyki”, „Obrazy chemiczne –  Metalepseis”, „Katalipomena”, „Układy 
równowartościowe” i wreszcie na początku lat 80. – „Interwencje”, sta-
nowią egzemplifikację awangardowych poszukiwań artysty. Jeszcze 
w połowie lat 50. Sosnowski malował w odniesieniu do kompozycji 
figuratywnych, by już z końcem tej dekady zwrócić się w kierunku 
abstrakcji. Kolejnym krokiem, a zarazem następstwem eksperymen-
tów z  efektami świetlnymi były obrazy puste, niemal pozbawione 
kontrastów i  zróżnicowań kolorystycznych. W  1975  roku artysta 
stworzył cykl „Katalipomena” – obrazów pozszywanych z kawałków 
jednobarwnego, surowego płótna. W tym akcie twórczym podkre-
ślał silne związki sztuki i natury, a jednocześnie istoty wymiaru cza-
sowego, który mając swój początek w roślinie i  jej produktach (len, 
bawełna), poprzez wykorzystanie produktu, jakim jest płótno w pro-
cesie malowania, kończył się wraz z ich naturalnym, nieuchronnym 
z biegiem czasu, rozpadem.



45

34.
Jan BERDYSZAK (1934 Zawory–2014 Poznań)

Koła, 1962

olej, gwasz, papier; 40,6 x 21 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: JAN / BER / DYSZ / AK / 1962

Estymacja 6 000–8 000 l

W  koncepcji artystycznej Berdyszaka ważną rolę odgrywa prze-
strzeń i przemiana. Intrygujące wykorzystanie form geometrycznych 
– często uciętych, wyciętych, niepełnych, ma za zadanie skierowa-
nie uwagi odbiorcy na  to, co  jest poza ramami obrazu, na  (pozor-
ną) pustkę. Wieloznaczność pozostaje jednym z ważniejszych pojęć 
w terminologii artysty. Prezentowana praca powstała w 1962 roku. 
Nawiązuje do  cyklu kół podwójnych tworzonych przez Berdyszaka 
od 1962 do 1964 roku.
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35.
Stanisław DRÓŻDŻ 
(1939 Sławków–2009 Wrocław)

Continuum, 1974

technika graficzna, papier; 39,7 x 28,3 cm w św. p-p.;
dat. i  opisany na  odwrocie: STANISŁAW DRÓŻDŻ / „CONTINUUM” / 
1974 (ołówkiem)

Estymacja 10 000–12 000 l

Praca posiada szkło muzealne.

Bibliografia:
Małgorzata Dawidek Gryglicka „Odprysk poezji. Stanisław Dróżdż 
mówi. A piece of poetry. Conversations with Stanisław Dróżdż”, Kor-
poracja Ha!art – Narodowe Centrum Kultury, Kraków-Warszawa 2012.
Kompozycje „pisane” przez artystę należą do klasycznych przykładów 

polskiej poezji konkretnej. Ten kierunek artystyczny rozwijał się szcze-
gólnie w latach 50. i 60. w Europie Zachodniej, a jego cechą charakte-
rystyczną są słowa, litery, liczby tworzące układy graficzne.
Stanisław Dróżdż definiował swoje prace jako „pojęciokształty”, co traf-
nie określa ich istotę. Słowa eksplorowane przez artystę przybierały 
bowiem różne formy, w  zależności od  zamysłu twórcy. Dokonania 
artysty zostały docenione przez instytucje muzealne i kolekcjonerów 
prywatnych. Dzieła artysty można znaleźć m.  in. w Muzeum Sztuki 
w Łodzi, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Museum of Contem-
porary Art w Los Angeles czy Schwarz Galeria d’Arte w Mediolanie. 
W pierwszej połowie lat 70. Stanisław Dróżdż aktywnie uczestniczył 
w  życiu wystawienniczym. Jego prace były obecne na  IV Biennale 
Form Przestrzennych w Elblągu (1971 rok). Indywidualnie prezentował 
swoje prace w Galerii Foksal (1971 rok) i Klubie Powiatowego Domu 
Kultury w Kłodzku (1971 rok). W kolejnym roku twórczość artysty była 
pokazywana na Festiwalu Sztuki Polskiej Atelier’72 w Galerii Demarco 
w Edynburgu. W 1974 odbyła się wystawa artysty w Galerii Foksal.
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36.
Gerard Jürgen 
BLUM‑KWIATKOWSKI 
(1930 Faulen–2015 Hünfeld)

Kompozycja, 1977

technika własna, drewno; 99,5 x 50 cm;
sygn. na odwrocie: 1977 / Jürgen Blum

Estymacja 25 000–35 000 l

Artysta o fascynującej biografii i charyzma-
tycznej 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, twórcą Gale-
rii El, propagatorem sztuki współczesnej. 
Twórczość Bluma-Kwiatkowskiego obej-
mowała malarstwo, kompozycje struktura-
listyczne, abstrakcje geometryczne, formy 
rzeźbiarskie. Różnorodność artystycznych 
projektów, które zainicjował oraz  wkład 
w popularyzację sztuki polskiej za granicą, 
stanowią ewenement. Blum-Kwiatkowski 
nie tylko aranżował przestrzeń dla  rozwo-
ju sztuki współczesnej, ale i  edukacji arty-
stycznej, traktując sztukę jako uniwersalną 
formę komunikacji międzyludzkiej. 
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37.
Igor MITORAJ 
(1944 Oederan–2014 Pietrasanta) 

Cuirasse – Pancerz

brąz, granit; wys. z podstawą: 15 cm; wys. bez podstawy: 11 cm; 
szer.: 9 cm;
sygn. u dołu: MITORAJ

Estymacja 4 000–6 000 l

Światowej sławy polski rzeźbiarz był twórcą, którego sztuka znala-
zła uznanie i  miejsce w  polskich i  zagranicznych muzeach, a  także 
w przestrzeni publicznej. Gigantyczne głowy, fragmenty ciał, często 
popękane, niekompletne, mocno wyróżniają się w takich miastach 
jak  Paryż, Rzym, Kraków czy  Londyn. Artysta inspirował  się kulturą 
i mitologią Greków i Rzymian. Piękno przedstawiane przez Mitoraja 
nie jest jednak idealne. Świadomie wprowadzane w strukturę rzeźb 
pęknięcia czy uszkodzenia, zwracają uwagę na kruchość ideału i jego 
pozorność w rzeczywistym świecie. Przedstawienia męskiego torsu 
w sztuce antycznej były powszechne. Zachwyt nad ciałem, dosko-
nałą proporcją był jednym z wyznaczników ówczesnej epoki. Mitoraj 
odwołując się do tego kanonu stworzył współczesną wersję popu-
larnego motywu.

38.
Igor MITORAJ 
(1944 Oederan–2014 Pietrasanta)

Medal

brąz; średnica: 9 cm;
sygn. u dołu z lewej: MITORAJ;
na odwrocie:
– stempel z napisem: ARTICULATIONS;
– numer: K 405/500

Estymacja 1 500–2 500 l
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39.
Jerzy PANEK 
(1918 Tarnów–2001 Kraków)

Niebieski portret, 1960

akwarela, tusz, papier; ok. 23,6 x 18,7 cm;
napis na odwrocie: JERZY PANEK, 1960, WŁASNOŚĆ SPADKO‑
BIERCÓW (Bn ?) (ołówkiem)

Estymacja 1 200–1 800 l

Wybitny grafik w swoim dorobku posiadał także prace 
malarskie. Delikatne, pełne uroku i klasycznej, prostej linii 
stanowiły często osobiste szkice, rzadko wystawiane pu-
blicznie. Prezentowane portrety pomimo oszczędnej formy 
i gamy kolorystycznej, charakteryzują się sugestywnością 
przekazu.

40.
Jerzy PANEK 
(1918 Tarnów–2001 Kraków)

Czarny portret

akwarela, papier; ok. 23,6 x 19 cm;
napis na  odwrocie: JERZY PANEK, 58,59, WŁASNOŚĆ SPAD‑
KOBIERCÓW (Bn ?) (ołówkiem)

Estymacja 1 200–1 800 l
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42.
Józef ROBAKOWSKI (ur. 1939)

Model II, 1980

srebrny marker olejowy, papier; 69,8 x 50 cm;
na odwrocie:
– papierowa nalepka z autorskim napisem: II. J. (dopi-

sane długopisem: JÓZEF) Robakowski / 80;
– papierowa nalepka z napisem: MODEL II

Estymacja 4 000–6 000 l

Człowiek wielu pasji: fotograf, performer, profesor aka-
demicki, autor filmów, instalacji. Jedna z  najbarwniej-
szych, legendarnych postaci polskiej sztuki współcze-
snej. Józef Robakowski od połowy lat 70. tworzył serię 
prac zatytułowanych „Kąty energetyczne”. Wynikały one 
z  zainteresowania artysty związkiem między geome-
trią a sztuką. „Kąty” definiował jako „energetyczny znak 
kulturowy w  formie osobistego fetyszu”. Sztuka była 
dla artysty obszarem przekazywania energii. W prezen-
towanej pracy dostrzec można nawiązanie do ekspery-
mentów artysty w obszarze geometrii.
W latach 80. Robakowski zrealizował m. in. filmy oparte 
na  nagraniach z  koncertów rockowych (przykładowo 
zespołu Moskwa) czy produkcję „Moje Videomasochi-
zmy. Był to też okres pojawienia  się charakterystycz-
nych dla Robakowskiego filmów jednoujęciowych. 

41.
Magdalena ABAKANOWICZ 
(1930 Falenty–2017 Warszawa) 

Ryba, 2002

technika mieszana, papier; 29,5 x 41,5 cm;
sygn. p. d.: M Abakanowicz (ołówkiem);
dat. i opisany l. d.: Ryba 2002 (ołówkiem);
na odwrocie nalepka z opisem: Magdalena Abakano‑
wicz / Ryba / tech. mieszana / wym. 42 x 30

Estymacja 10 000–12 000 l
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43.
Natalia (Natalia Ll) LACH‑LACHOWICZ 
(ur. 1937 Żywiec)

Morfem X3, 1977

technika mieszana, pastel, kredka litograficzna?; 69,7 x 50 cm;
sygn. p. d.: NATALIA LL (ołówkiem);
napis i dat. l. d.: MORFEM X3 / 1977 (ołówkiem)

Estymacja 4 000–6 000 l

Bibliografia:
„Natalia LL. Sztuka i energia. Art. And Energy”, Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu, 1993–1994.

Natalia Lach-Lachowicz to jedna z najważniejszych polskich artystek 
współczesnych. Malarstwo, fotografia, performance, film ekspery-
mentalny – to zaledwie kilka form jej artystycznej działalności. Aktyw-
nie uczestniczyła w ruchu feministycznym. Zdobyła szeroką popular-
ność. Prace artystki nawiązują do sztuki konceptualnej czy body-artu. 
W latach 70. wykonała m. in. instalacje inspirowane pop-artem, o sil-
nym ładunku erotycznym („Fotografia intymna”). „Morfem X3” to pro-
jekt powstały w tej dekadzie. W 1977 roku artystka wyjechała na trzy 
miesiące do Stanów Zjednoczonych w ramach stypendium Fundacji 
Kościuszkowskiej. W tekstach z tego okresu przedstawia m. in. swój 
program artystyczny („Permafo i inni”) i rozwój ruchu feministyczne-
go w sztuce („Tendencja feministyczna”). 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.
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44.
Magdalena ABAKANOWICZ 
(1930 Falenty–2017 Warszawa) 

Tors, z teki Katharsis, 1985

miękki werniks, akwaforta barwna, papier; 
68,8 x 52,7 cm w św. p-p. (arkusz); 64,5 x 48,5 cm (odcisk płyty);
sygn. i dat. p. d.: M Abakanowicz 85 (ołówkiem);
oznaczenie l. d.: p.d.a. (ołówkiem);
na odwrocie nalepka galeryjna

Estymacja 5 000–6 000 l

Rozważania na temat ludzkiego ciała przyjmowały w twórczości ar-
tystki najczęściej formę prac rzeźbiarskich. Najbardziej znane – aba-
kany, stanowią znaczący wkład w  rozwój współczesnej sztuki (nie 
tylko polskiej). Nowatorskie spojrzenie na tkaninę, jej wymiar prze-
strzenny, możliwości nadawania formy i eksperymentowanie z ma-
terią, składają  się na  rzeźbiarski fenomen Abakanowicz. Praca „Tors, 
z teki Kathasis” jest kontynuacją zainteresowania artystki problema-
tyką cielesności i figury. 
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45.
Wanda GOŁKOWSKA 
(1925 Rzeszów–2013)

Kwadrat niepełny, 1990

pióro, ołówek, karton; 15 x 15 cm;
sygn. i dat. p. d.: WANDA GOŁKOWSKA ‘90

Estymacja 1 200–1 700 l

Minimalistyczna forma o prostej konstrukcji przełamana zo-
stała geometryczną niekonsekwencją. Figura kwadratu pre-
cyzyjnie wypełnionego liniami pozostaje otwarta. Artystka 
w  drugiej połowie lat 70., po  realizacjach z  obszaru sztuki 
konceptualnej (takich jak „Kinestezjon”), ponownie jako na-
rzędzie artystycznego wyrazu wybrała rysunek i malarstwo. 
Gołkowska dla tego typu powrotów do wcześniejszych kon-
cepcji ukuła termin „międzyczas”. Z  końcem tej dekady, jak 
pisze Maria Matuszkiewicz: „(…) posługuje się oszczędnymi 
środkami wyrazu: jej podstawowym narzędziem jest kreska. 
Ważną rolę odgrywa też kolor. Gołkowska tłumaczy redukcję 
środków wyrazu oraz użycie prostych form geometrycznych 
potrzebą zdyscyplinowania procesu twórczego”. Nawiązuje 
do  tego oferowana praca, charakterystyczna dla  kompo-
zycji artystki z  lat 90. W 1990 roku odbyła się indywidualna 
wystawa artystki „Zeichen und Licht”w  Galerie New Space 
w Fuldzie. Uczestniczyła także w ekspozycjach zbiorowych: 
„Wymiar zerowy (Null Dimension 2)” oraz „Hommage a Hen-
ryk Stażewski” w Galerii Sztuki „Rekwizytornia” we Wrocławiu, 
„Zeichen der Zeit”, Galerie New Space w Fuldzie, Präsentation 
der Sammlung Jurgen Blum, Hünfeld i Geometria w Polskiej 
Rzeźbie Współczesnej w Poznaniu. 

46.
Jan CHWAŁCZYK (ur. 1924 Krosno)

Kompozycja geometryczna, 1990

gwasz, karton; 17 x 17 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: J Chwałczyk. / 1990 (ołówkiem)

Estymacja 1 200–1 700 l

Praca posiada szkło muzealne.
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47.
Jan SAUDEK (ur. 1935 Praga)

607

fotografia czarno-biała; 26,2 x 22 cm;
sygn. p. d.: JAN SAUDEK;
na odwrocie: 
– tabelka z  oznaczeniami: Image No. / 40 Print No. / 22/50 / Image 

Date / 1964 Date Printed / 1979 / © Jan Saudek;
– 178.034.3.14 Image #40 (Mo… Bokcar ?)

Estymacja 8 000–10 000 l

Praca posiada szkło muzealne.

Słynna fotografia jednego z najbardziej znaczących czeskich fotogra-
fów współczesnych. Przedstawia brata artysty – Kája Saudek.
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48.
Jan SAUDEK (ur. 1935 Praga)

New York, New York

fotografia barwna; 40,3 x 30,7 cm;
sygn. p. d.: JAN SAUDEK;
napis u dołu: # 139/I ‑ » New York, New York « Model print – PRINT FI‑
NISHED: OCTOBER 8, 1910

Estymacja 10 000–12 000 l

Bibliografia:
– Daniela Mrázková „Jan Saudek. Theater des Lebens”, Panorama, 

Praga 1991.
– Daniela Mrázková „Jan Saudek”, Slovart, 2014.
– „Jan Saudek”, Galeria Sztuki Współczesnej Winda, Kielce, czer-

wiec-lipiec 2015.

Fotografia reprodukowana na okładce katalogu: Daniela Mrázková 
„Jan Saudek. Theater des Lebens”, wydanego w 1991 roku oraz obec-
na w literaturze przedmiotu o twórczości artysty.
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49.
Antoni MIKOŁAJCZYK 
(1939 Siemianowice–2000 Łódź)

Rejestracja totalna

fotografia czarno-biała, brom; 49,1 x 61,6 cm;
sygn. p. d. poniżej fotogramu: A Mikołajczyk (tuszem);
napis p. d.: REJESTRACJA TOTALNA – 1974 / TOTAL REGISTRATION

Estymacja 4 000–6 000 l

Antoni Mikołajczyk eksperymentował w  obrębie sztuki wizualnej, 
szczególnie koncentrując  się na  funkcji światła, przestrzeni i  czasu. 
Artysta w  latach 60. i  70. był członkiem toruńskich grup: Zero-61, 
Krąg, Studenckiego Twórczego Klubu Filmowego Pętla, a następnie 
Warsztatu Formy Filmowej w  Łodzi. Był także jednym z  założycieli 
grupy fotograficznej Rytm. W tych latach powstają m. in. „Rejestracja 
totalna” czy „Zapisy”.
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50.
Zbigniew LIBERA (ur. 1959 Pabianice)

Sterty protez, z cyklu:  
Lego. Obóz koncentracyjny

(egzemplarz autorski)
fotografia barwna (odbitka) na  papierze fotograficznym matowym 
(Kodak Royal Paper); 15,1 x 21,5 cm;
sygn. i dat. na odwrocie na wklejce: Zbigniew Libera / 1996 / KZL Lego 
Ap (ołówkiem)

Estymacja 3 500–5 000 l

Certyfikat autentyczności podpisany przez artystę.

Praca posiada szkło muzealne.

Po  raz pierwszy prezentowana w  ofercie aukcyjnej fotografia Zbi-
gniewa Libery, należąca do słynnego cyklu „Lego. Obóz koncentra-
cyjny”. Atutem pracy jest widoczne na odwrocie oznaczenie AP, infor-
mujące o odbitce autorskiej egzemplarza oraz jej bardzo dobry stan 
zachowania. Odbitka została wykonana przez artystę w laboratorium 
Foto Relax przy ulicy Złotej w Warszawie ok. 1999 roku. Prezentowa-
ne ujęcie nie zostało wykorzystane przez Liberę na żadnym z siedmiu 
pudełek klocków. Jest to wersja unikatowa. Podobny wariant ujęcia 
jest natomiast widoczny na wieczku pudełka klocków Lego – opako-
wania 6764, jako jedno z trzech „wierzchnich” zdjęć – po lewej stro-
nie, na środku.

 „Lego. Obóz koncentracyjny” powstał w 1994 roku. Składa się z cyklu 
fotografii i siedmiu opakowań klocków lego, z których można zbu-
dować modele obozu koncentracyjnego przedstawione na opako-
waniach. Oprócz tego wykonano również wydruki graficzne samych 
opakowań, sygnowane i oznaczone przez artystę. Za pomocą stan-
dardowych zestawów klocków z  drobnymi modyfikacjami (poda-
rowanych zresztą przez firmę Lego – stąd napis na pudełkach: „This 
work of Zbigniew Libera has been sponsored by Lego” – za co firma 
chciała wytoczyć artyście proces), Libera pragnie zwrócić uwagę od-
biorcy na kwestie władzy, represji i samej racjonalności, która może 
zostać wykorzystana do  skrajnie negatywnych działań. Projekt wy-
mienia się jako jedną z „zabawek” Libery – obiektów, poprzez które 
autor chciał zwrócić uwagę na formy socjalizacji we współczesnym 
świecie. Tłumaczył: „tą zabawką chciałem pokazać, jak się uczy pew-
nego modelu społecznego, bo ta zabawka dotyczy formy organizacji 
społecznej – w jaki sposób się to przedstawia, jak modeluje się dzieci 
przy pomocy zabawki. Lego jest do tego idealne”. Innym przykładem 
„zabawek” są „Urządzenia korekcyjne”, takie jak „Body Master” (imitacja 

prawdziwych przyrządów do ćwiczeń, przeznaczona dla chłopców). 
„Lego. Obóz koncentracyjny” został zaprezentowany szerokiej pu-
bliczności podczas wystawy „Urządzenia korekcyjne” w warszawskim 
Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w 1996 roku. Wy-
wołał mocną reakcję nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju, 
przyczyniając się do wznowienia dyskusji o Holocauście jako temacie 
w sztuce. Konsekwencją poruszenia, jakie wywołała praca był z jed-
nej strony brak zgody na pokazanie jej w polskim pawilonie podczas 
Biennale w Wenecji w 1997 roku, z drugiej – zakupienie do kolekcji 
nowojorskiego Jewish Museum. Zorganizowano tam w  2002  roku 
ważną wystawę „Mirroring Evil: Nazi Imagery / Recent Art („Odzwier-
ciedlając zło: nazistowska ikonografia/sztuka najnowsza”). 
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51.
Shalom Tomas NEUMAN (ur. 1947 Praga)

Ned, 2010

akryl, sklejka, znalezione przedmioty, układ dźwiękowy, elementy 
elektryczne; 52 x 55,5 x 1,8 cm

Estymacja 20 000–25 000 l

Obiekt wystawiany i ujęty w katalogu:
„Shalom Tomas Neuman”, Národni Galerie v Praze, 2018.

Urodzony w Pradze, mieszkający w Stanach Zjednoczonych artysta, 
prezentował swoje prace niemal na całym świecie. Wśród instytucji 
posiadających obiekty Neumana znajdują się tak prestiżowe placów-
ki jak Galeria Narodowa w Pradze, Museum of Modern Art, Carnegie 
Institute (Pittsburgh, Stany Zjednoczone), czy Museum of Modern 
Art (Nicea, Francja). Swoją twórczość określa jako „fusion art”. Łączy 
obraz, dźwięk, przedmioty codziennego użytku, konstruując obiek-
ty odwołujące się do estetyki kiczu. Z wyrzuconych, niepotrzebnych 
przedmiotów buduje kompozycje skłaniające odbiorcę do nowych 
interpretacji. Artysta odnosi się do zjawiska konsumpcjonizmu w za-
bawnej, lekkiej formie. Zaskakujące portrety Neumana, wymykają się 
utartym schematom myślenia. Eklektyczne, przejaskrawione stano-
wią jedną z wizji człowieka ponowoczesnego.
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52.
Shalom Tomas NEUMAN (ur. 1947 Praga)

Wyatt

tkanina barwna, sklejka, znalezione przedmioty, elementy elektrycz-
ne; 35,4 x 29,8 x 12,5 cm;
na odwrocie napis: “WYATT” / JIRI STRANSKY

Estymacja 12 000–16 000 l
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53.
Norman LETO (ur. 1980 Bochnia)

Portret fryzjerski 3 (Alex)

technika mieszana, płótno; 150,5 x 130,2 cm;
na odwrocie: BARBER PORTRAIT 3 / (ALEX) oraz PORTRET FRYZJERSKI 3 
/ (ALEX)

Estymacja 12 000–17 000 l

Obraz wystawiany:
„Kintop. Od filmu. Norman Leto”, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, Ka-
lisz, 15.06.–28.07.2018.

Artysta interdyscyplinarny. Zajmuje się malarstwem, filmem, sztuka-
mi wizualnymi, animacjami 3D. Tworzy na pograniczu sztuk, kreując 
własny, niepowtarzalny język artystycznej narracji. Prace Normana 
Leto należą do zbiorów Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujaz-
dowskiego, Muzeum Narodowego w  Krakowie czy Galerii Arsenał 
w Białymstoku.
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54.
Mikołaj STAROWIEYSKI 
(ur. 1977 Warszawa)

Bez tytułu, 2018

technika mieszana, papier; 40 x 57 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: MIKOŁAJ STAROWIEYSKI 2018

Estymacja 1 200–1 700 l

Jedna z najnowszych prac artysty, nawiązująca do za-
gadnień architektury miejskiej. Mikołaj Starowieyski jest 
absolwentem Wydziału Rzeźby warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w  pracowni prof. Grzegorza Kowal-
skiego, słynnej „Kowalni”. Przez pewien czas studiował 
również architekturę (współpracuje m. in. z Krytyką Po-
lityczną przy projektach tematycznie związanych z ar-
chitekturą miejską) . Był współtwórcą klubu Saturator 
na warszawskiej Pradze. Wystąpił w filmie „Portret arty-
sty romantycznego” Katarzyna Górnej. Syn Franciszka 
Starowieyskiego.

55.
Michał CYGAN 
(ur. 1989 Wadowice)

Basen, 2018

olej, płótno; 90 x 120 cm;
sygn. p. d.: M. Cygan;
dat. i opisany na odwrocie: Michał Cygan „Basen” 2018 r.

Estymacja 8 000–10 000 l
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56.
Jerzy KAŁUCKI (ur. 1931 Lwów)

Prognose, 1999

serigrafia, papier; 80,3 x 60 cm;
sygn. i dat. p. d.: J. Kałucki 1999 (ołówkiem);
napis u dołu: serigraphié (ołówkiem);
opis i oznaczenie egzemplarza l. d.: „Prognose” 9/35 (ołówkiem)

Estymacja 5 000–7 000 l
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57.
Roman 
RAMATI‑HAUBENSTOCK 
(1919 Kraków–1994 Wiedeń)

Zapis barwny, 1972

akwaforta, akwatinta, papier; ok. 38 x 56,7 cm 
(arkusz); 24,6 x 35,4 cm (odcisk płyty);
sygn. i dat. p. d.: Roman Ramati – Haubenstock 
72 (ołówkiem);
oznaczenie edycji l. d.: I/XX (ołówkiem)

Estymacja 2 000–4 000 l

58.
Roman 
RAMATI‑HAUBENSTOCK 
(1919 Kraków–1994 Wiedeń)

Zapis monochromatyczny, 1971

akwaforta, akwatinta, papier; ok. 38 x 57 cm (ar-
kusz); 24,3 x 35,4 (odcisk płyty);
sygn. i dat. p. d.: Roman Ramati – Haubenstock 
71 (ołówkiem);
oznaczenie edycji l. d.: I/XX (ołówkiem)

Estymacja 2 000–4 000 l
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59.
Salvador DALÍ 
(1904 Figueras, Hiszpania 
–1989 Figueras, Hiszpania)

Z cyklu:  
Po 50 latach surrealizmu, 1974

Wieniec laurowy szczęścia
akwaforta, ręcznie pokolorowana szablonem, typo-
grafia, papier bawełniany Arches;
ok. 30,3 × 40 cm (odcisk płyty); ok. 49 × 65,8 cm 
(arkusz);
sygn. p. d.: Dalí (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.: A IX/XXXV (ołówkiem);
znak wodny p. d.: ARCHES / FRANCE;
wydawca: Ateliers Rigal, Fontenay-aux-Roses

Estymacja 7 000–10 000 l

Literatura:
Albert Field: s. 94, nr 74–8, D;
Ralf Michler, Lutz W. Löpsinger, I: s. 224, nr 665.

60.
Kacper BOŻEK (ur. 1974 Kraków)

Przepowiednia, 2017

akwaforta, miękki werniks, sucha igła, akryl;  
ok. 59 x 78 cm;
sygn. i dat. p. d.: KACPER BOŻEK XVII / XXI (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.: 9/100 (ołówkiem);
napis u dołu: PRZEPOWIEDNIA (ołówkiem)

Estymacja 1 500–2 000 l
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61.
Salvador DALÍ 
(1904 Figueras, Hiszpania–1989 Figueras, Hiszpania)

Z barwnego cyklu:  
Zabawne sny Pantagruela, 1973

bez tytułu, wg Bretona/Despreza: LXXXVII;
litografia, gwasz, japoński papier czerpany; ok. 75,8 × 53,5 cm;
sygn. p. d.: Dalí (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.: E.A (ołówkiem);
wydawca: Éditions Celami, Genewa

Estymacja 7 000–10 000 l

Literatura:
Albert Field: ss. 173–174, nr 73–7, M;
Ralf Michler, Lutz W. Löpsinger, II: ss. 153–155, nr 1419.
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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.

62.
Radoslav KRATINA 
(1928 Brno–1999 Praga)

Abstrakcja, 1972

gwasz, papier; 60,8 x 43,4 cm;
sygn. i dat. p. d.: R. Kratina 72 (ołówkiem);
oznaczenie l. d.: 28/ (ołówkiem);
na odwrocie: 2. (w kole)

Estymacja 2 000–3 000 l

63.
Henryk HAYDEN 
(1883 Warszawa–1970 Paryż)

Pejzaż czerwony

litografia barwna, papier bawełniany Arches; 
49,8 x 64,8 cm (arkusz); 39,4 x 50,2 cm (odcisk płyty);
sygn. p. d.: Hayden (czarną kredką);
oznaczenie edycji l. d.: 145/150 (czarną kredką);
znak wodny u góry: Arches 

Estymacja 1 500–2 000 l
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ZLECENIE LICYTACJI
XIII AUKCJA SZTUKI POLSKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
8 LISTOPADA 2018, GODZ. 19:30
SHERATON GRAND KRAKÓW, UL. POWIŚLE 7

Możliwe jest złożenie pisemnej oferty na obraz zgłoszony do licytacji bądź udział telefoniczny. Należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy 
i przesłać mailem do dnia poprzedzającego aukcję na adres: biuro@polskidomaukcyjny.com.pl. Polski Dom Aukcyjny zastrzega sobie możli-
wość odrzucenia oferty w przypadku niezgodności podanych danych ze stanem faktycznym.

Imię i Nazwisko

Dokładny adres

Telefon, fax

Dokument tożsamości

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski gwarantuje poufność danych osobowych.

Nr pozycji 
w katalogu

Opis pozycji  
(autor, tytuł, wymiary)

Maksymalna  
cena oferenta

Do udziału w licytacji upoważnia wpłata wadium w wysokości 1000 PLN.

IBAN: PL 42 1160 2202 0000 0002 2276 1712
SWIFT: BIGBPLPW
W przypadku nie podjęcia zakupu na aukcji wadium zostanie odesłane uczestnikowi aukcji.

Prosimy o podpisanie zlecenia.

Imię, Nazwisko Data Podpis

ul. Batorego 2, 31–135 Kraków
12 341 47 37

www.polskidomaukcyjny.com.pl
biuro@polskidomaukcyjny.com.pl
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