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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 ustala ceny 
wywoławcze, zazwyczaj jest to 10%–50% poniżej dolnej gra-
nicy estymacji, decyduje o  wysokości 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 wpłata zwrotnego wadium we-
ryfikacyjnego w kwocie 1 zł.

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 katalogu XVIII Aukcji Sztuki Dawnej 
i Współczesnej na  okres 5  lat od  daty sprzedaży przez Polski 
Dom Aukcyjny z  zastrzeżeniami: gwarancja 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.

17. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na we-
ryfikację danych osobowych oraz  wysyłanie koresponden-
cji od Polskiego Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy 
lub  kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w  każdym mo-
mencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia 
na adres: biuro@polskidomaukcyjny.com.pl, co skutkować bę-
dzie usunięciem danych z bazy.

Noty katalogowe: Dagmara Tomczyk
Projekt i opracowanie graficzne: Piotr Chruścicki
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1.
Jan MATEJKO
(1838 Kraków–1893 Kraków)

Projekt polichromii do kościoła Panny 
Marii w Krakowie, 1891

gwasz, papier; 69 x 44 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. dolny środek: JM / r.p. 1891/V.;
na odwrocie nalepka z napisem: Jedna z tablic / do po‑
lichromi / Kościoła Panny Marji / stylizowanych roślin

Estymacja 40 000–60 000

Praca posiada szkło muzealne.

Proweniencja:
– zakup Desa Kraków (lata 70.)
– kolekcja prywatna, Kraków

Bibliografia:
Starzyński J., Jan Matejko, Wydawnictwo Arkady, War-
szawa 1962.

Opisywana praca stanowi fragment jednego z  pro-
jektów polichromii do  kościoła Mariackiego w  Kra-
kowie, gdzie Matejko pracował nad malarstwem 
monumentalnym od  1889 do  1891 roku. Zalicza  się 
je do jednego z największych dokonań artysty w tym 
zakresie. Malarz był autorem szkiców i  projektów, 
które stały  się podstawą polichromii ściany prezbi-
terium i nawy głównej najbardziej znanego kościoła 
w Krakowie. Mistrz Matejko wykorzystywał w swojej 
pracy m. in. ornamentykę roślinną i  geometryczną, 
czego prezentowana praca jest doskonałym przy-
kładem. Juliusz Starzyński opisywał: „Matejko chciał 
stworzyć malowidła ścienne o  oryginalnym wyrazie 
artystycznym, a jednocześnie zharmonizowane z oto-
czeniem, w  którym znajdowało  się arcydzieło Wita 
Stwosza oraz wspaniałe gotyckie witraże, jak również 
nie mniej godne uwagi pomniki mieszczańskiej kul-
tury polskiego Odrodzenia. W związku z tym Matejko 
zaprojektował kartony do szeregu kompozycji deko-
racyjnych, śmiało wykorzystując motywy roślinne, 
przedmiotowe i  figuralne, przeważnie zaczerpnięte 
z  tradycji artystycznej wczesnego Odrodzenia pol-
skiego, ale podane w swobodnej interpretacji linear-
nej i kolorystycznej”. Tym samym prace te Starzyński 
zalicza do  jednych z  najważniejszych dzieł polskiej 
sztuki dekoracyjnej. Zwraca jednocześnie uwagę, 
że prace Matejki były inspiracją dla  innych wielkich 
artystów, takich jak Wyspiański i  Mehoffer. W  roku 
powstania prezentowanego projektu Matejko uczest-
niczył w  międzynarodowej wystawie z  okazji 50-le-
cia Verein Berliner Künstler (jego prace znalazły  się 
w  międzynarodowej sali najwybitniejszych dzieł). 
W 1892 roku malarz brał udział w międzynarodowej 
wystawie sztuki Glaspalast w  Monachium czy w  In-
ternationale Ausstellung für Musik- und Theaterwe-
sen w Wiedniu. Projekt polichromii stanowi przykład 
ogromnego wkładu artysty w sztukę dekoracyjną. 
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2.
Zygmunt SIDOROWICZ
(1846 Lwów–1881 Wiedeń)

Pejzaż z chatami

olej, płótno; 22,4 x 44 cm;
nieczytelny napis l. d.;
na odwrocie:
– napis (częściowo czytelny): Maleri [?] / von / A.  Schutzman / in / 

MÜNCHEN;
– na krośnie nalepki: JOSEF LEITL / [adres i numer telefonu];
– nalepki galeryjne z opisem pracy

Estymacja 15 000–18 000

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa

Lwowski artysta w mistrzowski sposób przedstawiał tematykę pejza-
żową. Szczególnie upodobał sobie barwę nieba i  efekty światłocie-
niowe o  poranku i  zmierzchu. Kompozycje Sidorowicza wpisują  się 
w stylistykę monachijskiego stimmungu. Artysta związany był z tam-
tejszą polską kolonią artystyczną. Oferowany obraz, namalowany 
na typowym niewielkim formacie, efektownie ukazuje wiejski, sielan-
kowy pejzaż.
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3.
Stanisław GROCHOLSKI
(1858 Żołynia–1932 Buffalo, Stany Zjednoczone)

W karczmie

olej, deska mahoniowa; 20,5 x 27 cm;
na odwrocie nalepki wystawowe: I po co myśmy tam jechali! Malarze 
polscy w Monachium Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Muzeum 
Okręgowego w Lesznie, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA „Zamek Książ”

Estymacja 75 000–90 000

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

Obraz wystawiany: 
I po co myśmy tam jechali! Malarze polscy w Monachium: 
– Muzeum Okręgowe w Suwałkach (5.05.–31.08.2005)

– Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (4.03.–30.04.2006)
– Muzeum Okręgowe w Lesznie (12.05.–2.07.2006) 
– Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, „Zamek Książ” (8.07.–17.09.2006)

Obraz reprodukowany:
Fałtynowicz Z., Ptaszyńska E., Malarze polscy w Monachium, Muzeum 
Okręgowe w Suwałkach, Suwałki 2005, s. 84 (il. barwna).

Pełen dynamizmu, wielokrotnie wystawiany obraz „W karczmie”, po-
kazuje zamiłowanie Stanisława Grocholskiego do realistycznych scen 
rodzajowych. Artysta przez wiele  lat mieszkał w  Monachium, a  na-
stępnie w  Stanach Zjednoczonych. Grocholski pasjonował  się wsią 
huculską. Scenę gry w karty można zaliczyć do charakterystycznych 
prac artysty. 
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Obraz „Jesień” powstał w  trakcie I  wojny światowej. Artysta 
od  1914  roku służył w  Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego jako 
ułan w 2. Szwadronie kawalerii II Brygady. To ten okres w jego twór-
czości Słownik Artystów Polskich określa jako istotny. Z  wojskiem 
był niezwykle mocno związany (np. był adiutantem ministra spraw 
wojskowych generała Kazimierza Sosnkowskiego). W  roku powsta-
nia obrazu Świrysz-Ryszkiewicz został awansowany na  chorążego. 
Uczestniczył również w wystawie malarstwa legionowego. Sceny ro-
dzajowe z końmi czy widokami dworów, takie jak w opisywanej pracy, 
były popularne wśród artysty. W Słowniku Artystów Polskich czytamy: 
„Ryszkiewicz często umieszczał akcje pośród śniegów i mgieł, wybie-
rał porę brzasku albo noc z poświatą księżyca; rysował postaci i konie 
jako ciemne, czasem rozmyte sylwety na tle krajobrazu. Praca „Jesień” 
nawiązuje do tej stylistyki. 

4.
Józef ŚWIRYSZ‑RYSZKIEWICZ
(1888 Warszawa–1942) 

Jesień, 1916 

olej, tektura malarska; 53 x 78,2 cm; 
sygn. i dat. p. d.: Kochanemu Julowi Dunikowskiemu / szczery przyjaciel 
JózSwirysz‑Ryszkiewicz 1916

Estymacja 16 000–18 000

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków

Bibliografia:
Słownik artystów polskich i  obcych w  Polsce działających (zmarłych 
przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 9, red. Biernacka M., Insty-
tut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013.



15

W prezentowanym obrazie znakomicie widać wpływ szkoły pejzażowej 
Jana Stanisławskiego. Bogactwo zastosowanej palety kolorystycznej, 
wrażliwość na  piękno przyrody, śmiałe pociągnięcia pędzla nadają 
pracy silnego, artystycznego wyrazu. Z pozbawionego sztafażu obrazu 
na plan pierwszy wysuwa się łodyga słonecznika i dla kontrastu – bez-
listne, suche gałęzie. Jesienny pejzaż z  gorejącym od  zachodzącego 
słońca niebem to przyjemna dla oka, wyrazista kompozycja. Powstała 
podczas I  wojny światowej. Filipkiewicz w  trakcie jej trwania walczył 
w szeregach Legionów.

5.
Stefan FILIPKIEWICZ
(1879 Tarnów–1944 obóz koncentracyjny  
Mauthausen‑Gusen)

Słoneczniki, 1916

olej, tektura; 45,5 x 60,5 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: Stefan Filipkiewicz / 1916.

Estymacja 8 000–10 000

Proweniencja:
– zakup Desa Kraków (lata 70.)
– kolekcja prywatna, Kraków
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6.
Julian FAŁAT
(1853 Tuligłowy k. Przemyśla–1929 Bystra k. Bielska Białej)

Pejzaż z Bystrej, 1912 

pastel, tektura; 33 x 91,7 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. l. d.: J Fałat / Bystra / 1912

Estymacja 30 000–50 000

Praca posiada szkło muzealne.

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków

Motywy pejzażowe z  Bystrej należą do  popularnych tematów szczegól-
nie w  dojrzałej twórczości malarza. Miejscowość na  Śląsku Cieszyńskim 
od 1910 roku stała się domem dla artysty – obecnie w jego willi funkcjo-
nuje muzeum (jako oddział Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej). Mistrz 
akwareli w prezentowanym obrazie daje się poznać jako artysta z lekkością 
i finezją operujący techniką pastelu. Swobodne pociągnięcia kreski, rozmyte 
plamy koloru w partii lasu czy nieba potęgują subtelność przekazu. Artysta 
pięknie rozjaśnił późnojesienny pejzaż smugami błękitnego nieba. Podło-
że wykorzystał także pod  względem kolorystycznym, tworząc oszczędną, 
ale niezwykle nastrojową kompozycję. 
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7.
Mieczysław REYZNER
(1861 Lwów–1941 Lwów)

Pieśń wieczorna (Powrót z komersu), 1913

olej, tektura; 103 x 73 cm;
sygn. i dat. l. d.: Mieczysław Reyzner / 1913;
na odwrocie nalepka galeryjna oraz nalepki z informacjami o obrazie

Estymacja 20 000–25 000 

Obraz posiada opinię Agencji Art Konsultant Pana Adama Konopac-
kiego z 1998 roku.

Proweniencja:
– kolekcja Władysława Godynia do 1998 roku
– kolekcja POL-MOT

Artysta wszechstronny, podejmujący w  swojej twórczości zarówno 
tematykę pejzażową, portretową, jak i motywy symboliczne. Lwow-
ski malarz kształcił  się w Wiedniu i  Monachium, w  Paryżu posiadał 
pracownię. „Pieśń wieczorna” pochodząca z dojrzałego okresu twór-
czości, to nieco idylliczna kompozycja o harmonijnie dobranej kolo-
rystyce. Postacie czterech młodych kobiet przemierzających parkową 
aleję mogą być symbolem młodości i kobiecego wdzięku. Obraz oko-
ło 1915 roku był powielany na pocztówkach Wydawnictwa „Krakus”, 
dzięki czemu zyskał dużą popularność.
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8.
Kazimierz SICHULSKI
(1879 Lwów–1942 Lwów)

Portret młodej kobiety, 1909

olej, płótno; 100 x 99,5 cm;
sygn. i dat. p. g.: Sich 09;
na odwrocie nalepki z informacjami o obrazie

Estymacja 40 000–50 000

Obraz posiada opinię Agencji Art Konsultant Pana Adama Konopac-
kiego z 2002 roku.

Proweniencja:
– kolekcja Władysława Godynia do 1998 roku
– kolekcja POL-MOT

Bibliografia:
– Houszka E., Kazimierz Sichulski [katalog w  Muzeum Narodowym 

we Wrocławiu], Wrocław 1994.
– Jankowska-Marzec A., Kazimierz Sichulski, malarz huculskiej wsi 

i  młodopolskich kawiarni, „Gazeta Antykwaryczna”, 2001, nr  2, 
s. 11–14.

– Kozicki W., Kazimierz Sichulski, Warszawa 1928.
– Kozicki W., Karykatury Sichulskiego [w:] K.  Sichulski, Karykatury 

współczesne. Legiony –  politycy, literaci, malarze, aktorzy, Kraków 
[brw].

– Lewicka-Morawska A., Machowski M., Rudzka M. A., Słownik ma‑
larzy polskich. Od  średniowiecza do  modernizmu, Warszawa 1998, 
s. 180–181.

Unikalna kolekcjonerska pozycja wykraczająca poza sztandarową te-
matykę obrazów Kazimierza Sichulskiego. Malarz, jako jeden z przed-
stawicieli nurtu folklorystycznego, zasłynął z motywów huculskich. 
Zainteresowanie ludowością, tak żywe w epoce Młodej Polski, było 
dla  artysty bodźcem do  malarskich przedstawień. Prezentowany, 
okazały portret młodej damy wyróżnia  się stonowaną, przygaszo-
ną kolorystyką i  nastrojem melancholii. Klasyczny, niemal surowy 
portret uzupełnia jedynie delikatne zdobienie ściany, stanowiące 
tło dla modelki i dodające kompozycji lekkości. W tym samym roku 
co oferowany obraz powstał autoportret artysty. Młody malarz, tuż 
po ukończeniu krakowskiej ASP, zaledwie cztery lata wcześniej wy-
stawiał swoje prace na pierwszej indywidualnej ekspozycji. Dla mi-
łośników twórczości Sichulskiego obraz ten może stanowić ciekawe 
uzupełnienie jego dorobku.
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9.
Jerzy KOSSAK
(1886 Kraków–1955 Kraków)

Palenie sztandarów

olej, tektura; 33,5 x 48,7 cm w świetle ramy;
sygn. l. d.: Jerzy Kossak;
na odwrocie okrągła pieczęć z napisem w otoku: JERZY KOSSAK Kra‑
ków pl. Kossaka 4 Nr. 12

Estymacja 18 000–22 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Poznań
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10.
Jerzy KOSSAK
(1886 Kraków–1955 Kraków)

Odwrót spod Moskwy, 1937

olej, płótno; 80,5 x 100,5 cm;
sygn., dat. i dedykacja l. d.: Aleksandrom Kłaputom w dzień ślubu / Jerzy 
Kossak / 1937;
na odwrocie nalepka z orzeczeniem autentyczności mgr. Leszka Lu-
dwikowskiego z 1971 roku;
na  krośnie pieczęć (częściowo czytelna): SKŁAD PAPIERU / LEKSAN‑
DROWIC / KÓW. BASZTOWA 11

Estymacja 30 000–40 000 l

Proweniencja:
– zakup Desa Kraków (lata 70.)
– kolekcja prywatna, Kraków

Obraz reprodukowany:
Olszański K., Jerzy Kossak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 
Warszawa, Kraków 1992, il. 258 (cz.-b.).

„Odwrót spod Moskwy” jest pracą wpisującą  się w  tematykę napo-
leońską, która zajmuje istotne miejsce w  dorobku artystycznym Je-
rzego Kossaka. Nurty historyczny i batalistyczny były tymi, z którymi 
twórczość artysty była najbardziej tożsama i  które przyniosły mu 
największą popularność. Opisywany obraz, jak czytamy w dedykacji, 
stanowił prezent ślubny dla Aleksandra Kłaputa, osoby blisko związa-
nej z  rodziną Kossaków (był on wieloletnim sekretarzem Wojciecha 
i  Jerzego). W  roku powstania obrazu Kossak uczestniczył w  wysta-
wie „Łowiectwo w sztuce polskiej” w warszawskiej Zachęcie, a także 
w Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej w Berlinie. 
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11.
Jerzy KOSSAK
(1886 Kraków–1955 Kraków)

Potyczka przy studni, 1936

olej, deska; 54,4 x 80 cm;
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak / 36;
na odwrocie:
– napis: „Stwierdzam autentycz” / ność tego obrazu„ / Jerzy Kossak;
– okrągła pieczęć z napisem w otoku: JERZY KOSSAK Kraków pl. Kos‑

saka 4 Nr. 360.;
– napis: Lwów Piłsudskiego 11;
– pieczęć (częściowo czytelna): SALON OBR…MALARZY …KICH / 

Lwów … Tel 265‑86 / Nr. ew. / utor / … dzieła / … / …

Estymacja 35 000–45 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Poznań
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12.
Władysław JAROCKI
(1879 Podhajczyki, Ukraina–1965 Kraków) 

Artyści przy stole

olej, płótno; 130 x 150 cm;
na odwrocie nalepka z opisem: Władysław Jarocki, Kraków / „W r. 1963 
wspominam o Gronie moich przyjaciół, / z którymi tyle miłych sympozio‑
nów „włoskich” / przeżyłem w latach 1911 do 1914.” / olej, 150 x 130 cm.

Estymacja 50 000–60 000 l

Proweniencja:
– własność żony malarza – Anny Jarockiej
– kolekcja Władysława Godynia
– kolekcja prywatna, Kraków

Bibliografia:
Słownik artystów polskich i  obcych w  Polsce działających. Malarze, 
rzeźbiarze, graficy, t. 3, red. Derwojed J., Maurin Białostocka J., Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979.

Tematyka portretowa była bliska twórczości Władysława Jarockiego. 
Artysta stworzył liczne obrazy ukazujące wybitne i znane osobistości 
związane z  Krakowem, a  także przyjaciół i  rodzinę. Często malował 
również autoportrety. Praca „Artyści przy stole” ukazuje talent Włady-
sława Jarockiego w zakresie portretu zbiorowego. Jak opisuje Słownik 
Artystów Polskich przedstawia jedne z czołowych postaci środowiska 
artystycznego tamtego czasu: Jana Kasprowicza (poetę, dramaturga, 
krytyka literackiego), Leopolda Staffa (jednego z czołowych poetów 
młodopolskich), Stanisława Antoniego Muellera (prozaika), Mieczy-
sława Tretera (wykładowcę, współzałożyciela Instytutu Propagandy 
Sztuki i dyrektora Państwowych Zbiorów Sztuki w Warszawie), Włady-
sława Kozickiego (historyka sztuki, dramaturga, publicystę) i samego 
Jarockiego. Na  omawianej pracy wymienione osoby umieszczone 
są następująco: Jan Kasprowicz pierwszy z  lewej, Władysław Jarocki 
– drugi z lewej, Stanisław Antoni Mueller – trzeci z lewej, Mieczysław 
Treter – trzeci z prawej, Władysław Kozicki – drugi z prawej, Leopold 
Staff – pierwszy z prawej.
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13.
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 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

Namalowana szerokimi pociągnięciami pędzla ekspresyjna kompozy-
cja powstała około 1910 roku. Karpiński postawił na  mocny akcent 
kolorystyczny i stonowane tło. To połączenie dało plastyczne i nietu-
zinkowe ujęcie tematu. 
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14.
Stanisław Ignacy Poraj FABIJAŃSKI
(1865 Paryż–1947 Kraków)

Kwiaty

akwarela, pastel, tektura; 34,4 x 49,6 cm;
sygn. l. g.: St. Fabijański;
na odwrocie fragment pieczęci: MAGAZYN … / R. Alek… / KRAKÓW 
oraz nalepka aukcyjna

Estymacja 4 000–5 000

Proweniencja:
– zakup Desa Kraków (lata 80.)
– kolekcja prywatna, Kraków

Subtelne, pełne uroku przedstawienie martwej natury w  wykona-
niu urodzonego w Paryżu artysty. Choć popularniejszym motywem 
w  malarstwie Fabijańskiego były weduty i  zabytkowa architektura, 
to oferowana tematyka jest doskonałym urozmaiceniem jego dorob-
ku. Obrazy Fabijańskiego wzbogacają zbiory m. in. w Muzeum Gór-
nośląskiego w Bytomiu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum 
Narodowego w Szczecinie czy Lwowskiej Galerii Obrazów.



29

15.
Stanisław PACIOREK
(1889 Ładycze–1952 Kraków)

Widok na Wawel, 1912

olej, tektura; 60,5 x 83,7 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: St. Paciorek / Kraków. 912. III r.;
na odwrocie oznaczenia: 16483 / 230/43

Estymacja 3 000–4 000 l

Proweniencja:
– zakup Desa Kraków (lata 80.)
– kolekcja prywatna, Kraków

Dekoracyjna kompozycja z reprezentacyjnym symbolem Krakowa zo-
stała namalowana przez artystę w wieku zaledwie 23 lat. Widoki archi-
tektoniczne zajmowały istotne miejsce w jego twórczości. Krakowskie 
zabytki uwieczniane na obrazach Stanisława Paciorka charakteryzuje 
intensywna gra kolorów i umiejętne operowanie światłocieniem. Cie-
pła tonacja kolorystyczna i dobry warsztat malarski wzmacniają pozy-
tywny odbiór oferowanego dzieła.
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16.
Wiktor KORECKI
(1890 Kamieniec Podolski–1980 Komorów)

Chaty w śniegu

olej, płótno; 61,5 x 91 cm;
sygn. l. d.: WIKTOR KORECKI

Estymacja 9 000–12 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa

Realistycznie ujęty pejzaż zimowy stał się jedną z malarskich wizytó-
wek Wiktora Koreckiego. W pracach artysty wyróżnia się wrażliwość 
w posługiwaniu się plamą barwną. Artysta z równą swobodą oddaje 
piękno skąpanego w słońcu śniegu, jak i ukrytych w cieniu połaci lasu. 
Sygnowaną, stonowaną kolorystycznie kompozycję ożywia akcent 
zapalonej lampy widocznej w oknie chaty.
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17.
Leszek STAŃKO
(1924 Sosnowiec–2011 Katowice)

Zima w Zakopanem, 1997

olej, tektura; 49,1 x 69 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: LESZEK STAŃKO / ZAKOPANE 1997 R.

Estymacja 3 000–4 000 l

Proweniencja:
– zakup od artysty
– kolekcja prywatna, Kraków

Górskie pejzaże to typowe motywy w  twórczości artysty. Zachwyt 
szczególnie nad tatrzańską i  beskidzką przyrodą inspirował malarza 
do pracy artystycznej, która podobnie jak w przypadku jego ojca, Mi-
chała Stańki, przyniosło mu rozpoznawalność. Pomimo powtarzalno-
ści motywu kompozycje artysty wymykają się banalnym schematom. 
Niezwykle dekoracyjny pejzaż warty jest uwagi kolekcjonerów.
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18.
Mela MUTER
(Maria Melania Mutermilch)
(1876 Warszawa–1967 Paryż)

Pejzaż z Prowansji (Awinion)

olej, sklejka; 52 x 63 cm;
sygn. p. d.: MUTER;
na odwrocie:
– nalepka z opisem: 13057 Mela MUTER / HB 54 x 65 / Paysage de Pro‑

vence;
– nalepki: Melle HUMBERT‑VIGNOT / 2800 [ołówkiem] /1 cad réf 28 bis 

12.F crème et bistre / (à échanger contre 1 cad. ḿ. réf. en 12. P chez elle 
/ PAYE);

– nalepka: 174 Ac / 12 F 61 x 50 / Ref. 28 bis. paliné crème / et bistre;
– wyryta pieczęć z napisem: CONSERVATIVO OPERE D’ARTE TORINO RE‑

STAURC [?];
– wyryty napis: E. Bouche [w prostokącie];
– na krośnie napis: 13057 MUTER Mela 6;

– na krośnie tabliczka: 13057 MUTER oraz napis (częściowo czytelny): 
12‑/76;

– oznaczenie: 72 [w kole] xy [?]

Estymacja 400 000–500 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków

Pejzaże Meli Muter przedstawiające widoki z  południa Francji, Bre-
tanii czy Hiszpanii wypełnia soczysta paleta barw. Wyrazista faktura 
kompozycji, odważne zestawienia kolorów czy umiejętne opero-
wanie światłem sprawiają, że tematyka ta stała  się rozpoznawalna 
w twórczości artystki. Na twórczość Meli Muter miały wpływ znaczące 
osobistości tamtego czasu. Inspirowała się malarstwem Paula Cézan-
ne’a, Władysława Ślewińskiego, Edouarda Vuillarda czy Vincenta van 
Gogha. Oferowany obraz stanowi kwintesencję sugestywnego spoj-
rzenia artystki na  pejzaż. Piękno krajobrazów namalowanych przez 
Muter tkwi m. in. w pełnym ekspresji sposobie kładzenia farby. Kom-
pozycje artystki oddają głębię przestrzeni, a jednocześnie wrażliwość 
na niuanse kolorystyczne. Sygnowany widok z Prowansji to dekora-
cyjny przykład popularnego motywu. 
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19.
Louis MARCOUSSIS
(1878 Warszawa–1941 Cusset, Francja)

Martwa natura ze skrzypcami, 1921

gwasz, kredka czarna, ołówek, papier; 51,5 x 41,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: marcoussis 1921;
na odwrocie nalepki:
– Louis Marcoussis 1878–1941 / „Still Life with Violin” / 1921 / gouache 

on paper / 20 3/10 x 16 3/10 inches / signed and dated / Collection, 
Mr. Allan Frumkin, New York; 

– 42 Louis Marcoussis; 
– Jean Aron / 6 RUE MIROMESNIL / PARIS VIII;
– LOUIS MARCOUSSIS / 1878‑1941 / NATURE MORTE (LE VIOLON) / Si‑

gned and dated / Gouache and charcoal on paper 20 3/10 x 16 3/10 
inches / 51,5 x 41,5 cm / Executed in 1921 / Provenance / Atelier Mar‑
coussis, Paris / Jean Aron, Paris / Mr Allan Frumkin New York; 

– Z. MICHAEL LEGUTKO / Lipert Gallery / 147 Milton Street / Greenpoint, 
Brooklyn, NY 11222 / Tel […] / Fine Paintings by Polish Artists. Old Po‑
lish Prints and Maps. / Louis Marcoussis (Ludwik Markus) 1878–1941 
/ STILL LIFE WITH VIOLIN, 1921 / gouache on paper / 51,5 x 41,5 cm / 
signed and dated lower right. / Provenance: / Atelier Marcoussis, Paris 

/ Jean Aron, Paris / Allan Frumkin, New York / Study for „LE VIOLON”, oli 
on canvas, 89 x 43 (Jean / Lafranchis, Marcoussis, sa vie, son oeuvre, 
catalogue complet / des peintures, fixés sur verre, aquarelles, dessins, 
gravures, Les / éditons de temps, Paris, 1961, no. P.43;

– oznaczenie: … 6878; 
na krośnie:
– Marcou..ssis;
– oznaczenie: II;
– oznaczenie: 62,4 x 52,4 I [?]

Estymacja 100 000–120 000

Obraz posiada ekspertyzę Pani Barbary Brus-Malinowskiej z dnia 
1.06.2017

Proweniencja:
– Atelier Marcoussis, Paryż
– Allan Frumkin, Nowy Jork
– Lipert Gallery, Brooklyn, Nowy Jork
– kolekcja prywatna, Polska
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20.
Zygmunt Józef  
(Sigmund, Sigmond) MENKES
(1896 Lwów–1986 Riverdale)

W ogrodzie

olej, płótno; 56 x 69 cm;
sygn. p. d.: Menkes

Estymacja 90 000–120 000 l

Proweniencja:
– zakup dom aukcyjny Christie’s (1999 r.)
– kolekcja prywatna, Kraków

Dekoracyjny, przepełniony światłem i soczystym kolorem obraz znako-
mitego malarza związanego ze środowiskiem École de Paris. Tematyka 
pejzażowa w twórczości artysty nawiązywała często do krajobrazów 
z  południa Francji czy widoków Morza Śródziemnego. Ekspresyjne 
kompozycje malarza wyrażają niezwykłe wyczulenie na barwę i swo-
bodę w stosowaniu tonacji kolorystycznych. W jego twórczości odna-
leźć można inspiracje malarstwem Soutine’a, Chagalla czy Matisse’a. 
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21.
Henryk HAYDEN
(1883 Warszawa–1970 Paryż)

Pejzaż

olej, płótno; 54 x 65 cm;
sygn. p. d.: Hayden;
na krośnie oznaczenie: MNA [?] – 041069‑0012

Estymacja 70 000–90 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków

Tematyka pejzażowa przeplatała się niemal przez całą działalność ar-
tystyczną Henryka Haydena. Artysta, który większość swojego życia 
spędził we Francji, krajobrazom tego kraju w  naturalny sposób po-
świecił najwięcej miejsca. Dzieła artysty z motywem pejzażowym na-
malowane podczas pobytu w Bretanii charakteryzują się nasyconym 
kolorem i specyficzną nostalgią. 
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22.
Maurice (Blumenkranc) BLOND
(1899 Łódź–1974 Clamart, Francja)

Miasto

olej, płótno; 61 x 82 cm;
sygn. l. d.: M Blond;
na krośnie oznaczenia: 491; 1969; 168 

Estymacja 8 000–12 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa

Urodzony w Łodzi malarz żydowskiego pochodzenia posługiwał się 
często pastelową paletą kolorów. Związany przez większość życia 
z Francją, w tym z Paryżem, do którego wyjechał w 1924 roku, uwiecz-
niał na swoich płótnach ujęcia architektury miejskiej, motywy pejza-
żowe, ale także martwą naturę i portrety. Tworzył w nurcie postimpre-
sjonizmu, swobodnymi, zamaszystymi pociągnięciami pędzla. Jasne, 
niekiedy jaskrawe zestawienia barw i uproszczona figuracja stosowa-
ne przez artystę, kreują nieco naiwną, ale pełną uroku wizję świata. 
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23.
Włodzimierz TERLIKOWSKI
(1873 Poraj–1951 Paryż)

Pejzaż z Ornans, 1917

olej, płótno; 76,4 x 90 cm;
sygn. i dat. l. g.: W. de Terlikowski ‑ 17;
na odwrocie:
– opisany na blejtramie: Terlikowski 1917 ‑ Paysage à Ornans ‑;
– kartka z drukowanym napisem w j. francuskim: W. de Terlikowski / 

„Paysage á Ornans” / Huile sur toile. / … 76 I/2 x 0,90. / Signé et daté 
en haut á gauche: W. de Terlikowski ‑ I7. / appartient au Docteur Henri 
Laugier, Paris / No 23; odręcznie dopisane: 1917; n… 82 / …; 

– oznaczenie: 503 No 82.

Estymacja 25 000–35 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
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24.
Franz ROUBAUD
(1856 Odessa–1928 Monachium)

Szejk arabski

olej, płótno, dykta; 67 x 56 cm;
sygn. l. d.: FRoubaud (sygnatura drapana);
na odwrocie:
– kartka z opisem pracy w j. niemieckim: Francois Roubaud / geb. 1856 

in Odessa, gest. 1928 in München. / 112 Arabischer Scheik in dunklem 
Burnus und weiβemKopfüberwurf. Brustbild / en face. / Oel auf P. 68 x 
57 cm. Bez.: F. Rouband. H. R. [w prawym górnym rogu kartki napis 
– częściowo czytelny: …Helb… / München 17. September 30.];

– kartka z oznaczeniem: 0912/2010 / Franz Roubaud / Arab, olej na pły‑
cie; syg

 
Estymacja 14 000–20 000

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

Artysta francuskiego pochodzenia słynął z obrazów o tematyce orien-
talnej, w  tym wizerunków ludności kaukaskiej. W  jego twórczości 
ważne miejsce zajmowała również tematyka batalistyczna. Prezento-
wany obraz ucznia Józefa Brandta i monachijskiej akademii jest cha-
rakterystycznym przykładem jego talentu.
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25.
Alfred ABERDAM
(1894 Lwów–1963 Paryż)

Kompozycja figuralna, 1953

olej, płótno; 26,5 x 34,7 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: Aberdam;
opisany na odwrocie (częściowo czytelnie): Aberdam / 5 (1953) / … 
/ … Paris

Estymacja 4 000–6 000 l 

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa

W  malarstwie Alfreda Aberdama zwraca  się szczególną uwagę 
na wrażliwość kolorystyczną, która mimo charakterystycznych, często 
monochromatycznych kompozycji, dodawała im wyrazistości. Wpa-
trując się w płótna artysty zdumiewa bogactwo zastosowanych to-
nacji kolorystycznych, umiejętne operowanie walorem w nasyceniu 
barwy czy pojawiające się kontrastowe zestawienia plam. Oferowana 
kompozycja z dość uproszczonym przedstawieniem postaci, nama-
lowana została z przewagą ciemnych barw. Mimo to, dzięki jaśniej-
szym akcentom, nie brakuje jej światła. Stonowana, pełna subtelnego 
uroku stanowi kolekcjonerski przykład twórczości artysty należącego 
do środowiska École de Paris.
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W  latach 1982–84 oprócz cyklu „Fragmenty jako całości radykalne”, 
na  które złożyło  się czterdzieści prac malarskich, Jan Berdyszak wy-
konał rzeźby „Inne do baz”, rysunki „Byt do baz” i rozpoczął cykl „Wo-
kół obrazu”. Pierwsza połowa tej dekady zapisała się w biografii arty-
sty dużą aktywnością twórczą. Zrealizował m. in. cykl autooffsetów 
„Studia po…”, pracował nad obiektami „Refleksje komplementarne”, 
„Tryptyki ontyczne”, „Postaci obrazu potencjalnego” czy „Katedry”. Ar-
tysta uczestniczył przykładowo w  Międzynarodowym Praskim Qu-
adriennale Scenografii, Biennale Sztuki Nowej w Zielonej Górze czy 
Międzynarodowym Biennale Rzeźby w  Atenach. Niezwykle bogaty 
dorobek artystyczny Jana Berdyszaka oscyluje wokół zagadnienia 
przestrzeni (na wielu jej wymiarach), operuje formami geometrycz-
nymi i  quasi geometrycznymi, jednocześnie kładzie mocny nacisk 
na  pojęcia ontologiczne rozważane w  kontekście sztuki. Fragmen-
taryczność, pustka, wieloznaczność były pojęciami podejmowanymi 
przez malarza w wielu realizacjach malarskich, przestrzennych czy fo-
tograficznych. Oferowany obiekt cechuje się oryginalną formą. Z jed-
nej strony stanowi odrębny artystyczny byt, z drugiej – będąc częścią 
określonego malarskiego cyklu jest wyrazem konceptualnej myśli 
artysty. W 1982 roku Berdyszak rozważał: „co fragmenty czyni i pozo-
stawia zawsze fragmentami, a co czynić może całościami?”, „czyż nie 
jest szczególnym istnieniem fragmentu jego nierozpoznawalność”? 
Zagłębiając się w teoretyczne dociekania artysty wyraźniej widać ko-
lekcjonerską oryginalność jego dzieł. 

26.
Jan BERDYSZAK
(1934 Zawory–2014 Poznań)

Fragment jako całość radykalna XXIX, 1982–84

akryl, płótno naklejone na deskę; 82 x 64,5 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: 126 MAD / FRAGMENT JAKO / CAŁOŚĆ 
RADYKALNA XXIX / 1982 / 1984 / AKRYL / JAN / BER / DYSZ / AK

Estymacja 50 000–70 000 l

Proweniencja:
– kolekcja rodziny artysty 
– kolekcja prywatna, Poznań

Praca reprodukowana w katalogu:
Jan Berdyszak. Twórczość z  lat 1960–2002, Centrum Rzeźby Polskiej, 
Orońsk 2002, s. 82, il. 78 (barwna).

Bibliografia:
– Jan Berdyszak. Retrospektywa wybranych problemów z lat 1962–1995, 

Galeria Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych, Katowice 
1996. 

– Jan Berdyszak. Twórczość z lat 1960–2002, Centrum Rzeźby Polskiej, 
Orońsk 2002.

– Jan Berdyszak. Prace 1960–2006, opr. M. Smolińska-Byczuk, W. Ma-
kowiecki, M. Pawłowski, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2006.

Fragment jako całości radykalne z lat 1982–1984, Galeria BWA, Katowice
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27.
Teofil OCIEPKA
(1891 Janów Śląski–1978 Bydgoszcz)

Kompozycja fantastyczna, 1965

olej, płótno; 48,5 x 44 cm;
sygn. i dat. p. d.: T. Ociepka / 1965 r.;
na odwrocie:
– pieczęcie (słabo czytelne);
– wklejki z oznaczeniami: poz.2. – / kl. III – z – 16/II/175/65 oraz: poz. 51 

/ kl – [?] – 662/654/68;

Estymacja 20 000–30 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kanada

Kompozycja z  dojrzałego okresu twórczości śląskiego prymitywisty, 
jednego z  czołowych przedstawicieli tzw. Grupy Janowskiej –  arty-
stycznego fenomenu  lat 50. W  malarstwie Teofila Ociepki odnajdu-
jemy silne odwołania do  okultyzmu, śląskich wierzeń i  obyczajów 
oraz  świata przyrody. W  fantastycznych, nieco zagadkowych kom-
pozycjach ważną rolę odgrywa symbol i kolor. Obrazy artysty to nie-
zwykle szczere, osobiste wypowiedzi o sprawach dla niego najistot-
niejszych. W latach 60. w jego obrazach dominują baśniowe pejzaże, 
dzikie dżungle i ogrody. Oferowana praca wpisuje się w tę stylistykę. 
Namalowana w  połowie tej dekady zwraca uwagę intensywną ko-
lorystyką i  pomysłową kompozycją. Fantazyjne stwory wplecione 
w strukturę lasu, tworzą zaskakującą całość. Niebanalna wyobraźnia 
i warsztat malarski Ociepki zostały docenione także za granicą. Artysta 
wystawiał w Wiedniu, Amsterdamie czy Paryżu.
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28.
Jan TARASIN
(1926 Kalisz–2009 Warszawa)

Komplikacja 3, 1991

gwasz, akwarela, papier; 32,5 x 44,3 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: Jan Tarasin 91;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: Jan Tarasin 91 / Komplikacja 3

Estymacja 14 000–16 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa

Uproszczone formy, którymi artysta wypełniał przestrzeń obrazu, 
nie miały bezpośredniego odniesienia do realnych przedmiotów. Po-
sługując się znakami, figurami geometrycznymi, tworzył abstrakcyjne 
układy o dynamicznym zestawieniu barwnych plam. Tarasina fascy-
nowało pojęcie zmienności, ambiwalencja sił. Ważną rolę odgrywały 
zarówno kształty, jak i kolory. W oferowanej, pochodzącej z dojrzałego 
okresu twórczości pracy, artysta umieścił różnorodne, współistnieją-
ce formy. Swobodnie malowane dają wrażenie ruchu. Wykreowany 
przez Tarasina specyficzny mikroświat daje możliwość szerokich inter-
pretacji. 
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Mocne zestawienia czerwieni i  błękitu oraz charakterystyczny ma-
larski język oparty na  abstrakcyjnej formie nawiązującej do  taszy-
zmu i  dekalkomanii, tworzą rozpoznawalną dla  twórczości artysty 
kompozycję. Sygnowana, olejna praca została namalowana pełnymi 
ekspresji pociągnięciami pędzla. Niezwykły dynamizm wyczuwalny 
w obrazach Lenicy implikowany jest także przez ciekawe zestawienia 
kolorów. O  uznaniu i  popularności artysty świadczy obecność jego 
dzieł w  wielu kolekcjach muzealnych (np. Muzeum Narodowego 
w  Krakowie, Poznaniu, Warszawie), a  także w  zbiorach prywatnych 
w kraju i za granicą.

29.
Alfred LENICA
(1899 Pabianice–1977 Warszawa)

Inferno

olej, płótno; 48,2 x 35,6 cm;
sygn. p. d.: lenica

Estymacja 25 000–30 000 l

Proweniencja:
– ze spuścizny po artyście
– kolekcja prywatna, Warszawa (od 2000 r.)
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30.
Alfred LENICA
(1899 Pabianice–1977 Warszawa)

Kompozycja z postacią

technika własna, gwasz, tusz, papier; 34,6 x 25,7 cm w św. p-p.;
sygn. u dołu: lenica;
sygn. na odwrocie: lenica

Estymacja 3 500–4 500 l

Praca posiada szkło muzealne.

Proweniencja:
– ze spuścizny po artyście
– kolekcja prywatna, Warszawa (od 2000 r.)

Przedstawienia figuralne w  obrazach Alfreda Lenicy stanowią rzad-
kość. Artysta znany z posługiwania się abstrakcją, w oferowanej pracy 
w interesujący sposób połączył malarską ekspresję z motywem posta-
ciowym. Wtopiony w płaszczyznę kompozycji nadaje jej unikatowy 
charakter.
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31.
Henryk STAŻEWSKI
(1894 Warszawa–1988 Warszawa)

Układ geometryczny, 1982

akryl, drewno, płyta; 48,5 x 48,5 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: 1982 / H. Stażewski

Estymacja 60 000–80 000 l

Proweniencja:
– kolekcja Joanny Lothe
– kolekcja prywatna, Warszawa

Artysta awangardowy, który odegrał znaczącą rolę w polskiej sztuce 
XX wieku. Jego twórczość wpisuje się w nurt abstrakcji geometrycz-
nej i konstruktywizmu. Początkowo inspirował się kubizmem i teorią 
unizmu Władysława Strzemińskiego. Artystyczne wypowiedzi Sta-
żewskiego obejmowały również malarstwo figuratywne, struktury 
reliefowe czy projekty scenograficzne. 
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32.
Jan BERDYSZAK
(1934 Zawory–2014 Poznań)

Kompozycja z kół, 1962

olej, papier; 76,2 x 32,5 cm;
sygn. i  dat. na  odwrocie: JAN / BER / 
DYSZ / AK / 1962

Estymacja 12 000–16 000 l

Proweniencja:
– kolekcja rodziny artysty 
– kolekcja prywatna, Poznań

W  koncepcji artystycznej Berdyszaka 
ważną rolę odgrywa przestrzeń i prze-
miana. Intrygujące wykorzystanie form 
geometrycznych –  często uciętych, 
wyciętych, niepełnych, ma za  zada-
nie skierowanie uwagi odbiorcy na  to, 
co jest poza ramami obrazu, na (pozor-
ną) pustkę. Wieloznaczność pozostaje 
jednym z ważniejszych pojęć w termi-
nologii artysty. Prezentowana praca po-
wstała w 1962 roku. Nawiązuje do cy-
klu kół podwójnych tworzonych przez 
Berdyszaka od 1962 do 1964 roku.
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33.
Teresa RUDOWICZ
(1928 Toruń–1994 Kraków)

Zapiski

kolaż, olej, płótno; 87 x 39,5 cm;
na odwrocie kartka z napisem: Teresa Rudowicz

Estymacja 12 000–16 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków

Zapiski, notatki, urywki. Zdania zanotowane odręcznie 
na  kartkach papieru szczelnie wypełniają przestrzeń 
kompozycji. Artystka posługując  się wtórnymi zapi-
skami stworzyła z  nich nowy, artystyczny byt. Słowo 
i obraz połączyły się w jedno. Praca intryguje, pobudza 
do refleksji, zachęca do rozszyfrowania ważnych kiedyś 
informacji. Jest przykładem nietuzinkowych obiektów 
Teresy Rudowicz – specyficznych mikroświatów zbu-
dowanych z  bogactwa elementów: drobnych przed-
miotów codziennego użytku, fragmentów manu-
skryptów czy fotografii. W swojej twórczości członkini 
II Grupy Krakowskiej czerpała inspiracje z surrealizmu, 
taszyzmu czy malarstwa abstrakcyjnego. Na  przeło-
mie lat 50. i 60. rozpoczęła tworzenie charakterystycz-
nych kolaży.
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34.
Jerzy NOWOSIELSKI
(1923 Kraków–2011 Kraków)

Ikona Chrystusa – praca dwustronna

gwasz, ołówek, papier; 26 x 16,3 cm w św. p-p.;
sygn. na odwrocie: J. N.;
na odwrocie rysunek aktu kobiecego

Praca posiada szkło muzealne.

Estymacja 10 000–13 000 l

Proweniencja:
– dar artysty
– kolekcja prywatna, Polska

Przedstawienia świętych stanowiły istotny zakres tematyki sakralnej 
podejmowanej przez Nowosielskiego. Nawiązując do  podstawo-
wych reguł malarstwa ikonowego, wzbogacił je o  własne koncep-
cje. Typowa dla nich jest oszczędność środków, swoboda w wyborze 
materiału malarskiego czy poetyckość przedstawienia. Artysta nie 
stosował kategorycznego podziału malarstwa na świeckie i religijne. 
W  jego mniemaniu te dwie sfery przenikały się wzajemnie. W pra-
cach Nowosielskiego można dostrzec nawiązania do  tradycyjnej 
szkoły malowania ikon, wzbogacone jednak nowoczesnym spojrze-
niem na sztukę.
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35.
Jerzy NOWOSIELSKI
(1923 Kraków–2011 Kraków)

Pływak

piórko, papier; 20,2 x 13,7 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: J. N. (ołówkiem);
na odwrocie odręcznie pisany tekst artysty na temat teatru lalkowego

Praca posiada szkło muzealne.

Estymacja 6 000–8 000 l

Proweniencja:
– dar artysty
– kolekcja prywatna, Polska

Oszczędna, rozpoznawalna dla artysty kreska, surowość kompozycji 
i  charakterystyczny rys sylwetki składają  się na  oferowaną kompo-
zycję. Co  ciekawe, praca oprócz sygnatury artysty wzbogacona jest 
także fragmentem jego autorskich zapisków. Unikatowy zestaw arty-
styczny to ciekawa propozycja kolekcjonerska. 
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36.
Tadeusz KANTOR
(1915 Wielopole Skrzyńskie–1990 Kraków)

Gdzie są niegdysiejsze śniegi, 1978

technika mieszana, papier; 28 x 21,5 cm;
na odwrocie czarnego kartonu wklejka z drukowanym napisem: Ta‑
deusz Kantor – Ou sont les neiges d’antan, 1978 / rysunek tuszem (trąba, 
napisy) / datowany 1978, nie podpisany / wym. 32,5 x 25 cm. (na czar-
nym kartonie)

Estymacja 12 000–17 000 l

Praca posiada szkło muzealne.

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków

Literackie odwołania, które można odczytać w oferowanej pracy po-
wiązane są ze swobodną, malarska formą. Umieszczony napis w języ-
ku francuskim pochodzi z wiersza „Ballady o paniach minionego cza-
su” François’a Villon’a, stanowiącym część utworu „Wielki testament”. 
Francuski poeta żyjący w XV wieku wyróżniał się swoją twórczością 
od  przyjętego wówczas kanonu. W  poezji Villona’a  współistnieje 
cierpienie i radość, świadomość nieuchronności przemijania i śmiałe 
operowanie groteskową formą. Tadeusz Kantor wykorzystując słynny 
cytat w kompozycji rysunku, nadał lekkiej, szkicowej formie metafo-
rycznej głębi. 
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37.
Tadeusz KANTOR
(1915 Wielopole Skrzyńskie–1990 Kraków)

Ptak, który nie istnieje, 1982

technika mieszana, papier; 27,8 x 21,5 cm;
sygn., dat. i autorsko opisany p. d.: „l’oiseau qui n’existe pas” / do kolekcji 
poety Aveline / 1982 T. Kantor;
na odwrocie czarnego kartonu wklejka z drukowanym napisem: Ta‑
deusz Kantor – rysunek postaci – 1982 / rysunek na papierze 28 x 21 cm. 
naklejony na czarną tekturę o wym. 40 x 29,5 cm. / tytuł pospisany [sic] 
ręcznie, datowany: 1982, sygnowany: T.Kantor

Estymacja 12 000–17 000 l

Praca posiada szkło muzealne.

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków

Pochodzącą z pierwszej połowy lat 80. pracę na papierze można zali-
czyć do ciekawostek kolekcjonerskich. Odautorskie informacje nanie-
sione na obrazie wskazują, że została zainspirowana wierszem Claude 
Aveline „Portret ptaka, który nie istnieje”. Ten wybitny francuski poeta 
i pisarz, zasłynął także pracami malarskimi i działalnością w ruchu opo-
ru. W 1956 roku na jego prośbę znajomi artyści (w tym Jacques Villon, 
Henri-Georges Adam, Jean Bertholle, Mario Prassinos) wykonali ilustra-
cje do utworu. Wiersz zdobył ogromną popularność i  został przetłu-
maczony na ponad pięćdziesiąt języków. Ilustracje do „Portretu ptaka, 
który nie istnieje” stworzyły interesującą kolekcję przekazaną następnie 
przez poetę do paryskiego Musée National d’Art Moderne. Malarska 
interpretacja tego utworu wykonana przez Tadeusza Kantora charak-
teryzuje się wyrazistą kreską. Ekspresyjnie malowana, nieco mroczna 
postać nadaje kompozycji sugestywności. W kolekcji prac artysty sta-
nowić może cenne uzupełnienie rysunkowych dzieł wizjonera teatru. 
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38.
Ryszard WINIARSKI
(1936 Lwów–2006 Warszawa)

Projekt 6, 1971

technika mieszana, tusz, ołówek, papier; 32 x 22,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: winiarski’71 (ołówkiem);
napis u dołu: PROJEKT 6;
na odwrocie: Ryszard Winiarski Pologne / 1971

Estymacja 16 000–20 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków

Sygnowana i datowana praca na papierze znakomicie oddaje charak-
terystyczny dla  Winiarskiego sposób artystycznego wyrazu. Czarne 
i białe pola kwadratów ułożone według przemyślanej matematycznej 

koncepcji, wyzwolone z reguł klasycznego malarstwa, dla współcze-
snych kolekcjonerów stanowić mogą nie tylko przykład sztuki kon-
ceptualnej, ale i nowego spojrzenia na estetykę malarską. Prezento-
wana praca pochodzi z 1971 roku, okresu intensywnej pracy artysty 
nad rozwojem swoich naukowo-artystycznych koncepcji. Zaledwie 
pięć  lat wcześniej Winiarski napisał pracę dyplomową „Zdarzenie 
– informacja – obraz”, w której zawarł kluczowe założenia teoretycz-
ne. Realizacje artystyczne powstałe na ich podstawie zaprezentował 
w  tym samym  roku na Sympozjum Artystów Plastyków i  Naukow-
ców w Puławach. Lata 70. to również narodziny koncepcji gier, które 
miały za zadanie uaktywnianie odbiorców sztuki i  angażowanie ich 
w proces twórczy (serie prac pt. „Gry”, wystawa w Galerii Współczesnej 
w Warszawie w 1972 roku). Co ciekawe, artysta wykonywał również 
projekty scenograficzne (lata 1967–1977). Do jego dorobku w tym za-
kresie można zaliczyć m. in. „Makbeta” i „Otello” Szekspira czy „Medeę” 
Eurypidesa. W  1971  roku artysta uczestniczył w  wystawach zbioro-
wych przykładowo na Międzynarodowym Biennale Sztuki Współcze-
snej w Sao Paulo, w Sympozjum „Złotego Grona” w Zielonej Górze czy 
wystawie „Five Polish Painters” w Oslo. 
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39.
Władysław PACIAK
(1903 Potkanna–1983 Radom)

Kompozycja

olej, technika mieszana, kolaż, płótno naklejone na płytę; 79,6 x 67 cm;
na odwrocie nalepka z autorskim opisem: Władysław Paciak / Z życia 
Bakterii [?] / Radom [adres] / 1960 r 50 x 67 [dopisane]

Estymacja 8 000–12 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa

Wykonana w  technice kolażu praca księdza-artysty dostępna jest 
w publicznej ofercie aukcyjnej po raz pierwszy. Władysław Paciak był 
nietuzinkową postacią na polskiej scenie artystycznej. Łącząc powoła-
nie duchowne i malarski talent zapisał się jako twórca odważnie eks-
perymentujący ze  sztuką współczesną. W  swoich dziełach poruszał 
tematykę wojenną, martyrologiczną, religijną. Bogata kolekcja prac 
artysty znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej w Rado-
miu. W  oferowanej „Kompozycji” o  przygaszonej kolorystyce artysta 
umieścił fragmenty tkaniny i drewna. Przyglądając  się pracy można 
dostrzec m. in. swastykę i zarysy postaci. Wykorzystana symbolika na-
zistowska odwoływać może do tematyki zbrodni wojennych. Na po-
czątku lat 60. stała się ona bodźcem do powstania jednego z ważnych 
cykli artystycznych pt. „Majdanek” (1963–1971).
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40.
Stanisław KRZYSZTAŁOWSKI
(1903 Łanczyn, Ukraina–1990 Kraków)

Nokturn, 1960

technika mieszana, płyta; 119,5 x 94 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d: Krzyształowski / 960;
na odwrocie nalepka: Centralne Biuro Wystaw Artystycznych / Oddział 
w  Krakowie / Autor Krzyształowski [...] / Nazwisko właściciela / Adres 
właściciela / Tytuł dzieła Nokturn / Nr porządkowy zgłoszenia 15 / Tech‑
nika wykonania / Wymiary: wys. cm 120 szer. cm 100

Estymacja 12 000–15 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa

Prace Stanisława Krzyształowskiego wzbogacają kolekcje wielu pol-
skich muzeów. Znajdują się m. in. w zbiorach narodowych w Gdań-
sku, Kielcach, Krakowie, Warszawie. Artysta realizował  się głównie 
w  tematyce pejzażowej. Czerpał zarówno z  abstrakcji aluzyjnej, jak 
i konwencji realistycznej. Obraz z 1960 roku to interesujący przykład 
poszukiwań artysty w obrębie materii i kompozycji dzieła sztuki. Gę-
sta struktura o wydatnej, abstrakcyjnej formie przykuwa uwagę od-
biorcy. W tej dekadzie malarz pełnił funkcję dziekana na Wydziale Gra-
fiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1961  roku uczestniczył 
w Wystawie Malarstwa w XV-lecie PRL.
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41.
Franciszek STAROWIEYSKI
(1930 Bratkówka–2009 Warszawa)

Portret Piotra Wąsika

tusz, papier; 39,5 x 27,5 cm w św. p-p.;
napis p. d.: Piotr Wąsik / Pierwszy Polak w przestworzu. / nieustraszony 
bojownik. / wynalazca sterowca parowego

Estymacja 8 000–10 000 l

Proweniencja:
– z kolekcji Ewy Starowieyskiej
– kolekcja prywatna, Warszawa

Z  wielką starannością i  finezją wykonany rysunek tuszem to orygi-
nalny przykład fenomenalnego talentu artysty. Prowokator, mistrz 
plakatu i  rysunku, wypracował rozpoznawalny malarski język oparty 
na barokowej stylistyce i rozbudowanej metaforze. Fascynował się ko-
biecym ciałem i tematem przemijania, stąd w jego bogatym dorobku 
obok zmysłowych erotyków obecne są nawiązania do nieuchronności 
śmierci, ale też surrealizmu, groteski i makabry. W tej pracy zachwyca 
oszczędność formy. Precyzyjnie przedstawiony schemat kompozycyjny 
można skojarzyć z rysunkiem technicznym. Artystycznego charakteru 
nadaje mu swobodna twórcza ekspresja połączona ze szczyptą humo-
ru. W środku kompozycji Starowieyski namalował postać znanego re-
demptorysty o. Mariana Pirożyńskiego, zasłużonego duchownego, 
pedagoga, ale i  autora dość kontrowersyjnej publikacji „Co  czytać? 
Poradnik dla czytających książki. Beletrystyka”, w której m. in. wypowia-
dał się na temat twórczości współczesnych mu literatów.
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42. 
Franciszek STAROWIEYSKI 
(1930 Bratkówka–2009 Warszawa)

Anioł – praca dwustronna

technika mieszana, gwasz, tusz, papier; 21 x 16 cm w św. p-p.;
na odwrocie kompozycja z martwą naturą

Estymacja 5 000–7 000 l

Proweniencja:
– z kolekcji Ewy Starowieyskiej
– kolekcja prywatna, Warszawa



63

43. 
Jerzy NOWOSIELSKI 
(1923 Kraków – 2011 Kraków)

Kompozycja figuralna, 1960

drzeworyt; 15,7 x 10,6 cm w św. p-p.;
napis l. d.: J N / 1960 (ołówkiem)

Estymacja 2 000–2 500 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków

Graficzna kompozycja z aktem w rozpoznawalnej dla artysty stylisty-
ce. Wydłużona sylwetka postaci jest jedną z cech charakterystycznych 
jego kompozycji figuralnych. Niewielki format pracy i popularny mo-
tyw składają się na atrakcyjną artystycznie całość.



64

44. 
Jan SAUDEK 
(ur. 1935 Praga)

Miłość

fotografia barwna; 16,2 x 22,5 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: JAN SAUDEK;
na odwrocie: Print No. 27/50 Image No. 79 / © Jan Saudek / 1980.133 
II / 64725

Estymacja 7 000–10 000 l

Proweniencja:
– kolekcja prywatna, Praga
– kolekcja prywatna, Warszawa

Bibliografia:
Mrázková D., Jan Saudek, Slovart, 2014.

Znany w literaturze o artyście kadr, odręczna sygnatura oraz szczegó-
łowe informacje zamieszczone na odwrocie pracy –  to  jedne z atu-
tów oferowanej fotografii. Urocze przedstawienie można potrakto-
wać jako symbol macierzyństwa. Jan Saudek –  jeden z  najbardziej 
rozpoznawalnych czeskich fotografów, prezentował swoje prace m. 
in. w paryskim Centre Georges Pompidou i Metropolitan Museum of 
Art w Nowym Jorku. Fotografie jego autorstwa są częścią najważniej-
szych kolekcji w Europie, Azji czy Stanach Zjednoczonych.
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45. 
Jan SAUDEK 
(ur. 1935 Praga)

Płacząca

fotografia czarno-biała; 22,2 x 16,5 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: JAN SAUDEK;
na odwrocie: Image No. / 103 Print No. / 25/50 / Image Date / 1974 Date 
Printed / 1981 / © Jan Saudek 1981 / 178.030.3.14 198/.243 [?]

Estymacja 7 000–10 000 l

Proweniencja:
– kolekcja prywatna, Praga
– kolekcja prywatna, Warszawa
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46. 
Magdalena ABAKANOWICZ
(1930 Falenty–2017 Warszawa)

Teka Katarsis, 1985

litografia, papier ze  znakiem wodnym; ok. 75 x 55,5  cm (arkusz), 
ok. 64 x 48 cm (odcisk);
siedem litografii (w tym jedna na stronie tytułowej), karta z informacja-
mi o tece, karta z tekstem po włosku i angielsku, płócienna obwoluta;
plansze sygn. i dat. p. d.: M. Abakanowicz 85 oraz oznaczenie edycji 
l. d.: 23/100 

Estymacja 30 000–40 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa

Wydawca:
Fattoria di Celle, Edizioni della Bezuga, Florencja.

Praca wystawiana:
A Walking Lesson: Abakanowicz / Markowski, Galeria Green Point Pro-
jects, Nowy Jork, listopad-grudzień 2017.

Kolekcjonerski zestaw litografii, odręcznie sygnowanych i  datowa-
nych przez artystkę. Powstał w nawiązaniu do plenerowych prac rzeź-
biarskich wykonanych w 1985 roku w Fattoria di Celle na terenie po-
siadłości włoskiego kolekcjonera Giuliano Gori. Grafiki zostały wydane 
przez drukarnię La Bezuga we Florencji. W cyklu 33 figur wykonanych 
we włoskim parku rzeźby, artystka podjęła, jak opisuje Małgorzata 
Kitowska-Łysiak, tematykę „człowieka o utraconej tożsamości, andro-
gynicznego everymana, akcentowała wagę wspólnego ludzkiego 
losu i bolesność ciężaru cielesności”. Pomimo, że rozważania na temat 
ludzkiego ciała przyjmowały w twórczości artystki najczęściej formę 
prac rzeźbiarskich (choćby słynnych abakanów), obecne były także 
w  pracach graficznych. Ta technika artystycznego wyrazu pozwala 
na  wzbogacenie kolekcji o  autorskie, niezwykle plastyczne przykła-
dy twórczości Abakanowicz. Ze  względu na  często monumentalny 
charakter jej rzeźb, prace na  papierze mają formę bardziej intymną 
i dostępną.
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47. 
Salvador DALÍ 
(1904 Figueras, Hiszpania–1989 Figueras, Hiszpania)

Odyseusz i syreny

litografia barwna, papier; 62,7 x 48,3 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: Dali;
oznaczenie edycji l. d.: 4/195;

sucha pieczęć z monogramem l. d.: DALI;
na odwrocie nalepka z drukowanym napisem: Salvador Dali / Ulisse Ele 
Sirene 1974. / Farblithographie – Barwna litografia / Auf Bütten 4/195. 
Handsigniert, Dali Stempel. 

Estymacja 9 000–11 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Wiedeń
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48. 
Salvador DALÍ 
(1904 Figueras, Hiszpania–1989 Figueras, Hiszpania)

Czyściec, Pieśń XX,  
z cyklu: Dante, Boska Komedia, 1951–60

drzeworyt barwny, bawełniany papier welinowy B.F.K. Rives; 
ok. 24,5 x 18 cm (odcisk), ok. 33 x 26,2 cm (arkusz);
na odwrocie napis ołówkiem: #147913

Estymacja 4 000–5 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Barcelona

Wydawca: 
Editions d’Art Les Heures Claires, Paryż, 1962.
 
Literatura:
– Field, Albert: s. 195.
– Michler, Ralf, Löpsinger, Lutz W., II: s. 109, nr 1092.
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49. 
Salvador DALÍ 
(1904 Figueras, Hiszpania–1989 Figueras, Hiszpania)

Czyściec, Pieśń XXI, z cyklu: Dante, Boska Komedia

drzeworyt barwny, bawełniany papier welinowy B.F.K. Rives;
ok. 25,5 x 17 cm (odcisk), ok. 33 x 26,2 cm (arkusz);
sygn. p. d.: Dali (niebieskim długopisem);
okrągła sucha pieczęć z napisem w otoku p. d.: FORTI ARTE MODENA;
na odwrocie napis drukiem: PURGATORIO TAV. 22

Estymacja 5 000–7 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Barcelona
 
Wydawca: 
Arti e Scienze Salani, Florencja, 1964.

 
Literatura:
– Field, Albert: s. 196.
– Michler, Ralf, Löpsinger, Lutz W., II: s. 109, nr 1093.

Ilustracje do „Boskiej Komedii” Dantego Alighieri powstały w  latach 
50. XX wieku. Obejmowały prace wykonane techniką akwareli (trzy-
dzieści trzy do  każdej części poematu i  po  jednej wstępnej). Miały 
być ozdobą jubileuszowego wydania z  okazji 700-lecia urodzin pi-
sarza. Choć rząd włoski zrezygnował z  tego zlecenia, Dali nie tylko 
ukończył swoje dzieło, ale i przygotował graficzne wersje w technice 
drzeworytu (wspólnie z  Raymondem Jacquetem i  Jeanem Taricco). 
Bogactwo niuansów kolorystycznych wymagało żmudnego przygo-
towywania nawet czterdziestu matryc dla jednej ilustracji. Wyjątkowy 
zestaw kompozycji opowiada historię wędrówki do  piekła, czyśćca 
i  raju przedstawioną z  charakterystyczną dla  Salvadora Dalego sur-
realistyczną wyobraźnią. Wydłużone sylwetki, odważne, malarskie 
interpretacje, elementy makabry sprawiają, że XIV-wieczne arcydzieło 
literatury sugestywnie przemawia do współczesnego odbiorcy.
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50. 
Henri de TOULOUSE‑LAUTREC 
(1864 Albi–1901 Saint‑André‑du‑Bois)

Plakat reklamowy firmy The Ault & Wiborg Co.

litografia barwna, papier; 66 x 44,8 cm w św. p-p.;
monogram wiązany na kamieniu p. d.: THL;
oznaczenie edycji l. d.: 178/275;
okrągła sucha pieczęć z  napisem w  otoku l. d.: MUSEE TOULOUSE‑
‑LAUTREC

Estymacja 3 000–5 000

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Francja

Wydawca:
Musée Toulouse-Lautrec, Albi, Francja.
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51. 
Wacław HAGEMEJER 
(1886 Pepłówek–1953)

Akt kobiecy, 1934

gips patynowany; wys.: 29,5 cm (z podstawą);
napis na podstawie: W.H.;
pod podstawą: WACŁAW 1934 / HAGEMEJER / AKT …

Estymacja 2 700–3 500 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków
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52. 
Stefan SZPYT 
(ur. 1938)

Chłód

drewno; wys. z podstawą: 45,5 cm;
pod podstawą nalepka z opisem:  
art. STEFAN SZPYT / „CHŁÓD” / SZ,. r. 198 [?]

Estymacja 2 500–3 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków
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53. 
Tadeusz SZPUNAR 
(ur. 1929 Słonin)

Portret syntetyczny, 1975

drewno polichromowane na  złoto; 
28 cm x 34 cm (wymiar z podstawą);
pod podstawą: PORTRET SYNTETY… / 
GODŁO [?] „EWA” 1975 / 57/Rz/ [?]

Estymacja 7 000–9 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa
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54. 
Władysław HASIOR 
(1928 Nowy Sącz–1999 Kraków)

Casanova, 1987

asamblaż, wys.: 40 cm;
sygn., dat. i  dedykacja pod  podstawą: Andrzejowi 
I z serdecznością HW 1987 / „Casanowa” / Hasior W.

Estymacja 14 000–16 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa

Obiekt wystawiany:
– Władysław Hasior –  Strażnik snów, Piwnica 

pod Baranami, Kraków (09.11.2012–27.01.2013).
– Hasior. Magiczny świat, Galeria Miejskiego Domu 

Kultury, Mińsk Mazowiecki (25.04.–30.05.2013).
– Hasior. 30  lat w  Galerii, Galeria BWA, Miejski 

Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski (5.09.– 
4.10.2015). 

Obiekt reprodukowany: 
Hasior. Magiczny świat [katalog wystawy], Miejski 
Dom Kultury, Mińsk Mazowiecki, 2013, strona nie-
numerowana (il. barwna).

„Używam materiałów, które coś znaczą. Każdy 
przedmiot ma swój sens, a  złożone dają aforyzm. 
Aforyzm jest bardzo podobny do  prawdy, ale nie 
jest samą prawdą. Działalność artystyczną uwa-
żam za prowokację: intelektualną, twórczą”. Słowa 
Władysława Hasiora dobitnie określają jego ideę 
tworzenia. Kompozycje złożone z  różnych tkanin, 
przedmiotów, często z  pozoru nieużytecznych, 
były jednymi z  wyznaczników jego artystycznych 
działań. Istotny w  pracach artysty jest ładunek 
symboliczny. Obiekty przestrzenne, sztandary czy 
monumentalne pomniki nie tylko zaskakują formą, 
ale i bogactwem kulturowych znaczeń. Oferowany 
obiekt –  wystawiany i  katalogowany –  odwołu-
je się do wielokrotnie przywoływanej w literaturze 
czy filmie historii znanego uwodziciela i  awantur-
nika. Hasior w  lekki, ale i  dosadny sposób podjął 
tematykę ludzkiego ciała i  seksualności. Nawiązu-
jąc do  klasycznych męskich aktów stworzył jego 
współczesną wizję. Ujęta w  typowej dla  artysty 
stylistyce koresponduje jednocześnie z mocno za-
korzenionym kulturowym wzorcem. 
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ZLECENIE LICYTACJI
XVIII AUKCJA SZTUKI POLSKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
25 CZERWCA 2020, GODZ. 19:30

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 zwrotnego wadium weryfikacyjnego w kwocie 1 zł. 

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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