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1
KAZIMIERZ STABROWSKI (1869 – 1929)

MORSKI BRZEG

olej, płótno, 76 x 101 cm
sygn. l.d.: K.Stabrowski
na odwrocie nieczytelny napis czerwonym atramentem 

Cena wywoławcza: 25 000 zł
Estymacja: 35 000 – 45 000 zł

W latach 1904-1909 Stabrowski był dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Absolwent Szkoły Realnej w Białymstoku podjął studia 
artystyczne w Akademii Sztuk Pięnych w Petersburgu w 1887 roku. 
W Akademii utrzymywał kontakty z innymi studentami wśród których 
byli m.in. Ferdynand Ruszczyc i Kazimierz Wasilkowski. Jeszcze jako 
student odbył podróż studyjną, która obejmowała Odessę, Konstanty-
nopol, Grecję i Egipt. Podróż ta miała na celu zgromadzenie materiału 
potrzebnego do odtworzenia realiów kostiumowych i topografi cznych 
w malarstwie historycznym. Po ukończeniu petersburskiej Akademii 
Stabrowski kontynuował studia w Academie Julian w Paryżu gdzie ze-
tknął się z impresjonizmem i fowizmem.

Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, wystawiał w Pa-
ryży na Wystawie Światowej 1900 roku, w Monachium oraz w Wenecji. 

Reaktywował w 1904 roku wraz z Konradem Krzyżanowskim warszawską 
Szkołę Sztuk Pięknych, której został pierwszym dyrektorem.
W latach 1909-1913 a następnie w latach 20. odbył liczne podróże do 
Francji, Niemiec, Szwecji, Hiszpani i Włoch. Obok kompozycji symbolicz-
nych, fantastyczne, a nawet mistycznych malowanych w stylu dekora-
cyjnym i zgodnie z duchem secesyjnej stylizacji Stabrowski był twórcą 
nastrojowych pejzaży, do których inspiracją stały się liczne podróże. Kra-
jobrazy Stabrowskiego malowane przede wszystkim w ostatnim okresie 
twórczości charakteryzują się mimetyzmem a budowane są w sposób 
oszczędny przy użyciu dużych, kontrastowych plam barwnych i zesta-
wień chłodnych błękitów i ciepłych żółcieni i brązów.
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2
LEON KAUFMANN (KAMIR) (1872 – 1933)

WIDOK NA JEZIORO AYDAT, 1926

olej, płótno, 49 x 73 cm
sygn. p.d.: Leon Kamir 1926. 
op. na odwrocie: Leon Kamir/ Le lac d Aydat/ Puy de Dôme/ 1926

Cena wywoławcza: 15 000 zł
Estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Leon Kaufmann o pseudonimie artystycznym Kamir studiował w war-
szawskiej Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona od ok. 1888 roku. W la-
tach 1895 - 1897 kontynuował naukę w Monachium, a następnie od 1898 
roku w Academie Julian w Paryżu. Tam też osiadł na stałe w 1902 roku, 
a w 1922 wynajął pracownię w Louveciennes i tam zamieszkał. Swoje 
prace wystawiał w Warszawie, Poznaniu, później w Paryżu, Londynie, 
Wenecji, Rzymie, Mediolanie. Zasłynął jako portrecista oraz pejzażysta. 
Malował widoki miejskie, motywy krajobrazowe z Bretanii oraz wielu 
regionów Europy, odwiedzanych w czasie licznych podróży do Włoch, 
Węgier i południa Francji. 

Malował portrety, krajobrazy, widoki wnętrz, panneaux dekoracyjne. 
W jego twórczości dostrzec można symbolizm i dekoracyjny moder-
nizm. Zdaniem krytyka Camille'a Mauclair'a artysta upodobał sobie kul-
turę francuską, jednak nie ulegał modnym wówczas w Paryżu teoriom 
i tendencjom artystycznym.
Był wrażliwym kolorystą i eksperymentatorem, pracującym w dwóch 
technikach: olejnej i pastelowej. W tej pierwszej tworzył przede wszyst-
kim pejzaże, widoki wnętrz i panneaux, w tej drugiej – portrety. 
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3
JÓZEF BRANDT (1841 – 1915)

ZALOTY, POŁ. LAT 70 XIX W.

akwarela, ołówek, kredka, papier, 33,2 x 39,9 cm
sygn. l.d.: Józef Brandt/ z Warszawy 

Cena wywoławcza: 60 000 zł
Estymacja: 70 000 – 80 000 zł

Józef Brandt był jednym z najwybitniejszych malarzy polskich repre-
zentujących nurt monachijski. Studiował malarstwo w Polsce, Paryżu 
i Monachium. W 1870 roku otworzył w Monachium własna pracownię, 
a w1878 został honorowym profesorem Akademii Monachijskiej, człon-
kiem Akademii w Berlinie i w Pradze. Uczestniczył w wielu międzynaro-
dowych wystawach i cieszył się międzynarodową sławą. Malował bitwy, 
epizody z historii polskich wojen, wojsko, jeźdźców, polowania jarmarki.

W latach 1874-1875 Józef Brandt namalował kilka obrazów o różnej 
kompozycji zatytułowanych Zaloty (Muzeum Narodowe w Warszawie), 
Kozak i dziewczyna przy studni (Muzeum Narodowe w Kielcach), Zaloty. 
Kozak i dziewczyna (Agra Art - katalog aukcji z dnia 22.03.2009). Pomysł 
na ukazanie sielskich scen rodzajowych w otoczeniu wiejskich zabudo-
wań zaczerpnął artysta zapewne podczas licznych w tym czasie podróży 
na Kresy. Zachowało się kilka szkiców akwarelowych z tego czasu, ukazu-

jących wiejskie dziewczyny w strojach ludowych. Widoczna na obrazach 
postać Kozaka zdradza nie tylko te same rysy twarzy, ale również powta-
rzające się elementy stroju oraz zastosowaną kolorystykę szat. Nie ulega 
wątpliwości, że Brandt szkicował w plenerze. Taki sposób pracy wymagał 
szybkiego przygotowania rysunku kompozycji. Niezwykle swobodny szkic 
ołówkowy widoczny na oferowanej pracy, został podkolorowany akware-
lą w celu zaznaczenia barw. Wykonanym „na żywo“ szkicem kompozycyj-
nym, mógł autor posłużyć się w pracowni do przygotowania szczegóło-
wego obrazu olejnego. Wiadomo, że powstało płótno malowane olejno 
(obecnie zaginione) o bardzo podobnej kompozycji (repr. w W. Husarski, 
Józef Brandt, Gdynia 1949). Prezentowana praca powstała na papierze 
używanym przez artystę do szkiców rysunkowych i akwarelowych w poło-
wie lat 70. XIX wieku. […] Sygnatura artysty nie budzi zastrzeżeń. – fragm. 
z opinii dr Mariusza Klareckiego
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Trochę śniegu, trochę piasku, / Trochę Kowalskiego, trochę Brandta,/ 
I jeśli będzie tam jeszcze wilk,/ To to już jest polskie malarstwo – taki 
wierszyk rozpowszechniała monachijska prasa w odniesieniu do 

malarstwa osiadłych w stolicy Bawarii polskich artystów.
cyt. za: Ptaszyńska E., Wierusz-Kowalski. Malarstwo, Olszanica 2015. 

Józef Brandt, Alfred Wierusz Kowalski, Władysław Czachórski, bracia 
Gierymscy – to tylko niektóre z nazwisk wielkich polskich artystów, któ-
rzy karierę swą rozwinęli w pełni w Monachium. Ich obrazy zachwycały 
nastrojowością, dynamiką i kunsztem. 
Alfred Wierusz Kowalski był jednym z najbardziej znanych przedstawicie-
li szkoły monachijskiej w malarstwie polskim. Jest jednocześnie jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych twórców na rynku antykwarycznym, cie-
szący się ciągle niesłabnącym zainteresowaniem kolekcjonerów. Urodził 
się w Suwałkach, studiował w Warszawie, Dreźnie, Pradze i Monachium, 
by w tym ostatnim na stałe osiąść w roku 1873. Największą inspiracją 
artysty była niewątpliwie nauka w prywatnej pracowni pod kierunkiem 
Józefa Brandta, czego echa powracają w całej niemalże twórczości Ko-
walskiego. Nie bez znaczenia była również przyjaźń z Władysławem Cza-
chórskim i Janem Chełmińskim a do jego nieofi cjalnych uczniów nale-

żeli m.in.: Olga Boznańska, Czesław Tański, Henryk Weyssenhoff , Michał 
Wywiórski i Karol Wierusz-Kowalski (stryjeczny bratanek). 
Pomimo zagranicznej sławy nie zapominał o Polsce wysyłając wiele 
swoich obrazów na krajowe wystawy. Był laureatem licznych wyróżnień, 
w 1890 roku otrzymał m.in. honorową profesurę Akademii Sztuk Pięk-
nych w Monachium. Płótna autorstwa Wierusza Kowalskiego zdobiły 
kolekcję Prinzregenta Luitpolda oraz znajdywały się w zbiorach mona-
chijskiej Nowej Pinakoteki jak również w Dreźnie, Berlinie i Warszawie. 
Znaczną część stanowiły również zbiory kolekcji prywatnych zarówno 
europejskich jak i amerykańskich.
Niewątpliwie jednym z najważniejszych miejsc związanych z Wieruszem 
Kowalskim w Polsce są Suwałki. Już w 1956 roku powstało tam Muzeum, 
dzięki którego działalności propagatorskiej przywrócona została pamięć 
o wielkim malarzu. W pomoc Muzeum włączyli się spadkobiercy Wieru-
sza Kowalskiego. Ten symboliczny powrót artysty do rodzinnego miasta 
ukoronowała monografi czna wystawa otwarta z okazji jubileuszu pierw-
szego 10-lecia Muzeum (1966). W 1974 roku została zainaugurowana sta-
ła galeria poświęcona Alfredowi Wieruszowi Kowalskiemu gromadząca 
– wśród licznych pamiątek po malarzu – liczną spuściznę artystyczną 

w postaci obrazów olejnych, rysunków i szkiców.

ALFRED WIERUSZ-KOWALSKI
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4
ALFRED WIERUSZ-KOWALSKI (1849 – 1915)

DOŻYNKI, OK. 1880-1890

olej, płótno, 90 x 137 cm
sygn. l. d.: A. Wierusz-Kowalski

Cena wywoławcza: 450 000 zł
Estymacja: 700 000 – 900 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Polska
kolekcja prywatna, Londyn (do 2015)
kolekcja prywatna, Monachium (do 1988)
kolekcja Rudolfa Kraft a, Mőnchengladbach (od 1916)
Galerie Heinemann, Monachium (od 1899)

RERODUKOWANY:
Ptaszynska E., Alfred Wierusz-Kowalski 1849-1915, Warszawa 2011, s. 146, il. 38.
Bühler H.-P., Jäger, Kosaken und polnische Reiter, Hildesheim 1993, s. 31, fi g. 22 oraz skatalogowany s. 161.
Balogh L., Alltagschilderung in der Münchner Malerei, Mainburg, 1989, s. 96, fi g. 133.

Ulubionymi motywami Alfreda Wierusza-Kowalskiego były współczesne 
sceny rodzajowe takie jak wyjazdy na polowanie, sanny, powroty z jar-
marków, konne orszaki weselne czy rozpędzone furmanki. Do tych peł-
nych życia i kolorytu przedstawień przeciwwagę stanowią kameralne, 
wyciszone pejzaże, których tłem jest jesienny bądź zimowy pejzaż. Do 
najsłynniejszych tego typu scen należą „W wieczornej mgle” (ok. 1890), 
„Wieczorna sanna” (1885) czy „Rankiem na polowanie” (1910).
Do tejże grupy nastrojowych obrazów zaliczyć trzeba oferowany olej 
na płótnie „Dożynki”. Pojawienie się tego obrazu na polskim rynku to 
prawdziwe wydarzenie dla kolekcjonerów sztuki polskiej. „Dożynki” po 
raz pierwszy zostaną pokazane szerokiej publiczności w naszym kraju. 
Do końca lat 80. obraz znajdował się bowiem w rękach spadkobierców 
artysty a następnie trafi ł poprzez niemiecki dom aukcyjny do rąk pry-
watnych w Wielkiej Brytanii.
W „Dożynkach” Wierusz Kowalski ukazuje wieś pełną uroku, barwną, 
żywą, a jej mieszkańców jako szczęśliwych i pełnych witalności ludzi. 

Nastrój panujący wśród schodzących z pola po całym dniu pracy żeń-
ców jest radosny. Artysta nastrój ten buduje za pomocą ciepłej kolory-
styki żółcieni, czerwieni i brązów, niemalże wyczuwalny jest gasnący żar 
letniego słońca, zapach ściętego zboża, wilgoć parującej ziemi. Sposób 
operowania światłem poprzez zacienienie pierwszego planu i kontra-
stowe rozświetlenie planu głębokiego jest typowym zabiegiem Wieru-
sza Kowalskiego, który powraca w wielu jego kompozycjach. Niezwykłe 
potraktowanie światła w połączeniu z kolorystyką wieczornego nieba 
są mocnym punktem kompozycyjnym obrazu „Dożynki”. W pracy tej jak 
w soczewce skupiają się cechy malarskie typowe dla twórczości Wie-
rusza Kowalskiego z końca XIX wieku. Tą radością i harmonią płynącą 
z przedstawionej sceny zachwycali się ponad sto lat temu europejscy 
i amerykańscy klienci. Dziś to samo czyni z Wierusza Kowalskiego jed-
nego z bardziej pożądanych przez kolekcjonerów sztuki monachijskiej 
artystów
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5
LEON WYCZÓŁKOWSKI (1852 – 1936)

WNĘTRZE LASU

tusz, papier, 60 x 50 cm
sygn. u dołu: L. Wyczół
na odwrocie ekspertyza Stefana Sonnewenda z 28 marca 1938 roku 

Cena wywoławcza: 18 000 zł
Estymacja: 20 000 – 30 000 zł

W bogatej twórczości Leona Wyczółkowskiego, obejmującej niemal wszystkie rodzaje malarstwa, 
rysunku i grafi ki, ciągle rozwijanej – zmieniającej się stylistycznie i tematycznie, zróżnicowanej pod 
względem warsztatowym i często eksperymentatorskiej – stałe, niezmiennie ważne miejsce zajmowały 
motywy lasu i drzew. Były one obecne od pierwszych samodzielnych poczynań artysty na początku lat 
osiemdziesiątych XIX wieku, po ostatnie prace wykonane kilka miesięcy przed śmiercią w 1936 roku. 
Drzewa malował najdłużej, „do końca – jak pisała Danuta Muszanka – wtedy, kiedy już inne tematy 
stały się obojętne i nieważne”. (…) W przedstawienia te, jak w żadne inne, malarz angażował całe 
bogactwo środków artystycznych, sięgając w operowaniu nimi szczytów wirtuozostwa. Rysował drzewa 
ołówkiem, węglem, kredką litografi czną i pastelami, malował farbami olejnymi, tuszem, akwarelą 
i gwaszem, odtwarzał je we wszystkich niemal uprawianych technikach grafi cznych – algrafi i, akwatincie, 
akwaforcie, mezzotincie, miękkim werniksie (verni mou), w suchej igle, litografi i i kamieniorycie. 
Często, dla osiągnięcia pożądanego efektu łączył różne techniki grafi czne i malarskie z grafi cznymi, 
stosował nietypowe metody preparowania matryc i posługiwał się własnego pomysłu „narządkami”. 
Używał wyłącznie materiałów wysokiej jakości, starannie dobierał płótna i wysokogatunkowe papiery 
o zróżnicowanej gramaturze, fakturze i barwie – od japońskiej bibuły po gruby kredowy karton, 
mechanicznie albo ręcznie tonował tintą podłoże, kolorował odbitki, nanosił rysunek kredkami 
różnej twardości dla uzyskania ćwierć- i półtonów, rozprowadzał farbę i tusz pędzlem, tamponami 
i prószeniem, sięgał po tak nietypowe materiały jak smoła i guma arabska oraz wprowadzał swoiste 
zabiegi warsztatowe – „fi gielki” – jak mówił, takie jak np. wydrapywanie. To zmaganie się z formą, 
znajdywanie dla niej za każdym razem odpowiednich środków technicznych przynosiło mu, jak mówił, 
rozkosz (…) Wyczółkowski miał swoje ulubione gatunki drzew. Należały do nich sosny, dęby, cisy i świerki, 
ale w ostatnich latach życia z upodobaniem odtwarzał też drzewa owocowe rosnące w przydomowym 
sadzie, w Gościeradzu. Uwagę artysty przykuwały zarówno pojedyncze okazy jak i niewielkie skupiska 
drzew, jednak najsilniej nęciły go lasy, które były dla niego fascynującym, choć zarazem budzącym lęk 
fenomenem przyrody. Stały się one na całe życie „przedmiotem najwyższego przywiązania i nieustannej 
tęsknoty, najsilniej działającym bodźcem twórczym.

cyt. za: Milewska W., Drzewa i lasy w twórczości Leona Wyczółkowskiego, [w:] W kręgu Wyczóła, Bydgoszcz: 
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2012.
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Syn Juliusza Kossaka, wybitnego malarza i Zofi i z Gałczyńskich, 
ojciec Jerzego – malarza, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
– poetki, Magdaleny Samozwaniec – pisarki, stryj Zofi i Kossak 

Szczuckiej Szatkowskiej – pisarki.
Wojciech Kossak urodził sięw Paryżu w noc sylwestrową tuż przed pół-
nocą roku 1856. Ojcem chrzestnym został przyjaciel Juliusza Kossaka, 
wybitny francuski malarz-batalista Horacy Vernet. 
Pierwszym nauczycielem malarstwa był dla Wojciecha jego ojciec. Stu-
dia artystyczne odbył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierun-
kiem Władysława Łuszczkiewicza by następnie kontynuować naukę na 
Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Studia przerwał roczny pobyt 
w krakowskim pułku c.k. ułanów. Służba w wojsku wywarła znaczny 
wpływ na kierunek zainteresowań artystycznych Wojciecha jako mala-
rza-batalisty, miłośnika tematów wojskowych. Środowisko wojskowych 
było pierwszym odbiorcą jego obrazów, których tematem były portrety 
dowódców, rewie wojskowe, ataki konnicy i artylerii. Do nauki powrócił 
w 1877 w paryskiej École des Beaux Arts. W 1915 został mianowany pro-
fesorem batalistyki w warszawskiej SSP, z czym wiązały się jego częste 
pobyty w stolicy. W malowanej wspólnie z synem Jerzym w 1927 roku 
kompozycji pod tytułem „Bitwa pod Stoczkiem” znalazł wyraz zarówno 
znamienny dla sztuki Wojciecha pietyzm w oddawaniu historycznych 

i kostiumowych realiów jak i niezwykła sprawność warsztatowa jaką 
Wojciech niewątpliwie wyniósł nie tylko ze znakomitych uczelni ale 
przede wszystkim z lat spędzonych w pracowni swego ojca – Juliusza. 
Artysta podejmował samodzielnie wątek tej bitwy już wcześniej jednak 
przez wzgląd na wielość zamówień wielokrotnie powracał do tych sa-
mych tematów, którym nadawał formy realistyczne. Z powodzeniem 
stosował trudne skróty i skomplikowane ujęcia perspektywiczne. W licz-
nych kompozycjach utrwalał wizerunki anonimowych legionistów, żoł-
nierzy, równie chętnie jak wojskowe patrole, dramatyczne epizody 
bitewne i heroiczne potyczki. Cechą charakterystyczną sztuki Kossaka 
była wyniesiona z domu rodzinnego miłość do koni, których sylwetki 
malował z wielką wprawą i swobodą. 
Wojciech Kossak cieszył się ogromną popularnością wśród współcze-
snych. Brał udział w życiu wyższych sfer, bywał na dworze cesarskim 
w Wiedniu i Berlinie, błyszcząc urokiem osobistym, dowcipem i świetną 
prezencją. Przyjazny i życzliwy dla wszystkich był Kossak osobą pożąda-
ną w towarzystwie a swój rodzinny dom – słynną Kossakówkę – uczynił 
miejscem spotkań elity ówczesnego Krakowa. Do gości Kossaków zali-
czyć można najznamienitsze postaci – malarzy, pisarzy, aktorów i muzy-

ków - Henryka Sienkiewicza, Jacka Malczewskiego, Witkacego, Juliana 
Tuwima czy Ignacego Paderewskiego. 

WOJCIECH KOSSAK
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WOJCIECH KOSSAK (1856 – 1942)
JERZY KOSSAK (1886 – 1955)

BITWA POD STOCZKIEM, 1927

olej, płótno, 80 x 145 cm
sygn. p.d.: Jerzy Kossak/ 1927

w załączeniu ekspertyza aut. dr Kazimierza Olszańskiego

Cena wywoławcza: 120 000 zł l
Estymacja: 150 000 – 180 000 zł

LITERATURA:
Olszański K., Wojciech Kossak, Wydawnictwo Ossolińskich 1982, il. 158.
Olszański K., Wojciech Kossak, Wydawnictwo Ossolińskich 1976, il. XII. 

Przedłożony mi do rozpoznania i oceny obraz olejny (…) przedstawia Bi-
twę pod Stoczkiem, stoczoną 14 lutego 18311 roku w Lubelskiem przez 
gen. Józefa Dwernickiego z 14 szwadronami jazdy i 6 działami, zwycię-
żając gen. ros. F. Geismara z dywizją strzelców konnych i 24 działami. To 
pierwsze zwycięstwo polskie nad większymi siłami rosyjskimi miało duże 
znaczenie moralne. Pieśń żołnierska: Grzmią pod Stoczkiem armaty, błysz-
czą białe rabaty, a Dwernicki na przedzie na Moskala nas wiedzie. Hej za 
lance chłopacy! … śpiewana była w wojsku polskim jeszcze w II Rzeczpo-
spolitej.
Tę scenę wyobraża obraz Jerzego Kossaka, który jest repliką obrazu Woj-
ciecha Kossaka z r. 1927, w identycznym rozmiarze. (…) Scena ta cieszyła 
się dużym wzięciem u odbiorców, zamówień było wiele i na Kossakówce 
malowano ją w latach 1920-tych, na dużych wymiarowo płótnach. Było 
kilka „Stoczków” Wojciecha, ten zaś obraz wykonał Jerzy w kooperacji 

z ojcem, ale podpisany przez samego Jerzego Kossaka. Widać tu ujęcia 
identyczne z Wojciechowymi, malowane równie zamaszystymi pociągnię-
ciami pędzla i śmiałymi rzutami farb. Drobne szczegóły różnią te pracę od 
obrazu Wojciecha: ułan z pierwszego planu od lewej ma niedomalowany 
koniec lancy, zbyt duże prawe koło u armaty, ale karabinu leżącego przed 
tym kołem u Wojciecha brak. Inne szczegóły także ukazują pędzel Wojcie-
chowy, co jest zresztą zupełnie naturalne w położonych tuż obok siebie 
pracowniach ojca i syna (…).
„Stoczek” Wojciecha Kossaka z r. 1927 reprodukowałem w kolorze we 
wszystkich czterech wydaniach mojego albumu monografi cznego „Woj-
ciech Kossak”, mimo pewnych zastrzeżeń peerelowskiej cenzury, przez 
które wtedy jednak przebrnąłem.

z ekspertyzy autorstwa dr Kazimierza Olszańskiego

„Od wkroczenia nieprzyjaciela nie było żadnej pomyślnej wiadomości, owszem same smutne w obiegu 
krążyły pogłoski. Cofaliśmy się ciągle, nieprzyjaciel zajmował pozycje po pozycji bez obrony i boju 
(…) a stronnicy i szpiedzy Moskwy szeroko po stolicy wieści te roznosili. (…) Dopiero zwycięstwo pod 
Stoczkiem podniosło ducha, rozweseliło umysły, kraj, stolica i wojsko uradowały się, wszystko nabrało 
otuchy i swobody (…)”. – Stanisław Barzykowski, członek Rządu Narodowego
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WOJCIECH KOSSAK (1857 – 1942)

ODPOCZYNEK SZWOLEŻERA

olej, płótno, 100 x 69 cm
sygn. p.d.: Wojciech Kossak/ 1912 ? (przedostatnia cyfra słabo czytelna)
na odwrocie odręczny napis: Obraz ten jest/ malowanym przeze mnie/ Wojciech Kossak
na odwrocie ekspertyza dr Stanisława Dąbrowskiego 

Cena wywoławcza: 38 000 zł
Estymacja: 50 000 – 60 000 zł



30 / AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 31/

8
TEODOR AXENTOWICZ (1859 – 1938)

STAROŚĆ I MŁODOŚĆ

akwarela, pastel, tektura, 67 x 98,5 cm w świetle oprawy
sygn.: T. Axentowicz

Cena wywoławcza: 45 000 zł
Estymacja: 60 000 – 70 000 zł

W latach 1879–1882 Axentowicz kształcił się w monachijskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, 1882-1895 studiował w Paryżu. W latach 1890–1899 
odbył wiele podróży do Londynu i Rzymu, gdzie malował portrety ko-
biet i polskiej arystokracji. W 1894 współpracował z Wojciechem Kos-
sakiem i Janem Styką przy realizacji Panoramy Racławickiej. W 1895 
przyjechał do Krakowa, gdzie objął stanowisko profesora w Szkole Sztuk 
Pięknych które zajmował do 1934. Był współzałożycielem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”. Był również współzałożycielem towarzystwa 
Miłośników Historii i Zabytków w Krakowie oraz wiedeńskiej „Secesji” 

i Stowarzyszenia Narodowego Sztuk Pięknych we Francji. W 1910 zo-
stał rektorem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 1928 członek 
honorowy Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Axento-
wicz zdobył uznanie jako portrecista, autor scen rodzajowych pokazu-
jących obrzędy i obyczaje Hucułów oraz twórca mistrzowskich pasteli 
przedstawiających efemeryczne kobiet zarówno niższych jak i wyższych 
stanów. Szczególne miejsce zajmują w jego twórczości sceny symbolicz-
ne jak „młodość i starość” oraz melancholijne przedstawienia zadumy 
i nostalgii.

Refl eksję nad przemijaniem pobudzają też kompozycje z dojrzałego okresu twórczości Axentowicza: 
„Starość i młodość”, „Starzec i dziewczyna”, „Wizja - wspomnienie”. Wanitatywny temat przybrał tu 
kształt alegorii upostaciowanej przez starca o werystycznie ujętej twarzy i młodą wieśniaczkę o rysach 
odpowiadających akademickim kanonom piękna.

cyt. za: Culture.pl
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Wlastimil Hofman urodził się w rodzinie polsko-czeskiej. We 
wczesnym dzieciństwie Hofmanowie przenieśli się do Kra-
kowa, gdzie w latach 1895-1899 młody Wlastimil studiował 

w Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Jana Stanisławskiego, Józefa 
Skrzyńskiego i Jacka Malczewskiego. Bardzo dużo podróżował, m.in. 
do Wiednia, Paryża i rodzinnej Pragi. W latach 20. powrócił na krótko do 
Krakowa by następnie osiąść w Szklarskiej Porębie, w której pozostał 
do swojej śmierci w 1970 roku. Kunszt artystyczny Hofmana ceniony był 
nie tylko w kraju ale i poza jego granicami. W roku 1907 jako pierwszy 
z polaków otrzymał nominację na członka Wienner Secession Galerie, 
a w 1921 jako drugi, po Oldze Boznańskiej, Polak został członkiem So-
ciete Nationale de Beaux Arts w Paryżu. Hofman uznawany jest za kon-
tynuatora wyznaczonej przez Malczewskiego linii malarstwa symbolicz-

nego zarówno w zakresie podejmowanych motywów ikonografi cznych 
jak i stosowanej stylistyki oraz kompozycyjnych rozwiązań. Znamienny 
dla symbolistycznego nurtu pierwiastek baśniowy i mistyczny łączy się 
w malarstwie Hofmana z młodopolską fascynacją światem polskiej wsi. 
W twórczości artysty dominują przedstawienia lirycznych Madonn, mło-
dych chłopek i dzieci, włóczęgów, uskrzydlonych aniołów i grających 
na fujarkach faunów. Silny pierwiastek religijny i baśniowy sprawia, że 
w twórczości artysty świat realny miesza się ze światem fantastycznym. 
Zgodnie z nurtem symbolicznym Hofman często podejmował również 
w swoim malarstwie motyw starości i młodości oraz temat życia jako 
wędrówki, którą rozpoczynamy w momencie narodzin. Do jednych 
z najbardziej ulubionych bohaterów malarstwa Hofmana należały dzie-
ci, które w warstwie symbolicznej i alegorycznej często przedstawiał 
pod postacią aniołów odwołując się w ten sposób do cnót niewinności 

i czystości. Obecność dzieci na płótnach Hofmana interpretowana jest 
również jako nawiązanie do szczęśliwości lat dziecinnych. Niewątpliwie 
jednak przedstawienia te nacechowane są silnym pierwiastkiem sym-
bolicznym i nie brak w nich melancholii i zadumy. 
Tadeusz Dobrowolski, pisząc o korzeniach sztuki Hofmana wyraźnie 
wskazuje na tradycję i atmosferę jaka panowała w Polsce końca XIX 

i początku XX wieku. Rozpoczynający wówczas karierę Hofman kształ-
tował się pod wpływem burzliwych czasów. Jak podkreśla Dobrowol-
ski Hofman należał do pomatejkowskiego pokolenia artystów, którzy 
negowali historyzm w malarstwie i szukali dla siebie nowych ścieżek 
rozwoju twórczego. Hofman odnalazł się w symblizmie, w tej swoistej 
odmianie antropocentryzmu początku XX wieku, która na piedestał 
wyniosła duszę człowieka. Zatem, podobnie jak w sztuce Wojtkiewi-

cza, Malczewskiego, czy innych przedstawicieli symbolizmu polskie-
go, w twórczości Hofmana ogromną rolę odgrywały tematy obrazu, 
niosące z sobą konkretne, często głębokie treści. Jednak warstwa 
symboliczna nigdy nie przesłoniła całkowicie fascynacji Hofmana rze-
czywistością. Jak pisze Dobrowolski nośniekami symbolicznych treści 
„byli jednak zwykli ludzie, idealizowani chyba wyjątkowo” a „(…) sym-
bolizm Hofmana jest bardzo ziemski, chciało by się rzec chtoniczny, 
odarty z brutalności, liryczny”. 
Malarstwo Wlastimila Hofmana pozostaje twórczością ciągle zaskaku-
jącą przez mnogość interpretacji a niesione przez nią treści alegorycz-
ne i symboliczne rodzą potrzebę pogłębiania studiów nad spuścizną 
artysty. Malarstwo Hofmana przyciąga i intryguje – to sprawia, że cie-
szy się niesłabnącym zainteresowaniem na rynkach aukcyjnym i anty-
kwarycznym. 

WLASTIMIL HOFMAN
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WLASTIMIL HOFMAN (1881 – 1970)

ANIOŁY, 1923

olej, płyta, 63 x 103,5 cm
sygn. p.d.: Wlastimil Hofman 1923

Cena wywoławcza: 60 000 zł l
Estymacja: 70 000 – 90 000 zł

Przeważał więc w twórczości artysty symbolizm i temat religijny, przy czym obydwa te rodzaje 
malarskie były interpretowane w duchu ludowym, za pomocą wiejskich, to idealizowanych, to prawie 
naturalistycznych postaci i wiejskich akcesoriów. (…) Symbolika Malczewskiego dostarczała mu 
skrzydlatych aniołów i koźlonogich fauników, gotyckie malarstwo cechowe pierwszoplanowych 
zielnikowych roślin, szkoła Stanisławskiego różnych motywów pejzażowych. Obrazy te były realizowane 
przy użyciu szerokiej często smugi barwnej i giętkiej, lecz nie akcentowanej specjalnie linii, z biegłością 
zastanawiającą u młodego artysty. Kolorystycznie odważne, uwzględniały w karnacjach fi gur alokalne 
tony, zielenie, fi olety, czerwienie itp. Pomimo skrzyżowania się w sztuce Hofmana wielu różnorakich 
wpływów twórczość jego nie sprawia wrażenia ani biernej, ani eklektycznej, zapewne dlatego, że 
posiada własny charakter formalny, jednoczący różne elementy obrazu w harmonijne całości. Istotną 
cechą tych obrazów była jeszcze ich elegijność, romantyczna, melancholijna poetyczność i sielskość. 

cyt. za: Dobrowolski T., Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Wrocław 1989, s. 271. 
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Absolwent krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w klasie Jana Matej-
ki i paryskiej École des Beaux-Arts. Urodził się w 1854 roku w Rad-
miu. Dzieciństwo spędził w rodzinnym wspólnie ze starszą siostrą 

Bronisławą urodzoną w 1853 r., młodszym bratem Teodorem urodzonym 
w 1857 r. i młodszą siostrą Heleną urodzoną w 1861 r. W 1865 roku zmarł 
brat artysty, co zwróciło jego uwagę w stronę mistycyzmu i duchowości. 
Wydarzenia Powstania Styczniowego były znamienne dla jego przyszłej 
twórczości. Wychowany w patriotycznej atmosferze domu rodzinnego 
oraz kształcony między innymi przez wybitnego literata Alfonsa Dyga-
sińskiego wybitnego pedagoga, uczestnika powstania styczniowego 
i pisarza pozytywistycznego, Malczewski obierze później wątek patrio-
tyczny za wiodący dla całej swojej twórczości co znajdzie wyraz w ob-
razach syberyjskich, wielu przedstawieniach Ellenai, ale także licznych 
symbolach na jego obrazach: kajdanach, jakuckiej czapce, wojskowym 
szynelu, o którym w przyszłości powie, że był mu wiernym towarzyszem 
przez całe życie. Już w czasach nauki w gimnazjum Jacek Malczewski 
poznał Józefa Brandta, który często bywał w Radomiu u swojego wuja 
Stanisława Lessla. W 1872 r. pokazano Matejce prace młodego Malczew-
skiego. Jan Matejko skierował list do jego ojca w którym pisał: Rysunki 
kreślone ręką syna Pańskiego Jacka, zdają się wskazywać i obiecywać 
niepośledni talent malarski, którego rozwinięcia nie należy może zbyt 
długo przetrzymywać. Za sprawą tej sugestii w 1873 r. Jacek Malczewski 
przerwał naukę w gimnazjum i został przyjęty na pierwszy rok studiów 
w Szkole Sztuk Pięknych. W 1874 r. podczas pobytu w Radomiu nama-
lował swój pierwszy olejny obraz Portret siostry Heleny przy fortepianie. 
We wczesnym okresie twórczości malował w duchu szkoły Jana Matejki. 
Były to utrzymane warsztacie akademizmu XIXwiecznego, portrety, sce-
ny rodzajowe i tematy związane z martyrologią Polaków po powstaniu 
styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na 
Syberii). Od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach 
symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, 
baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi. Ponadto malo-

wał wiele portretów, głównie w pejzażu, oraz wyjątkowo ważnych dla 
odczytania postaci tego artysty autoportretów. 
W 1880 podróżował do Włoch. W latach 1884-1885 jako artysta wziął 
udział w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Małej Azji. 
Był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez 
kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Kra-
kowie, gdzie był przede wszystkim profesorem w Szkole Sztuk Pięknych 
przekształconej w 1900 roku w Akademię Sztuk Pięknych. Dwukrotnie 
też mianowany był jej rektorem. Latem 1886 roku na weselu córki profe-
sorostwa Janczewskich artysta poznał Marię Gralewską z którą rok póź-
niej wziął ślub w kościele Mariackim. Rok później urodziła się im córka 
Julia, a w 1892 r. Rafał - przyszły malarz. Około 1892 r. i pobytu w Mona-
chium rozpoczyna się w twórczości malarza faza dojrzałego symbolizmu 
z zawsze obecną problematyką losu, ojczyzny, człowieka, artysty, sztuki. 
Doświadczenia monachijskie, młodopolska atmosfera Krakowa, a także 
klimat domu rodzinnego, połączyły się i dojrzały wielkich symbolicznych 
obrazach Melancholia i Błędne koło. W 1898 r. śmierć matki a jeszcze 
wcześniej ojca oraz brata odcisnęła mocne, smutne piętno na dziełach 
Malczewskiego. Refl eksja nad życiem, przemijaniem i śmiercią, zostanie 
uosobiona na obrazach w postaci anioła śmierci – Thanatosa. Około 
1900 r. artysta związał się z Marią Balową, która była przez lata najwięk-
szą spośród muz artysty. Miłość ta zaważyła na charakterze twórczości 
Jacka Malczewskiego, który przedstawiał Marię we wszelkich obliczach 
- jako dumną Polonię, zwycięską Nike, kuszącą Eurydykę, spokojną Tha-
nathos i zwodniczą chimerę.
Malczewski oprócz pracy na krakowskiej Akademii działał aktywnie 
w krakowskim środowisku artystyczny i kulturalnym. Należał do Towa-
rzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, której w 1897 r. był współzałożycie-
lem oraz od 1908 r. do Grupy Zero, z którymi licznie wystawiał. W ostat-
nich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. 
Zakliczyna. Pod koniec życia dotknięty ślepotą, zmarł 8 października 
1929 r.

JACEK MALCZEWSKI

Polska – to te pola, miedze, wierzby przydrożne, nastrój wsi o zachodzie słońca, ta chwila tak jak teraz – to 
wszystko jest bardziej polskie niż Wawel, to jest to co artysta-Polak powinien się przede wszystkim starać 
wyrazić.

wywiad z Jackiem Malczewskim w Wiadomościach Literackich z 1925 r.
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JACEK MALCZEWSKI (1854 – 1929)

WSPOMNIENIE MŁODOŚCI, OK. 1885-1890

olej, płótno naklejone na aluminium, 96,5 x 119 cm
sygn. l.d.: J. Malczewski (ręką żony artysty- Marii)
na odwrocie pieczątka z napisem: ZE ZBIORÓW MARII MALCZEWSKIEJ

Cena wywoławcza: 120 000 zł
Estymacja: 150 000 – 180 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, USA
zbiory wdowy po artyście Marii Gralewskiej Malczewskiej

Wspomnienia tych czasów mają dla mnie najwięcej powabu i uroku. Umysł mój karmił się wtedy 
naturą wsi polskiej i umiał powoli, patrząc codziennie, zrozumieć tę okalającą mię naturę, bo pod 
jej wrażeniami się urabiał. […] Dziwna mię wtedy, jak na dziecko, opanowywała tęsknota, jakieś 
przeczucia przyszłych kolei napełniały mi głowę. I dotychczas nawet koleje mojego życia, życia tego 
wypadki, zdają się być urzeczywistnieniem myśli tych moich dziecinnych marzeń… – Jacek Malczewski

Oferowana praca jest z bardzo dużym prawdopodobieństwem szkicem 
jaki Jacek Malczewski wykonał w drugiej połowie lat 80. XIX wieku. Był 
wówczas w trakcie realizacji cyklu „Rusałki”. Ten zespół pięciu płócien 
– supraport powstawał w latach 1887-1888 na zamówienie Zygmunta 
Pusłowskiego, krakowskiego mecenasa i kolekcjonera sztuki, którego ko-
lekcja stanowi obecnie znaczną część zbiorów Muzeum UJ. Cykl stanowi 
wizję młodzieńczej pogoni za szczęściem a kulminacją tej tematyki stał 
się namalowany przez Malczewskiego w 1890 roku słynny obraz noszący 
ten sam tytuł co oferowany szkic a mianowicie „Wspomnienie młodości” 
(obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie). 
Oferowane "Wspomnienie młodości" przedstawia scenę wiejską, która 
rozgrywa się jesienią, na zżętym już polu a uczestniczy w niej osiem po-
staci. Głównymi bohaterami jest czworo dzieci i młodzieniec w chłopskim 
stroju pastuszka. W prawej części kompozycji w oddali przy płocie stoi 
zwrócona w kierunku rozgrywającej się sceny kobieta w wiejskim stroju 
z małym dzieckiem na rękach. W głębi rozciąga się pole z kopami suszące-
go się przed zimą siana a całość wieńczy odległa linia horyzontu, oddzie-
lająca to spowite w jesiennej mgle pole od nieba utrzymanego w zimnej 
tonacji bieli i szarości, z przebijającymi gdzieniegdzie plamkami brązu 
i ciemnego błękitu.
Już na pierwszy rzut oka kompozycja pracy nawiązuje bezpośrednio do 
pierwszych płócien z cyklu Rusałki a zwłaszcza do drugiej z supraport 
zatytułowanej „Boginka w dziewannach”. Wspólny jest dla obydwu prac 
motyw pola po sianokosach z rozpadającym się drewnianym płotem 
i otwierającą się za nim perspektywą oraz małymi bohaterami – wiejskimi 
dziećmi. Scena ta, reprodukowana przez artystę w oferowanym szkicu, 
powtarza się w kolejnych dziełach z tego okresu znajdując zwieńczenie 
w pięknym płótnie zatytułowanym “Wspomnienie młodości”. Kompo-
zycja ta namalowana przez Malczewskiego w 1890 roku od wybuchu II 
wojny światowej znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w War-

szawie zdeponowana tam w obawie przed niemieckim okupantem przez 
poprzedniego właściciela - bogatego warszawskiego kolekcjonera sztuki 
Bronisława Krystalla. I tu osią kompozycji jest stary płot, na którym siedzi 
postać pastuszka w słomkowym kapeluszu tym jednak razem zwrócona 
tyłem do widza w geście zapatrzenia w otwierający się przed chłopcem 
bezkres pól. Podobnie jak w oferowanej pracy obraz przepełniony jest tak 
charakterystyczną dla Jacka Malczewskiego melancholią połączoną z głę-
boką miłością do pejzażu polskiej wsi.
Z ową wsią młody malarz miał okazję obcować od najwcześniejszych lat 
dzieciństwa. W 1867 roku przyszły artysta znalazł się w Wielgiem w mająt-
ku kuzynów Karczewskich, gdzie pod nadzorem przyrodnika i humanisty 
Adolfa Dygasińskiego przygotowywał się do nauki w Krakowie. „Cztero-
letni pobyt w podradomskiej wsi wywarł znaczący wpływ na przyszłego 
artystę. Pejzaż z okolic Wielgiego, do którego będzie malarz wielokrotnie 
powracał w swojej twórczości, urasta w jego malarstwie do rangi krainy 
wiecznej szczęśliwości” (cyt. za: Jacek Malczewski znany i nieznany, Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Radom 2013, s. 61). 
Ten świat dzieciństwa, utrwalony również we wspomnieniach zatytułowa-
nych „Luźne kartki”, był dla artysty prywatnym mitem, z którego będzie 
czerpał inspiracje, budując przestrzeń swojej artystycznej wyobraźni. 
Bezpośredni kontakt z przyrodą, z baśnią, z legendą, ze strojem ludo-
wym umożliwił Malczewskiemu późniejszą łatwość w operowaniu folk-
lorem. W przytaczanych powyżej przykładach obrazów z cyklu Rusałki 
oraz w dziele „Wspomnienie młodości” ze zbiorów MNW odzwierciedlił 
Malczewski to, co w jego duszy i sercu zajmowało szczególnie ważne miej-
sce. Wspomnienie szczęśliwych lat dziecinnych. Wspomnienie młodości. 
Oferowana praca, dotychczas nie pokazywana na polskim rynku, stanowi 
bardzo cenne uzupełnienie ouvre artysty i ciekawąpropozycję dla kolek-
cjonerów malarstwa tego największego z polskich artystów przełomu 
wieków. 
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11
JAN STANISŁAWSKI (1860 – 1907)

PEJZAŻ

olej, płótno, 40 x 37 cm
niesygn.
na odwrocie papierowe nalepki: 
TPSP w Krakowie z odręcznym opisem
TPSP we Lwowie z roku 1933 

Cena wywoławcza: 45 000 zł
Estymacja: 55 000 – 65 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja rodziny Hercmanów, Lwów
kolekcja prywatna, Kraków
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 Ferdynand Ruszczyc fotografi a portretow
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Ferdynand Ruszczyc urodził się 10 grudnia 1870 r. w Bohdanowie. 
W 1890 roku ukończył gimnazjum w Mińsku i wyjechał na studia 
prawnicze do Petersburga, po dwóch latach przeniósł się na pe-

tersburską Akademię Sztuk Pięknych gdzie studiował w pracowni wy-
bitnego pejzażysty Iwana Szyszkina a następnie Archipa Kuindżi. Otrzy-
mał tytuł „kłassnyj chudożnik” III stopnia. W listopadzie 1897 r. obronił 
dyplom. W tym okresie odbył podróże na Krym oraz do krajów bałtyc-
kich, jednak, już wtedy, kończąc akademię tworzył obrazy w dojrzałym 
indywidualnym stylu. Do 1900 r. uczestniczył jeszcze w Wystawach Wio-
sennych Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, w końcowym okresie 
jednocześnie wystawiając już ze stowarzyszeniem „Mir iskusstwa” w Pe-
tersburgu i Moskwie, w którym działał od 1899 do 1902 roku. Jego obra-
zy doceniane były przez wybitnych kolekcjonerów i krytyków tamtych 
czasów. Jeden z największych europejskich krytyków teatru, muzyki 
i sztuki przełomu XIX i XX wieku Siergiej Diagilew nie tylko zaprosił go do 
wystawiania we współtworzonego przez niego towarzyszenia „Mir Iskus-
stwa” ale też uważał go za przedstawiciela nowej fali malarstwa. 
Poczta dzisiejsza, jak zwykle poniedziałkowa, przyniosła całą wiązankę 
czasopism. Na ostatniej stronicy „Kraju” nr 43 znalazłem dla siebie miłą 
niespodziankę: wyjątki z artykułu St. R. Lewandowskiego z czeskiego 
„Slovansky Przehlad”. Mówi tam o „kresowcach” i o „stojącym na czele ich 
wszystkich Ruszczycu”. „Długo musiał patrzeć na przyrodę, studiować ją 
i badać, umiłował ją i myślą i sercem syna tych stron polskich, których 
piękność jest mu drogą…”. Dumny jestem, że to wyczytano z moich prac. – 
Ferdynand Ruszczyc / Bohdanów, 30 X. 1900

cyt. za: Ruszczyc F., Dziennik: Ku Wilnu 1894 – 1919, t.I, 

wyd. Secesja, Warszawa, 1994, s.125-126.

Jego Młyn o zachodzie słońca zakupił rosyjski kolekcjoner Sawwa T. Mro-
zow, co umożliwiło artyście podróż artystyczną po Europie (Warszawa, 
Berlin, Kolonia, Paryż, Włochy, Monachium, Wiedeń, Kraków). Jednak 
podsumowując tę podróż młody artysta pisze: 
Można pozostać wiernym ojczyźnie mimo wszelkich pokus… Widzimy i po-
dziwiamy piękność innych krajów, składamy jej hołd… a jednak kochamy 
tylko swój, czujemy, że on do nas należy a my do niego.

cyt. z pamiętnika artysty za: Ruszczycówna J. Ferdynand Ruszczyc 1870 – 1936. 

Pamiętnik wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa, 1966, s. 34.

Od 1899 roku Ruszczyc stał się bardziej obecny w życiu artystycznym 
Warszawy i Krakowa. Od 1899 roku wystawiał w Towarzystwie Zachęty 
Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1900 roku został członkiem krakow-
skiego Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” wielokrotnie wystawia-
jąc z nim swoje prace: w Warszawie (1899, 1903, 1905, 1907), Krakowie 
(1901, 1903, 1907, 1909), Kijowie (1901), Pradze (1902), Wiedniu (1902, 
1908), Wilnie (1903), Dusseldorfi e (1904), Lipsku (1904), Dreźnie (1905), 
Monachium (1905), Poznaniu (1909), Budapeszcie (1910) i Berlinie 
(1915). W 1900 roku swoje prace wystawiał również w Salonie Sztuk Pięk-
nych Aleksandra Krywulta w Warszawie. W 1902 roku Polska Akademia 
Umiejętności przyznała mu nagrodę z fundacji Probusa Barczewskie-
go za obraz Ruczaj leśny. Należał do grona organizatorów i pierwszych 

profesorów Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, jedynej polskiej, wyż-
szej uczelni artystycznej w zaborze rosyjskim, gdzie wykładał w latach 
1904-1907. Po śmierci Jana Stanisławskiego przez rok prowadził katedrę 
pejzażu w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1907-08), z czego zrezy-
gnował ze względu na animozje personalne w krakowskim środowisku 
artystycznym. W 1908 roku wrócił do Wilna, od tego czasu jego wysił-
ki skupiły się głównie na organizacji życia artystycznego i kulturalnego 
tego miasta. Uczestniczył w projektach konserwatorskich przestrzeni 
miejskiej, zajmował się grafi ką użytkową, ilustratorstwem oraz sceno-
grafi ą. W latach 1918-1919 doprowadził do powstania Wydziału Sztuk 
Pięknych na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie, którego zo-
stał pierwszym dziekanem.
W 1932 roku Ruszczyc podupada na zdrowiu (mimo paraliżu prawej ręki 
nadal maluje lewą), z choroby nigdy nie wydobrzał,zmarł 30 paździer-
nika 1936 roku. Po jego śmierci powołano w Wilnie Komitet Uczczenia 
Pamięci Ferdynanda Ruszczyca i natychmiast przystąpiono do organi-
zacji wielkiej wystawy retrospektywnej jego twórczości wystawianej na 
przełomie 1937 i 1938 roku kolejno w Wilnie, Warszawie i Krakowie. Zgro-
madzono wtedy w Wilnie 336 prac i uzupełniono tę wystawę w Warszawie 
i Krakowie z miejscowych zbiorów. Katalog krakowski obejmował 384 po-
zycje. Ambicją organizatorów wystawy pośmiertnej było pokazanie twór-
czości artysty w jak najbogatszym doborze prac, zestawienie możliwie 
pełne jego dzieła. – Ruszczycówna J. Ferdynand Ruszczyc 1870 – 1936, 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa, 1964, s. 19.
Równolegle staraniem komitetu opracowywano wydaną w 1939 roku 
wielką monografi ę życia i twórczości artysty Ferdynand Ruszczyc – Życie 
i dzieło, Księga zbiorowa, pod red. Jana Bułhaka. W latach 60tych z inicja-
tywy prof. Stanisława Lorenza dyr. Muzeum Narodowego w Warszawie, 
podjęto podobne starania z okazji 25-lecia śmiercią artysty. Straty wo-
jenne nasuwały liczne trudności, i mimo przedłużających się prac i po-
szukiwań na liście wystawy warszawskiej zabrakło 143 pozycji wzmian-
kowanych w katalogu z Wilna z 1937 r. Zaginęło wiele rysunków artysty 
oraz znamiennych dla twórczości obrazów olejnych jak Ballada, Jabłoń, 
Anioł Pański czy Po balu. Wystawa z 1964 roku prezentowała jednak 493 
obiekty ze względu na włączenie do niej prac z muzeów Leningradu i Miń-
ska oraz bardzo bogatego zbioru projektów do inscenizacji Balladyny ze 
zbiorów Muzeum Teatru w Warszawie, ponownie udostępniono też obra-
zy z prywatnych kolekcji w tym prezentowany Młyn zimą (1902).

FERDYNAND RUSZCZYC

F. Ruszczyc Młyn zimą (1902) podczas wystawy w Warszawie (1964) / fot. [w:] 
Ruszczycówna J. Ferdynand Ruszczyc 1870 – 1936. Pamiętnik wystawy, 

Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa, 1966, il.120. 
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Po ukończeniu akademii w 1897 r. Ferdynand Ruszczyc zamieszkał na 
stałe w rodzinnym Bohdanowie. Od tego momentu rodzinny krajobraz 
stał się głównym tematem jego obrazów. Wtedy też dojrzał bardzo in-
dywidualny styl artysty zadziwiający współczesnych nieznaną dotąd in-
terpretacją krajobrazu, jego intensywną wrażeniowością oraz dynamiką 
treści symbolicznych. Tematem, który szczególnie mocno zafascynował 
artystę był widok należącego do Ruszczyców drewnianego młyna w po-
bliskiej wiosce Doukniewiczach. Już w pamiętnikach z 1987 i 88 roku 
artysta wciąż wspomina o rozterkach związanych z poszukiwaniem od-
powiedniej kompozycji tego motywu. Szkicuje w plenerze i w pracowni, 
niemal w każdej porze roku i o różnych porach dnia. Kilka niewielkich 
pod względem wymiarów, przedstawień młyna powstało już na prze-
strzeni 1897 roku. W styczniu 1898 roku pisze: Patrzyłem długo na młyn. 
Można z niego coś zrobić ale trudne to zadanie bardzo. Kilka dni później 
zapisze: Młyn mnie męczy. Wody skończyć nie mogę. Psuje ona resztę. 
Chodziłem do młyna, widziałem dużo ładnych kombinacji barw i moty-
wów, nawet widziałem, że i u mnie na obrazie prawda, ale zawsze nie to 
i znów wątpię… – Ferdynand Ruszczyc / Bohdanowice, styczeń 1898

cytat z pamiętnika artysty za: Ruszczycówna J. Ferdynand Ruszczyc 1870 – 1936. 

Pamiętnik wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa, 1966, s. 30.

Pierwszym wielkoformatowym obrazem był Młyn z 1898 roku – widok 
pogrążonego w zimnym przedwiośniu budynku wystawiany był na Salo-
nie Wiosennym Akademii Petersburskiej: Prace jego na tych wystawach 
nie przechodziły niezauważone. W 1898 r. obraz Młyn zimą nabył S. Mro-
zow, znany kolekcjoner moskiewski. Tym obrazem namalowanym zaraz 
po ukończeniu Akademii rozpoczął artysta serię kompozycji na temat 
młyna w Bohdanowie. Liczne rysunki i kilka studiów olejnych ukazują jak 
wytrwale szukał on odpowiedniego ujęcia. W wyniku tych dociekań przed-
stawił okryty lodem i śniegiem stary młyn, którego masyw został spotęgo-
wany usytuowaniem w skrócie i znacznym zbliżeniem do widza.

Ruszczycówna J. Ferdynand Ruszczyc 1870 – 1936, 

Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa, 1964, s.11.

Rzeczywiście powstały na początku 1902 roku Młyn zimą, wydaje się być 
swoistym ukoronowaniem poszukiwań artystycznych Ruszczyca - fi nal-
nym opracowaniem tematu, który fascynował go tak długo. Prezento-
wane płótno jest największym spośród zimowych przedstawień tego 
motywu, i jednym z największych płócien samego Ruszczyca. Artysta 
po duże formaty sięgał rzadko, a jeśli już, prace takie były wielokrotnie 
nagradzane, wystawiane i doceniane oraz najsilniej wyrażały duszę 
jego malarstwa: Ruczaj leśny (1898-1900) MN Warszawa, Młyn (1898) MN 
Kraków, Z brzegów Wilejki (1900) Muzeum Okręgowe w Toruniu, Krzyż 
w śniegu (1902) wł. rodziny, czy Bajka zimowa (1904) MN Kraków, oraz 
jedne z najważniejszych dzieł polskiego malarstwa: Ziemia (1898) MN 
Warszawa, oraz nasycony patriotycznym symbolizmem Nec Mergitur 
(1904-1905). Niemal wszystkie też znajdują się w stałych ekspozycjach 
największych polskich muzeów.

Zaliczany do najważniejszych dzieł artysty Młyn zimą (1902) postał 
najprawdopodobniej na bezpośrednie zamówienie samej rodziny 
arcyksiążęcej Habsburgów z Żywca, lub został przez nią zakupiony 
w krótkim czasie po jego stworzeniu. I pozostawał w zbiorach Galerii 
Arcyksiążęcej w Żywcu aż do końca II Wojny Światowej. Stąd nieobec-

ność jego na licznych, przedwo-
jennych wystawach w których 
uczestniczył Ruszczyc. Obraz 
(spóźniony) dojechał dopiero 
na pośmiertną wystawę prac 
Ruszczyca w Warszawie w 1937 
r. i Krakowie (1937-1938). Fun-
dator obrazu, Arcyksiążę Karol 
Stefan Habsburg był mecena-
sem polskiej sztuki a w jego 
kolekcji znajdowały się pra-
ce m.in. Wojciecha Kossaka, 
Teodora Axentowicza, Leona 
Wyczółkowskiego, Kazimierza 
Pochwalskiego, Jacka Malczew-
skiego czy Juliana Fałata. Zarówno 
arcyksiążę Karol Stefan Habsburg 
jak i jego małżonka Maria Teresa żywo interesowali się sztuką. Uczestni-
czyli niemal we wszystkich wydarzeniach artystycznych Wiednia i Galicji. 
Zwani pierwszymi polskimi Habsburgami działali mocno na rzecz suwe-
renności kraju, rozwoju gospodarczego regionu oraz polskiej kultury 
i sztuki. Wiadomo również że na kilka lat przed przebudową rodzinnych 
posiadłości (zakończoną w 1911 r.) arcyksiążę Karol Stefan zamawiał 
u największych polskich artystów obrazy mające zdobić salony Nowe-
go Zamku w Żywcu. Ferdynand Ruszczyc już przed powstaniem Młyna 
zimą dał się poznać szerokiej publiczności jako wybitny pejzażysta, 
doceniany szczególnie za tak bliskie jemu widoki zimy i przedwiośnia. 
Dodatkowo w 1902 roku gościł we Wiedniu z organizowaną przez siebie 
wystawą Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Sztuka”. Z Galicją wiąza-
ły go również liczne koneksje ze środowiskiem akademii krakowskiej. 
Po zakończeniu II Wojny Światowej obraz znajdował się przez wiele lat 
w kolekcji prywatnej gliwickiego kolekcjonera Mieczysława Patryarchy, 
z której wypożyczony był na wielką wystawę Ruszczyca w 25-lecie śmier-
ci artysty organizowaną przez Muzeum Narodowe w Warszawie w 1964 r. 
Wyjątkowa historia obrazu sprawiła, że był on niedostępny i mało znany 
przez ponad 100 lat od powstania. Precedensem jest dostępność obra-
zu tak wysokiej klasy muzealnej na rynku kolekcjonerskim.

Arcyksiężna Maria Teresa i arcyksiąże 
Karol Stefan Habsburg (koniec XIX w.)

fot. [w:] Tracz A., Błecha K., Ostatni król Polski. 
Karol Stefan Habsburg. Historia polskich 

Habsburgów, Wydawnictwo Bonimed, 2012 

Nowy Zamek w Żywcu / fot. przedwojenna pocztówka
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Obraz Ferdynanda Ruszczyca Młyn zimą jest nie tylko jednym z najważ-
niejszych przykładów polskiego malarstwa ale też kwintesencją młodo-
polskiego spirytualizmu, romantycznego zwrotu w kierunku duchowych 
wzruszeń, pogłębiającego nastrojowość krajobrazów nie tylko u Ruszczy-
ca ale również u Pankiewicza czy Stanisławskiego. W obrazach Ruszczy-
ca człowiek odgrywa bardzo marginalną rolę, jest wręcz nieobecny. To 
przesunięcie głównej roli z człowieka na naturę wynika według przyjaciela 
artysty Jana Bułhaka głównie z samotniczej natury artysty, ale też dalece 
uosabia młodopolską nastrojowość. Epickie, niezwykle ekspresyjne ma-
larstwo Ruszczyca zrodziło się z umiłowania ziemi rodzinnej, z fascynacji 
elementami siły przyrody i biologicznym rytmem jej przemian. Głównym 
motywem jego twórczości pozostał pejzaż. Wrażenia płynące z natury 
poddawał subiektywnej interpretacji i przekształcał na język malarskiej 
wypowiedzi. Na obrazie widzimy stary wiejski młyn, przysypany grubą 
warstwą śniegu skrzącego się w ostatniej poświacie zachodzącego słoń-
ca delikatnym błękitem i różem. Stare, omszałe belki przesiąknięte zimną 
wodą podtrzymują ten opustoszały „pałac zimowy”, który zasłania ostat-

nie promienie słońca przez co główny plan ukazany jest w potęgującym 
wrażenie chłodu półcieniu. Przegrody upustu zawiane zaspami śniegu 
kontrastują mocno z czarną wodą w zbiornikach, tak czarną i zimną, że 
nie odbija żadnych blasków a wręcz zdaje się je pochłaniać jak atłas. To 
brutalne piękno kontrastuje z delikatną poświatą promieni zachodzące-
go słońca. Gdzieś tam za młynem piękne, zimowe słońce oświetla ciepło 
leśny pejzaż i malownicze jezioro, ale Ruszczyc wydaje się to ignorować, 
zatrzymuje nasz wzrok na tajemniczym „zapleczu” starego wiejskiego mły-
na i każe spojrzeć w czarną tafl ę wody. 
Nie można przemilczeć pewnego metaforycznego znaczenia samego 
motywu stawu lub jeziora, które jak często występują w kompozycjach 
Ruszczyca. W psychoanalitycznej ocenie motywów pejzażowych, jezioro 
jest „okiem pejzażu”, stanowi jego najbardziej piękny i ekspresyjny ele-
ment, a jego głębokość jest odpowiednikiem głębi natury ludzkiej.

Krakowski P. O symbolizmie w pejzażach Ferdynanda Ruszczyca [w:] Ruszczyców-
na J. Ferdynand Ruszczyc 1870 – 1936. Pamiętnik wystawy, Muzeum Narodowe 

w Warszawie, Warszawa, 1966, ss. 72-73.

Studium ma być ścisłą kopią natury, musimy 
o wszystkim zapomnieć i patrzeć tylko na naturę. 
Szkic jest ogniwem między studium a obrazem. 
Szkicując trzeba zapomnieć o wszystkich 
studiach a wyrazić to, co się czuje, myśli. – 
wspomnienie Ruszczyca z wykładu A. Kuindżi

Nie potrzeba władać ani rylcem ani pędzlem, 
by zrywać z tego, co nas otacza, kwiaty Piękna. 
Potrzeba tylko jednego – trzeba je dostrzec, 
potrzeba uwagi… Nie minął czas cudów. 
Otaczają nas dziwa, tylko sięgnąć po nie. 
Piękno jest wszędzie. I piękno nie potrzebuje 
szczudeł. Piękno gnieździ się w najbliższym 
i najprostszym… – Ferdynand Ruszczyc

Remer J. W służbie sztuki [w:] Ferdynand Ruszczyc 1870 – 1936, Katalog wystawy 
pośmiertnej, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków, gru-

dzień 1937 – styczeń 1938, s. 11.F. Ruszczyc Młyn zimą (1902) podczas wystawy w Krakowie (1937-38) 
fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Szkic do obrazu Młyn zimą z dziennika artysty 1901 r. 
fot. [w:] Ferdynand Ruszczyc – Życie i dzieło, Księga zbiorowa, pod red. Jana Bułhaka, 

Komitet Uczczenia Pamięci Ferdynanda Ruszczyca, Wilno, 1939, s. 423.
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FERDYNAND RUSZCZYC (1870 – 1936)

MŁYN ZIMĄ, 1902

olej, płótno, 116 x 133 cm
sygn. l.d.: F. RUSZCZYC/ B. 1902

Cena wywoławcza: 700 000 zł
Estymacja: 1 800 000 – 2 500 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa
kolekcja Mieczysława Patryarchy, Gliwice
kolekcja arcyksięcia Karola Stefana Habsburga, Galeria Arcyksiążęca w Żywcu
zakup od artysty

WYSTAWIANY:
Ferdynand Ruszczyc 1870 – 1936, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, listopad-grudzień 1937.
Ferdynand Ruszczyc 1870 – 1936, Katalog wystawy pośmiertnej, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków, grudzień 
1937 – styczeń 1938.
Ferdynand Ruszczyc 1870 – 1936, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa, 1964.

REPRODUKOWANY:
Ferdynand Ruszczyc – Życie i dzieło, Księga zbiorowa, pod red. Jana Bułhaka, Komitet Uczczenia Pamięci Ferdynanda Ruszczyca, Wilno, 
1939, s. 34, 425.
Ruszczycówna J. Ferdynand Ruszczyc 1870 – 1936. Pamiętnik wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa, 1966, il. 58, 120.
Ruszczyc F., Dziennik: Ku Wilnu 1894 – 1919, t.I, Wydawnictwo Secesja, Warszawa, 1994, il. 57.
Charazińska E., Micke-Broniarek E., Tyczyńska A., Polish Painting in private collections, Dom Aukcyjny Agra, Warszawa, 1995, s. 131.
Katalog Aukcji Dzieł Sztuki 28 lutego 1999, Dom Aukcyjny Polswiss Art, Warszawa, 1999, poz. 28.
Krzysztofowicz-Kozakowska S., Sztuka Młodej Polski, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków, 1999, s.330.
Krzysztofowicz-Kozakowska S., Stolot F., Historia malarstwa polskiego, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2000, s. 311.
Kokoska B., Malarstwo polskie, wyd. Kluszczyński, Kraków, 2001, s. 236.
Poradnik polskiego kolekcjonera, praca zbiorowa, Wydawnictwo Kluszczyński, 2003, s. 71.
Dzieje sztuki polskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2005, s. 209.

Kluszczyński R.J., Od Michałowskiego do Fangora – Nowoczesne malarstwo polskie, WBC, Kraków, 2016, s. 246.

WZMIANKOWANY:
Ferdynand Ruszczyc – Życie i dzieło, Księga zbiorowa, pod red. Jana Bułhaka, Komitet Uczczenia Pamięci Ferdynanda Ruszczyca, 
Wilno, 1939, ss. 423, 444.
Dobrowolski T., Sztuka Młodej Polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1963, s. 308.
Dobrowolski T., Sztuka polska, Wydawnictwo Literackie Kraków, 1974, s. 620.
Ruszczyc F., Dziennik: Ku Wilnu 1894 – 1919, t.I, wyd. Secesja, Warszawa, 1994, s. 125, 137, 138.
Krzysztofowicz-Kozakowska S., Stolot F., Historia malarstwa polskiego, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2000, s. 311.
Ferdynand Ruszczyc 1870 – 1936. Życie i dzieło, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2002. s. 16.
Poradnik polskiego kolekcjonera, praca zbiorowa, Wydawnictwo Kluszczyński, 2003, s.71.
Dzieje sztuki polskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2005, s. 209.
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BOLESŁAW BIEGAS (1877 – 1954)

ZAMYŚLONY, POCZ. LAT 20. XX W.

brąz, wys. 47 cm
ed. 8/8
sygn. i ed. u podstawy: B. Biegas 8/8
pieczęć odlewni Avangini Fondeur

Cena wywoławcza: 50 000 zł l
Estymacja: 60 000 – 70 000 zł

Jeden z najwybitniejszych modernistycznych malarzy i rzeźbiarzy pol-
skich przyszedł na świat w 1877 roku w małej wiosce na Mazowszu. Po 
wczesnej stracie obojga rodziców znajdował się pod opieką warszaw-
skiego rzeźbiarza Andrzeja Panasiuka a następnie Aleksandra Święto-
chowskiego, który zorganizował bardzo młodemu wówczas Bolesławo-
wi pierwszą wystawę indywidualną w księgarni Wendego w Warszawie. 
Obdarzony wielkim talentem Biegas studiował w Krakowie w Szkole 
Sztuk Pięknych, w pracowni rzeźby Alfreda Dauna i Konstantego Laszcz-
ki. Pod wpływem fi lozofi i Stanisława Przybyszewskiego jego twórczość, 
zarówno malarska jak i rzeźbiarska, obracała się wokół tematyki oddają-
cej tajemniczość ludzkiej egzystencji. Szybko wyzwolił się spod wływów 
stylistyki akademickiej tworząc coraz bardziej nowoczesne i uproszczo-
ne w formie prace. W 1901 roku został usunięty z krakowskiej uczelni 
po tym jak zaprezentował rzeźbę Księga życia. Wkrótce potem młody 
Biegas wyjechał do Paryża. Pracował bardzo intensywnie, uczestniczył 
w licznych wystawach, m.in. w Société nationale des Beaux-Arts, Salonie 
Jesiennym oraz Salonie Niezależnym. Indywidualne pokazy twórczości 
artysty miały miejsce między innymi w paryskiej Galerie des Artistes Mo-
dernes, Galerie Andre Seligmann, Galerie Bernheim-Jeune, Galerie Arts 
et Artistes Polonais, oraz w Londynie, Petersburgu, czy Kijowie. 
Około 1910 roku rzeźba Bolesława Biegasa ewoluuje w kierunku rzeź-
by pełnej. Początkowo niedoskonałe i zachwiane w proporcjach ciała 
były jednakowoż wypracowane ze wszystkich stron. Cechą, która od po-

czątku charakteryzowała ten etap twórczości rzeźbiarskiej Biegasa była 
ekspresja wyrażona poprzez wykrzywione w bólu twarze tylko częścio-
wo widoczne spoza zasłaniających je dłoni. W latach 20. artysta osiąga 
prawdziwą maestrię w przestrzennym ukazywaniu ekspresyjnych i o wi-
docznych wpływach kubistycznych aktów, głównie męskich. 
W eseju poświęconym twórczości Biegasa Anna Maja Misiak pisze: 
W masywnych, haptycznych, tektonicznie zbudowanych aktach, przede 
wszystkim męskich, wyczuwa się ukrytą, potężną, skondensowaną siłę. 
Skurczone i powyginane ciała stanowiły trudne wyzwanie techniczne, któ-
remu artysta podołał w peł- ni. Stopień natężenia i geometryzującej styli-
zacji, z którą również mamy tu do czynienia jest zróżnicowany w poszcze-
gólnych dziełach. Nienaturalny często układ ciała potęgują- cy ekspresję 
jest nieraz powodem lekkich odchyleń od zasad proporcji. Dzieła te są jak 
najbardziej plastyczne w wyrazie, jednak nie zawsze można je nazwać 
rzeźbami realistycznymi.Seria aktów - „myślicieli" może być traktowana 
jako oddźwięk twórczości Rodina w sztuce Biegasa. Temat ten rzeźbiarz 
podjął o wiele wcześniej w brązie Myśliciel z 1910 roku. W swoich „myśli-
cielach" z lat dwudziestych pod względem sposobu opracowania bryły 
i jej łączenia z przestrzenią Biegas nawiązując dialog z wielkim poprzed-
nikiem wychodzi poza Rodinowską koncepcję rzeźby. Młody rzeźbiarz ze-
tknął się ze sztuką Rodina za pośrednictwem Konstantego Laszczki.

– Misiak A. M., Bolesław Biegas 1877-1954: twórczość rzeźbiarska, 
Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku 17, 39-68, 2001, s. 58.

Malowniczy, zręczny, niezbyt uczony, zręczny i naiwny, zręczny i surowy, chory i prosty, przerażający, 
dziecinny. Nowy? Bardzo dawny. Nowoczesny. Oto przymiotniki, jakie wyniosłem z pierwszej wizyty 
w pracowni Biegasa; jest to jego sztuka, są to moje wrażenia dotyczące jego sztuki, które usiłuję 
sprecyzować na swój własny użytek. (…) W twórczości Biegasa więcej jest magii niż rzemiosła. Potężny 
talent tego rzeźbiarza objawia się nieomal bez jego wiedzy. On sam usiłuje jedynie… przekształcić 
w formę plastyczną swe sny, wizje, uczucie przerażenia. (…) Wszystkie kompozycje Biegasa stanowią 
pewien cykl, który można nazwać Wszechświatem, albowiem jest to istotnie Wszechświat ze wszystkimi 
zagadkami, niepokojami, grozą, fatum, dręczącymi ludzką duszę. – Adolf Basler

cyt. za: Paryż i artyści polscy wokół E.-A. Bourdelle'a 1900-1918 [katalog wystawy], 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1997, s. 69.
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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ - WITKACY (1885 – 1939)

PORTRET CHŁOPCA, 1934

pastel, papier, 63 x 47,5 cm w świetle oprawy
sygn., dat. i opisany: Witkiewicz/ (T.E) '934 IV NP Nπ + herb

Cena wywoławcza: 40 000 zł
Estymacja: 70 000 – 80 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Katowice
kolekcja portretowanego, Bytom

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) był pisarzem, dramaturgiem, 
grafi kiem, karykaturzystą, malarzem i przede wszystkim portrecistą. To 
jeden z czołowych przedstawicieli polskiej sztuki początku XX wieku, syn 
malarza i twórcy stylu zakopiańskiego Stanisława Witkiewicza. Ojciec 
był zdania, że tradycyjne szkolnictwo jest ograniczające, dlatego małe-
go Stasia uczyli w domu nauczyciele pozwalający mu na samodzielne 
rozwijanie zainteresowań. Z jednej strony otrzymał on wykształcenie 
rozległe, z drugiej zaś niesystematyczne. Stało się to w dorosłym życiu 
artysty przyczynkiem do kąśliwych uwag zarzucających mu brak dyscy-
pliny w logicznym formułowaniu poglądów.
Kunszt artystyczny rozwijał młody Witkiewicz w krakowskiej ASP w pra-
cowni samego Józefa Mehoff era. Podobnie jak ojciec Stanisław Ignacy 
był nie tylko artystą ale i teoretykiem – autorem m.in. teorii Czystej For-
my, wedle której sztuka nie powinna naśladować rzeczywistości, lecz 
budzić uczucia metafi zyczne a poszczególne elementy dzieła powinny 
być skomponowane w taki sposób, aby jego struktura umożliwiła jed-
nostce zaznanie „metafi zycznej dziwności”. 
Witkacy dość szybko jednak zrezygnował z malarstwa by od 1925 roku 
poświęcić się całkowicie sztuce portretowej. Jego teorie nie zostały przy-
jęte ze zrozumieniem przez środowisko artystyczne, czuł się w związku 
z tym wypchnięty poza jego margines i rozgoryczony. Dał temu wyraz 
w powieści „Pożegnanie jesieni” (1925) pisząc: Minęły czasy metafi zycz-
nej absolutności sztuki. Sztuka była dawniej jeśli nie czymś świętym, to 
w każdym razie „świętawym” – zły duch wcielał się w ludzi czynu. Dziś nie 
ma w kogo – resztki indywidualizmu życiowego to czysta komedia – istnie-
je tylko zorganizowana masa i jej słudzy. Od biedy zły duch przeniósł się 

w sferę sztuki i wciela się dziś w zdegenerowanych, perwersyjnych arty-
stów. Ale ci nikomu już nie zaszkodzą ani pomogą: istnieją dla zabawy gi-
nących odpadków burżuazyjnej kultury. W tym samym roku zrezygnował 
zupełnie z malarstwa sztalugowego i założył Firmę Portretową „S.I.Wit-
kiewicz”. Dla swoich klientów opracował szczegółowy Regulamin. Por-
trety malowane pastelami i kredkami na papierze podlegały surowej ty-
pologii. Nierzadko powstawały pod wpływem silnie odurzających leków, 
alkoholu i narkotyków a sam artysta dokumentował swój stan fi rmując 
prace specjalnym autorskim kodem. Różnorodność portretów stworzo-
nych przez Witkacego jest ogromna. Fantazja i poczucie humoru z jakimi 
operował artysta powodują iż każdy z nich jest wyjątkowy. Działalność 
portretowa ekscentrycznego artysty jakim niewątpliwie był Stanisław 
Ignacy Witkiewicz przyniosła mu sławę i uznanie i zaliczana jest do jed-
nego z najdłużej trwających cyklów malarskich w historii polskiej sztuki 
nowoczesnej. 
W latach 30. stworzył Witkacy serię portretów w typach B i E (bądź mie-
szanych B+E) charakteryzujących się realizmem niemalże fotografi cz-
nym. Ze szczególną emfazą potraktowane są oczy modeli zarówno doro-
słych jak i dzieci. Widoczne jest to w oferowanym Portrecie, który skupia 
w sobie wszystkie charakterystyczne dla tego gatunku cechy – postać 
chłopca wykonana pewną szybką kreską usadzona jest – zwyczajem ar-
tysty – za stołem, na którym leży talerz z owocami. I, mimo że – jak sam 
przyznawał – Witkacy nie przepadał za portretowaniem małych modeli 
z racji na ich ruchliwość i niecierpliwość w pozowaniu, prezentowana 
praca urzeka pogłębioną analizą psychologiczną małego modela wyra-
żoną w przenikliwym spojrzeniu dużych niebieskich oczu. 

Regulamin Firmy z 1928 roku wymieniał kilka typów portretów, przy czym dwa pierwsze: A i B, stanowiły 
główne źródło utrzymania Witkacego. W pierwszym przypadku były to portrety konwencjonalne, 
upiększające, wręcz idealizujące - „wylizane” i gładkie, w drugim zaś bardziej charakterystyczne, 
dopuszczające w bogatszej wersji B+d – niewielką karykaturalność. Te odmiany portretów 
interesowały potencjalnych klientów Firmy wywodzących się z kół rządowych Drugiej Rzeczpospolitej, 
warszawskiej fi nansjery i inteligencji. Natomiast typy B+d oraz C, D, E (…) zarezerwowane były dla osób 
z bardzo szerokiego kręgu towarzyskiego Witkacego oraz jego przyjaciół.

S. Korzysztofowicz-Kozakowska, F. Stolot, Historia malarstwa polskiego, Kraków 2000, s. 348.
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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ - WITKACY (1885 – 1939)

PORTRET MARII PLUCIŃSKIEJ Z D. NIKLAS, 1919

węgiel i pastel, papier beżowy, 57,4 x 48,7 cm (w świetle oprawy)
sygn. i dat. l.g.: T.B.+E/ Ignacy/ Witkiewicz/ 1919

Obraz posiada ekspertyzę dr Anny Żakiewicz.

Cena wywoławcza: 30 000 zł
Estymacja: 50 000 – 70 000 zł

PROWENIECJA: 
kolekcja prywatna, Warszawa

„Po powrocie z Rosji, gdzie spędził lata I wojny światowej, Witkacy kon-
tynuował rozpoczętą tam działalność wykonywania portretów węglem 
i pastelami. Na ogół artysta otrzymywał za nie honoraria, niekiedy jednak 
rewanżował się portretami za najrozmaitsze przysługi – pożyczki, gości-
nę, opiekę medyczną. W latach 1919- 1920 sportretował kilku członków 
rodziny Niklasów, prawdopodobnie w rewanżu za gościnę w Krakowie, 
przy ul. Radziwiłłowskiej 17, jak wynika z listu artysty do Emila Breitera 
z dn. 4. XI. 1919 r., w którym prosi o przesyłanie listów właśnie na ten 
adres, na nazwisko pp. Plucińskich. Jedna z córek Matyldy i Stanisława 
Niklasów, Maria wyszła bowiem za mąż za Kazimierza Plucińskiego, któ-
ry zamieszkał z rodziną żony. Prawdopodobnie Witkacy mieszkał pod 
tym adresem także w okresie swoich studiów w krakowskiej ASP, o czym 
wiemy ze wzmianki w jego liście do Bronisława Malinowskiego. Kazi-
mierz Pluciński (zginął w 1940 r. w Dachau), fi lolog klasyczny, nauczyciel 
łaciny i greki w krakowskim gimnazjum im. Jana Sobieskiego w latach 
1912-1926, przyjaźnił się z artystami z kręgu Zielonego Balonika, stąd 
zapewne ta znajomość.
Portret Marii Plucińskiej z d. Niklas (1895-1941) powstał w 1919 roku. 
Popiersie kobiety, a zwłaszcza jej twarz, Witkacy potraktował realistycz-
nie, zgodnie z wymogami i tradycją gatunku, tło zaś – oparcie fotela oraz 
ścianęz zaznaczonym wiszącym na niej obrazkiem oraz fragmentem 
draperii – narysowane jest schematycznie. Kolorystyka portretu jest 
oszczędna – został narysowany głównie węglem, z delikatnymi akcen-
tami bieli w tle.

Zwraca uwagę nieco anachroniczna fryzura kobiety – niezwykle podob-
na do znanego z licznych fotografi i uczesnaia narzeczonej Witkacego, 
Jadwigi Janczewskiej, która w lutym 1914 r. popełniła samobójstwo. 
Podobieństwo do zmarłej ukochanej kobiety, w połączeniu z delikatną 
urodą modelki i smutkiem widocznym w jej twarzy mogło zafascyno-
wać artystę, który oznaczył portret adnotacją „T.B + E”, co wskazuje, że 
początkowo miał to być tradycyjny, obiektywny wizerunek (T.B), jednak 
w trakcie jego wykonywania Witkacy zdecydował się pogłębić jego inter-
pretację psychologiczną (…)
Styl portretu jest charakterystyczny dla tego okresu twórczości Witkace-
go, który tylko w portretach własnych oraz bliskich osób używał ówcze-
śnie jaskrawych barw oraz ekspresyjnie deformował twarze. Konserwa-
tywna publiczność krakowska zdecydowanie wolała wówczas wizerunki 
bardziej tradycyjne, więc artysta spełniał te oczekiwania dokumentując 
zarazem obraz tego środowiska.
Portret pochodzi ze zbiorów rodzinnych, nie był nigdy publikowany, wy-
stawiany ani sprzedawany. Dzieł z tego okresu zachowało się niewiele, 
ujawnienie każdego z nich jest więc godnym uwagi wydarzeniem posze-
rzającym obraz życia i twórczości Witkacego”. 

Z ekspertyzy dr Anny Żakiewicz.
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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ - WITKACY (1885 – 1939)

PORTRET MATYLDY NIKLAS Z D. LAZAREWICZ, 1920

wegiel i pastel, papier beżowy, 50,3 x 43,5 cm (w świetle oprawy)
sygn. i dat. p.g.: Ignacy/ Witkiewicz/ 1920

Obraz posiada ekspertyzę dr Anny Żakiewicz.

Cena wywoławcza: 18 000 zł
Estymacja: 30 000 – 40 000 zł

PROWENIECJA: 
kolekcja prywatna, Warszawa

Portret matki pani Plucińskiej, Matyldy Niklas (1862-1949) powstał w 1920 r. Popiersie kobiety, 
z zwłaszcza jej twarz, Witkacy potraktował realistycznie, zgodnie z wymogami i tradycją gatunku, 
tło zaś – oparcie fotela oraz mocno zgeometryzowany ornament nad nim – narysowane jest 
schematycznie. Kolorystyka portretu jest oszczędna – został narysowany głównie węglem, jedynie 
w twarzyi włosach widoczne są delikatne akcenty bieli.

fragment z ekspertyzy aut. dr Anny Żakiewicz
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ZDZISŁAW JASIŃSKI (1863 – 1932)

KOBIETY, 1926

olej, płótno, 110,5 x 153,5 cm
sygn. p.d.: ZD. JASIŃSKI 1926

Cena wywoławcza: 130 000 zł
Estymacja: 200 000 – 250 000 zł

WYSTAWIANY:
Wystawa pośmiertna Zdzisława Jasińskiego (1863 – 1932), Towarzystwo 
Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa, 21.04.1934 – 24.05.1934.

REPRODUKOWANY:
Kędzierski A., Zdzisław Jasiński 1863-1932, Warszawa 1934, s. 16.

Zdzisław Jasiński pochodził z rodziny uzdolnionej artystycznie. Jego 
ojciec prowadził pracownię dekoratorską, a brat był rzeźbiarzem. Stu-
diował pod kierunkiem Wojciecha Gersona w warszawskiej Klasie Ry-
sunkowej. Studiował równiez w krakowskiej SSP pod kierunkiem mi.in 
Floriana Cynka i Feliksa Szynalewskiego, odwiedzając również niejed-
nokrotnie pracownię Jana Matejki. Kształcił się także w Monachium pod 
kierunkiem m.in. Aleksandra Wagnera, gdzie w 1889 roku na wystawie 
akademickiej otrzymał srebrny medal za najbardziej znany swój obraz 
Chora matka. Ponownie ten sam obraz został nagrodzony na międzyna-
rodowej wystawie w Berlinie w 1890 roku, tym razem złotym medalem. 
Obrazy Zdzisława Jasińskiego kilkakrotnie w tym okresie wyróżniano 
różnego rodzaju nagrodami, m.in w warszawskiej Zachęcie, na wystawie 
światowej w Chicago oraz w San Francisco i Los Angeles. Artysta wró-
cił do kraju w 1893 roku. Początkowo osiadł w Warszawie, przejściowo 
mieszkał w swoim majątku koło Garwolina, potem w zaprojektowanej 
przez siebie willi „Świt” w Konstancinie. 
Należy podkreślić, że Zdzisław Jasiński, o czym się rzadko dzis pamięta, 
należał do grupy artystów polskich, którzy w Monachium stworzyli sław-
ną „polnische Schule” – szkołę monachijską. Kilkakrotnie podróżował 
do Paryża, Rzymu i Wenecji, głównie w celu uzupełnienia swojej wiedzy 

technicznej i artystycznej. Twórczość jego wyrosła w duchu akademic-
kim, miała charakter na wskroś tradycyjny. Ważną rolę w jego twórczo-
sci odgrywały motywy ludowe, ale znany jest przede wszystkim ze scen 
pejzażowych, portretów, w poźniejszym okresie również ze scen symbo-
licznych i alegorycznych o ogromnej wartości artystycznej i dekorator-
skiej. Postać artysty znamy też z malowideł w Filharmonii Warszawskiej, 
polichromii w katedrze we Włocławku i kolegiacie w Kaliszu, malowideł 
w carskim pałacuw Białowieży i pałacach Petersburga oraz Moskwy. 

Na rodzimym rynku dzieł sztuki prace Zdzisława Jasińskiego są absolut-
na rzadkością, szczególnie o takim charakterze, jak prezentowany obraz. 
W 2012 roku w Domu Aukcyjnym Agra Art wystawiany był sławny przy-
taczany wyżej obraz Chora matka, który mógłby stanowić materiał po-
równaczy pod względem klasy artystycznej. Podobnie jak tamten, obraz 
Kobiety ma charakter uczuciowo-realistyczny. Takiego określenia używa 
Apoloniusz Kędzierski we wstępie do swojej pracy o Zdzisławie Jasiń-
skim z 1934 roku. Niesie ze sobą przesłanie „wiecznotrwałych wartości”, 
ale również ogromną miłosć do dekoracyjności, w tym pierwotnym, naj-
bardziej nieprzetworzonym znaczeniu, do „kompozycji zwartej, opartej 
na świetnie i głeboko odczutych harmonjach”.

Był to artysta, który mniej uznania znajdywał w Polsce, niż na szerokim świecie – zapewne dlatego, 
że jego nadzwyczaj szlachetna postawa wobec świata utrudniała mu wchodzenie na drogi taniej sławy.

A.Kędzierski Zdzisław Jasiński 1863-1932, Warszawa 1934
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WŁADYSŁAW SKOCZYLAS (1883 – 1934)

PEJZAŻ OKOLIC CHIANTI

akwarela, papier, 34 x 48 cm
sygn. l.d.: W. Skoczylas Chianti

Cena wywoławcza: 40 000 zł
Estymacja: 50 000 – 60 000 zł

Władysław Skoczylas urodził się w 1883 r. w Wieliczce. Początkowo po-
bierał on nauki dotyczące rzeźbiarstwa na wiedeńskiej uczelni, a następ-
nie, w latach 1904-1906 kształcił się w zakresie malarstwa w Krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, pod kierunkiem Axentowicza i Wyczółkow-
skiego. W 1918 roku Władysław Skoczylas przeniósł się do Warszawy, 
gdzie wykładał sztukę rysunku na Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej. Twórczość Skoczylasa była niemal całkowicie zdomino-
wana przez malarstwo pejzażowe oraz obrazy i drzeworyty o tematyce 

folklorystycznej, religijnej i mitologicznej. Przez alergię musiał zrezy-
gnować z malarstwa olejnego oraz pracy w glinie, skupił się wtedy na 
akwaforcie. Od 1913 roku Skoczylas zainteresował się tworzeniem drze-
worytów, w późniejszych latach stał się jednym z głównych twórców 
drzeworytu w polskiej sztuce. Po 1920 roku Skoczylas skupił się na malo-
waniu barwnych akwareli, w których pojawia się nie tylko rodzimy krajo-
braz ale również np. włoskiej Toskanii jak proponowana na aukcji praca.
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STANISŁAW MASŁOWSKI (1853 – 1926)

TIVOLI, 1910

akwarela, papier naklejony na tekturę, 78 x 126 cm
sygn. i dat. u dołu: ST.MASŁOWSKI/ TIVOLI 910 

Cena wywoławcza: 50 000 zł
Estymacja: 70 000 – 90 000 zł

20
STANISŁAW MASŁOWSKI (1853 – 1926)

RZYM, 1910

akwarela, papier naklejony na tekturę, 78 x 133,5 cm 
sygn. i dat. p.d.: ST.MASŁOWSKI/ ROMA 1910 

Cena wywoławcza: 50 000 zł
Estymacja: 70 000 – 90 000 zł
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WILHELM KOTARBIŃSKI (1849 – 1922)

DZIEWCZYNA W MALWACH

olej, płótno, 130 x 58 cm
sygn. p.d.: Wilhelm/ Kotarbiński

Cena wywoławcza: 250 000 zł
Estymacja: 300 000 – 350 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Kraków
kolekcja prywatna, Wilno (do 1939 roku) 

Polski malarz, którego twórczość zaliczana jest do akademizmu, roman-
tyzmu, symbolizmu i secesji. Brat stryjeczny Miłosza– znanego malarza, 
rysownika i krytyka sztuki – oraz Józefa Kotarbińskiego – pisarza, krytyka 
literackiego i teatralnego, aktora teatralnego i fi lmowego.
Absolwent warszawskiej Klasy Rysunkowej pod kierunkiem Rafała Ha-
dziewicza, od 1872 roku kontynuował naukę w Rzymie w Akademii św. 
Łukasza. Tam też otworzył własną pracownię. Do kraju powrócił w 1888 
roku i osiadł w majątku rodzinnym na terenie dzisiejszej Białorusi skąd 
często wyjeżdżał do Kijowa prowadząc tam własną pracownię. Uczest-
niczył w miejscowym życiu artystycznym, m.in. w wystawach organizo-
wanych przez kijowskie Towarzystwo Artystyczne. Pracował nad dekora-
cjami ściennymi dla kijowskiego soboru św. Włodzimierza oraz w wielu 

innych prestiżowych budynkach ówczesnego Kijowa a także Moskwy 
i Petersburga.
Tematyką prac Kotarbińskiego były przede wszystkim kompozycje na-
wiązujące do motywów biblijnych bądź starożytnych – zwłaszcza te 
z życia Grecji i Rzymu. Był również twórcą pejzaży fantastycznych i sym-
bolicznych. O postaciach kobiecych, tak często występujących w roli 
cichych bohaterek płócien artysty, pisała Maria Poprzęcka: Wyobrażenia 

te są nie tyle polskie i szopenowskie, ile są przejawem powszechnej mody 
na bezcielesne anielice, blade, o przepastnych oczach i długich włosach. 
Owe zalecające się poetycznością zjawy skutecznie zdominowały ideał 
kobiecości w sztuce przełomu wieków, sztuce, którą określić można jako 
umasowioną i popularną odmianę symbolizmu. 
To co wyróżnia malarstwo Kotarbińskiego to niezwykła wrażliwość na 
kolor, swoboda warsztatu i tajemniczy nastrój płynący z jego płócien. 
O kolorystycznych walorach prac Kotarbińskiego pisał już Henryk Piąt-

kowski w 1895: [Kotarbiński] jest przede wszystkim kolorystą, w szlachet-
nym znaczeniu tego słowa, z impulsu, z poczucia wewnętrznego, z potrze-
by ducha. Świat przedstawia mu się w postaci plam kolorowych, bardzo 
barwnych, w harmonijną zlewających się gamę. Wyszukane tony, łagod-
nie jednoczące się w artystyczną całość, może zbyt fantastyczną gazą 
osłaniają rzeczywistość.
Wszystko to czyniło zeń bardzo popularnego malarzem, którego anty-
kizująca twórczość zjednywała sobie szerokie grono odbiorców. Z racji 
na spustoszenie jakiego we spuściźnie artysty dokonała pierwsza wojna 
światowa i rewolucja bolszewicka dzieła Kotarbińskiego rzadko poja-
wiają się na rynku co nadaje im niewątpliwie kolekcjonerskiej wartości.
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WLHELM KOTARBIŃSKI (1849 – 1922)

ZADUMANE

akwarela, papier, 47 x 31 cm
sygn. p.d.: W.K.

Cena wywoławcza: 20 000 zł
Estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Polak Kotarbiński to wielki marzyciel. Lubi marzyć o ważnym i nieważnym, poważnie i żartując. 
Po obiedzie. W czasie krótkiego odpoczynku od ciągłej pracy. […] Rosyjski umysł jest ścisły, 
polski – rozproszony. Rosyjska wyobraźnia potrzebuje realnego podłoża, polska – buja 
w obłokach. Rosyjski artysta może być idealistą, ale fantastycznym artystą-malarzem, jakich 
wśród Polaków niemało, nie stanie się nigdy. Kiedy Swiedomski maluje, to pracuje. Kotarbiński 
– marzy, marzy zawsze, niezmordowanie, w czasie, gdy pracuje i wtedy, gdy odpoczywa. – 
Władimir Ludwinowicz Kign
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WILHELM KOTARBIŃSKI (1849 – 1922)

SIELANKA WŁOSKA, OK. 1880

olej, płótno, 138 x 79,5 cm
sygn.: W. Kotarbiński

Cena wywoławcza: 250 000 zł
Estymacja: 300 000 – 350 000 zł
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LEOPOLD GOTTLIEB (1883 – 1934)

MODLĄCY SIĘ ŻYDZI II, 1933

olej, płyta, 46,5 x 37,5 cm
sygn. p.d.: l. Gottlieb

Cena wywoławcza: 75 000 zł
Estymacja: 85 000 – 95 000 zł

REPRODUKOWANY:
Wierzbicka A., École de Paris. Pojęcie środowisko twórczość, Warszawa 2004, poz. XC.
École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, katalog z wystawy, 
Pałac Sztuki w Krakowie TPSP, lipiec- sierpień 1998, str. 66, poz. 22.

Leopold Gottlieb był artystą związanym z kręgiem École de Paris. Polski 
malarz o żydowskich korzeniach z powodzeniem łączył w swojej twór-
czości tradycje judaistyczne i chrześcijańskie mając znaczący wpływ na 
kształt paryskiego środowiska artystycznego początku XX wieku Gottlieb 
urodził się w Drohobyczu w Galicji jako syn właściciela rafi nerii naft y. 
Podążając śladem starszych braci, zwłaszcza Maurycego, podjął studia 
artystyczne w Krakowie, m.in. u Jacka Malczewskiego a następnie u Teo-
dora Axentowicza. Początkowy etap twórczości artysty wiązał się z fa-
scynacją realizmem i symbolizmem wyniesionymi z pracowni krakow-

skich mistrzów. Nie brak w nich jednak od początku charakterystycznej 

dla Gottlieba ekspresji wyrażającej się groteskowym przerysowaniem 
i deformacjami postaci. W pierwszych latach XX wieku młody artysta 
studiował kolejno w Monachium i Paryżu. Pozostawał w ścisłym kontak-
cie ze środowiskiem artystycznym Krakowa gdzie w 1905 roku zawiązał 
Grupę Pięciu skupiającą artystów – symbolistów. Od 1929 roku należał 

do grupy Rytm. Przez cały okres swojej twórczości brał udział w licznych 
wystawach, m.in. w paryskich Salonach. Pod koniec życia malarstwo 
Gottlieba charakteryzowało się jasną cieplejszą tonacją. Postaci malo-
wane były na neutralnym tle, artysta chętnie posługiwał się perłowym 
odcieniem pastelowych barw przez co sylwetki oddawanych postaci 
wydawały się niczym zjawy. 
Obrazy o tematyce żydowskiej stanowiły ważny element i przypadają na 
ostatni okres w twórczości artysty - początek lat trzydziestych. Zbiorowe 
ale kameralne w swym nastroju sceny przemawiają do widza językiem 
mistycznym, zaczerpniętym przez Gottlieba z El Greca i malarstwa gotyc-
kiego. Obrazy te są niezwykle poetyckie w formie – zastygli w nabożnym 
skupieniu modlący się tworzą harmonijną kompozycję a przygaszona 
kolorystyka dodatkowo wzmacnia duchową wymowę przedstawionej 
sceny. 



74 / AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 75/

25
MOJŻESZ KISLING (1891 – 1953)

KWIATY W WAZONIE

olej, płótno, 46 x 33 cm
sygn. l.d.: M. Kisling

Cena wywoławcza: 80 000 zł l
Estymacja: 120 000 – 150 000 zł

Mojżesz Kisling na stałe osiadł w Paryżu w lecie 1911 roku. Zwany był 
„księciem Montparnasse’u”. W 1912 roku uczył się pod kierunkiem Eu-
geniusza Zaka w Academie La Palette. W jego atelier spotykało się wielu 
artystów z kręgu Ecole de Paris, m.in. Leopold Gottlieb, Szymon Mon-
dzain, Henryk Epstein, Marc Chagall i Amadeo Modigliani. Do grona jego 
najbliższych przyjaciół należał Tadeusz Makowski. Przez krytyków Kis-
ling uznawany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli Szkoły 
Paryskiej. Na jego twórczość wpływ miała sztuka Paula Cézanne’a, ale 
kontakty z kubistami sprawiły, że jego pejzaże tworzone na południu 
Francji nabrały geometryzującej stylistyki znanej z obrazów Pabla Picas-

sa i Georges’a Braque’a, ale stosowane barwy były typowe dla fowistów. 
Po 1917 tworzył eklektyczne krajobrazy stosując ostre, konkretne barwy 
zestawione na zasadzie kontrastów. Od wczesnych lat dwudziestych dał 
się poznać jako portrecista, spod jego pędzla wychodziły liczne portrety 
i akty kobiece. 
Miał wiele wystaw indywidualnych, w wystawach zbiorowych za granicą 
uczestniczył często jako artysta polski. Brał też udział w krajowym życiu 
artystycznym, m.in. w I Wystawie Ekspresjonistów Polskich (później-
szych Formistów), Kraków 1917. 
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VLADIMIR NAIDITCH (1903 – 1980)

MODELKA

olej, płótno, 101 x 81 cm
sygn. p.d.: V. Naiditch

Cena wywoławcza: 25 000 zł l
Estymacja: 30 000 – 40 000 zł
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Eugeniusz Zak przychodzi na świat w 1884 roku, w Mogilnie na Bia-
łorusi, w rodzinie polskich Żydów. Po śmierci ojca wraz z matką 
artysta przeprowadza się do Warszawy. Jest dzieckiem choro-

witym i delikatnym, co powoduje, że otoczony jest staranną opieką 
matki i dalszej części rodziny. Mimo to, już jako szesnastoletni chło-
piec wyjeżdża do Paryża i kształci się w prywatnej Academie Colarossi 
na Montparnasse. Wiele również w tym okresie podróżuje, m.in. przez 
sześć miesięcy pozostaje w Monachium wraz z Leopoldem Gottliebem, 
Eli Nadelmanem i Romanem Kramsztykiem, uczęszczając do prywat-
nej szkoły Antona Azbego. W 1904 roku wraca do Paryża i bierze czynny 
udział w życiu artystycznym, m.in. do 1913 roku corocznie uczestniczy 
w pokazach Salonu Jesiennego. Bardzo szybko rośnie sława artysty, po-
twierdzona zakupem jego pracy przez Muzeum Luksemburskie w 1910 
roku, czy indywidualną wystawą w galerie Druet w 1911 roku, a także 
profesurą w Academie La Palette. W 1913 roku artysta żeni się z Jadwigą 
Kohn - początkującą malarką i w dwa lata póżniej osiedla się ponownie 
w kraju, wiążąc tym razem swoje twórcze losy ze środowiskiem formi-
stów, ukoronowane uczestnictwem w założeniu „Rytmu” w 1921 roku. 
Już jednak w rok póżniej Zak opuszcza kraj by po rocznym przebywaniu 
w Niemczech wrócić do Paryża, gdzie zamieszkuje z przyjaciółmi m.in. 
z Zygmuntem Menkesem i Markiem Chagallem. Bardzo dobrze rozwija-
jącą się karierę przerywa w 1926 roku nagła śmierć artysty. 
Mimo odejścia w sile wieku Zak zgromadził bardzo duży dorobek arty-
styczny. Za jego życia odbyły się trzy wystawy indywidualne: dwie w Pa-
ryżu (1911, 1925) i jedna w Warszawie (1917). Również za życia wystawiał 
na świecie: m.in. w Nowym Jorku, Chicago, Detroit, a także na Biennale 
w Wenecji, w 1914 roku. W kraju natomiast artysta uczestniczył w wy-
stawach Towarzystwa Artystów Plastyków „Sztuka”, „Rytmu” w Krakowie 
i w Warszawie oraz w wystawach Ekspresjonistów Polskich w Krakowie 

i we Lwowie. Twórczość artysty została oczywiście wielokrotnie doce-
niona po śmierci wieloma wystawami na paryskich Salonach i galeriach, 
także w Warszawie, Londynie, Buff alo i Nowym Jorku. 
Na uwagę zasługuje fakt istnienia sławnej Galerie Zak, prowadzonej 
przez żonę artysty po jego śmierci. Była to jedna z najciekawszych pro-
gramowo galerii paryskich, wystawiająca prace najlepszych ówczesnych 
artystów polskich i żydowskich (m.in. pierwsza wystawa indywidulana 
Kandinsky'ego). 
Twórczość Eugeniusza Zaka jest niezwykle charakterystyczna i spójna. 
Dzięki typowemu tylko dla artysty upozowaniu postaci o wydłużonych 
proporcjach, szczególnym, tanecznym ruchu, detalom, które przywodzą 
na myśl marionetki czy postaci świata teatralnego oraz opracowaniu 
form tożsamym z programem 'Rytmu", malarstwo Zaka jest ogromnie 
rozpoznawalne i nie mające odpowiednika w historii polskiej sztuki. Pre-
zentowana praca należy do grupy prac artysty, która przywodzi na myśl 
dzieła takich mistrzów jak Poussin, Watteau czy Puvis de Chavannes. Na 
tle fantastycznego, sielankowego pejzażu w stylu włoskim czy południo-
wofrancuskim umieszczona jest postać o typowym dla Zaka wyglądzie, 
lekko nawiązującym do renesansowych fascynacji artysty. Melancholia 
i nostalgia przedstawienia wciąga widza w krainę bezczasowości, w kra-
inę spokoju i marzeń. Wrażenie to jest potęgowane gamą nasyconych 
brązów, zieleni, błekitów i różu, a także fi nezyjnym, miekkim konturem, 
tak charakterystycznym dla Zaka, sprawiającym, że całość kompozycji 
unosi się w bliżej nieokreślonej przestrzeni wizji artysty. Prace z cyklu 
idyllicznego artysty, jak zwykło sie je nazywać, należą od lat do najbar-
dziej cennych i poszukiwanych prac na rynku dzieł sztuki. Stanowią 
obowiązkowe pozycje w znanych kolekcjach malarstwa w Polsce i na 
świecie.

EUGENIUSZ ZAK
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EUGENIUSZ ZAK (1884 – 1926)

STARY ZAMEK II

olej, płótno, 65 x 81 cm
sygn. p.g.: Eug. Zak

Cena wywoławcza: 650 000 zł
Estymacja: 800 000 – 1 000 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa
kolekcja prywatna, Tel Aviv (do 2001)

WYSTAWIANY:
Eugeniusz Zak 1884-1926, Muzeum Narodowe w Warszawie, grudzień 2003 - luty 2004.

REPRODUKOWANY:
Brus-Malinowska B., Eugeniusz Zak 1884-1926, wyd. MNW, Warszawa 2004, s. 96, kat. 47.
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MAURYCY MĘDRZYCKI (1890 – 1951)

BARKI NA RZECE

olej, płótno, 54 x 65 cm
sygn. l.d.: Mendjizky

Cena wywoławcza: 20 000 zł l
Estymacja: 25 000 – 35 000 zł
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MAURYCY MĘDRZYCKI (1890 – 1951)

PEJZAŻ POŁUDNIOWY

olej, płótno, 46 x 55 cm
sygn. p.d.: Mendjizky

Cena wywoławcza: 30 000 zł l
Estymacja: 35 000 – 40 000 zł
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ALICJA HALICKA (1894 – 1975)

BALETNICE

olej, płótno, 52 x 41 cm
sygn. p.d.: Halicka

Cena wywoławcza: 28 000 zł l
Estymacja: 30 000 – 35 000zł

Malarka i ilustratorka przebywającą od 1912 roku w Paryżu zaprzyjaźnio-
na była ze środowiskiem École de Paris. Od 1914 brała udział w paryskich 
Salonach: Jesiennym, Niezależnych i Tuileryjskim. Swe prace ekspono-
wała w galeriach Paryża, Warszawy, Wiednia, Brukseli, Hagi, Zurychu, 
Londynu i Nowego Jorku. Wczesna faza twórczości Halickiej charaktery-
zuje się estetyką kubizmu - powstałe wówczas portrety i martwe natury 
to formy zsyntetyzowane o wąskiej, ciemnej tonacji kolorystycznej. Od 
lat dwudziestych artystka pracowała głównie jako scenograf i projek-

tant kostiumów. Jej realizacje dla najważniejszych teatrów operowych 
i baletowych w Europie i Stanach Zjednoczonych były wydarzeniami 
sezonów. W tym czasie Halicka stworzyła kilka kompozycji przedstawia-
jących tancerki teatralne w strojach baletowych. Współpracowała też ze 
znanymi pismami, m.in. Vogue, Harper’s Bazaar, Die Dame, ilustrowała 
książki. Wiele wystawiała – miała 38 wystaw indywidualnych, również 
w Polsce. 

Nie jestem ani kubistką, ani naturalistką, ani impresjonistką, ani surrealistką. Po prostu pragnę 
wyrażać poetyckość i chcę, żeby wynikała nie z literatury, nie z tematu, ale z treści plastycznej 
obrazu. – Alicja Halicka

cyt. za: Zagrodzki K., Alicja Halicka – Mistrzowie Ecole de Paris, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa, 2011, s. 35.
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HENRYK HAYDEN (1883 – 1970)

MARTWA NATURA Z FAJKĄ, 1965 

olej, płótno, 60 x 74 cm 
sygn. i dat. p.d.: Hayden / 65 

Cena wywoławcza: 28 000 zł l
Estymacja: 32 000 – 38 000 zł

Urodził się 24 grudnia 1883 w Warszawie. Początkowo studiował na 
Instytucie Politechnicznym. Co raz większe zainteresowanie sztukami 
plastycznymi zmieniło jednak bieg wydarzeń. Hayden został jednym 
z pierwszych studentów nowo powstałej Szkoły Sztuk Pięknych w War-
szawie. Po wyjeździe do Paryża kontynuował naukę w Academie "La 
Palette". Była to wówczas najlepsza uczelnia na Montparnassie, zwana 
także „kubistyczną”. Początkowe prace Haydena zdradzają inspiracje 
sztuką francuskich postimpresjonistów. Widoczne są również w nich 
wpływy długotrwałych pobytów w Bretanii gdzie środowisko skupione 
wokół Władysława Ślewińskiego oscylowało wokół silniejszej syntezy 
pejzażu z widocznymi wpływami szkoły Pont-Aven i sztuki Cezanne'a. Po 
powrocie do Paryża jego pracami zainteresował się kolekcjoner Charles 
Malpel, po wizycie w pracowni wykupił niemal wszystkie prace z atelier 
artysty, w tym Graczy w szachy (1913). Malpel współpracował z najwięk-
szymi postimpresjonistami co zapewne wpłynęłoby znacząco na karierę 

Hayden'a gdyby nie wybuch I Wojny Światowej. Od 1916 roku artysta de-
fi nitywnie zwrócił się w stronę kubizmu a przedmiotem jego malarstwa 
stały się głównie martwe natury. Po wojnie artysta zdaje się tworzyć ob-
razy będące podsumowaniem doświadczeń całego życia artystycznego. 
Dojrzałe i eklektyczne ale przede wszystkim podległe zasadzie uprosz-
czenia która była dla Haydena tak ważna. W późnym, ostatnim okresie 
twórczości martwe natury przyjmują formę przedmiotów na niemal 
całkowicie neutralnym tle. Zdumiewająca jest ich różnorodność, od kla-
sycznych butelek i mis po fajki, słodycze, muszelki, instrumenty muzycz-
ne, a nawet skórkę cytryny, worek odkurzacza czy listek po tabletkach. 
Takie przedstawienie tych niby przypadkowych a jednak świadomie 
wybranych i zaledwie kilku przedmiotów na neutralnym tle podnosi je 
do rangi wyjątkowych obiektów a jednocześnie sprowadza do roli kolo-
rystycznych punktów kompozycyjnych.

Malarstwo nie jest dodawaniem, jest odejmowaniem(…) Trzeba ująć tyle, ile to możliwe, odjąć, 
oczyścić (…). Pozostawić tylko to, co istotne. – Henryk Hayden

cyt. za: Winiarski A., Henryk Hayden – Mistrzowie Ecole de Paris, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa, 2013, s. 77.
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EUGENIUSZ EIBISCH (1896 – 1987)

PORTRET KOBIETY W CZERWIENI

olej, płótno, 92 x 65 cm
sygn. l.d.: Ebiche 

Cena wywoławcza: 50 000 zł l
Estymacja: 55 000 – 65 000 zł

Psychologiczna interpretacja twórczości Eibischa musi prowadzić do wykrycia bardzo 
specjalistycznej świadomości. Artysta ten zdaje się ujawniać powszechną zresztą skłonność do 
cofania się w zacisze subiektywnej kontemplacji spraw czysto malarskich, do tworzenia swoistej 
metafi zyki koloru i własnego, odrębnego świata, w którym wszystko się sprowadza do wibracji 
plam i plamek barwnych. – Tadeusz Dobrowolski

cyt. za: Dobrowolski T., Nowoczesne malarstwo polskie, t.III, Kraków1964, s. 246.
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JÓZEF CZAPSKI (1896 – 1993)

NARODZENIE PAŃSKIE (NATIVIDAD), LATA 70.

olej, płótno, 45 x 65 cm
sygn. p.d.: Józef Czapski

Cena wywoławcza: 25 000 zł l
Estymacja: 30 000 – 40 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Trójmiasto
kolekcja rodziny artysty, Maisons-Lafi tte (Francja)

… Moim pierwszym marzeniem w malarstwie było dojść do tego, żeby malarsko wyrazić ból i grozę życia – 
słowa Kiryłowa z Dostojewskiego, w których mówi, że jeżeli Boga nie ma, to cały świat jest jedynie „diabelskim 
wodewilem”. Ten nurt najgłębszy mojej świadomości trwa do dziś. Kończąc moje życie mogę stwierdzić, 
że całe życie moje malarskie było porażką, bo właśnie tego nurtu najgłębszego wyrazić nie potrafi łem. Im 
bardziej wchodziłem w malarstwo, im bardziej urzekało mnie malarstwo jako takie, jaka by nie była jego 
treść, tem bardziej pochłaniała mnie sprawa podstawowa: dotrzeć do malarstwa czystego, nie zabłąkanego 
w opowiadaniach, w których nie odnajdywałem odnośnika plastycznego. – Józef Czapski w rozmowie 
z Tygodnikiem Powszechnym (1987)

cyt. za: Zmorzyński W., Józef Czapski – widzenie życia [katalog wystawy], Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2000, s.8.

Józef Czapski był malarzem, rysownikiem, pisarzem, eseistą i krytykiem. 
Życiorys tej niezwykłej osobowości łączy w sobie losy artysty i świad-
ka epoki. Od 1918 roku uczył się w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych 
u Stanisława Lentza. Zaangażowany w działalność wojskową na polece-
nie swoich przełożónych wyjechał do Rosji w poszukiwaniu zaginionych 
ofi cerów. Po powrocie do kraju wznowił studia artystyczne na krakow-
skiej ASP a od 1924 roku przebywał w Paryżu razem ze swoim nauczy-
cielem Józefem Pankiewiczem. Tam też zawiązała się grupa nazywana 
Komitetem Paryskiem wskład której – prócz Czapskiego – wchodzili jego 
koledzy ze studiów – Nacht-Samborski, Cybis i Potworowski. 

Pobyt kształceniowy we Francji i styczność z tamtejszym malarstwem, 
zwłaszcza szkołą impresjonistów i postimpresjonistów, miały decydują-
cy wpływ na pierwszy okres twórczości artysty. O wadzę jaką przywiązy-
wał do tego czasu w swoim życiu świadczą słowa Czapskiego: 
(…) w roku 1924 jedenastu uczniów Akademii (w porządku alfabetycznym: 
D. Berlinerblau-Seydemanowa, S. Boraczok, J. Cybis, J. Czapski, J. Jarema, 
A. Nacht-Samborski, P. Potworowski, H. Rudzka-Cybisowa, E. Przecławska-
-Strzałecka, J. Strzałecki i M. Szczyrbula), przeważnie z pracowni Pankiewi-
cza, zawiązuje pod protektoratem samego profesora i Rektora Akademii 
Szyszko-Bohusza «Komitet Paryski», w celu zorganizowania pierwszego 
po wojnie [pierwszej światowej] grupowego wyjazdu (tzw. kapistów) do 
Paryża. W roku następnym powstaje tam fi lia Akademii Krakowskiej pod 
kierownictwem Pankiewicza. Miała ona na celu, w okresie największego 
dopływu do stolicy Francji artystów z całego świata, zorganizowanie mło-
dzieży polskiej pod doświadczonym kierunkiem, pomoc w zapoznaniu się 
jej ze sztuką muzealną i nowoczesną, z autentyczną tradychą malarską. 

cyt. za: Dmochowska J., W kręgu Pankiewicza, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1963. 
Po powrocie do Polski w 1931 roku pozostawał Czapski w kręgu od-
działywania kapistów tworząc pejzaże i martwe natury w postimpre-
sjonistycznej manierze. Czas wojny zmusił Czapskiego do zaprzestania 
działalności artystycznej i postawił go ponownie wobec konieczności 
zaangażowania się w psrawy kraju. Przebywał w niewoli sowieckiej, po 
zwolnieniu trafi ł wraz z Armią gen. Andersa do Bagdadu a następnia do 
Włoch. Jeszcze raz przyszło mu badać losy zaginionych polskich ofi ce-
rów niosąc światu dramatyczną prawdę o wymordowanych przez NKWD 

polskich żołnierzach – wstrząsajace relacje opublikował najpierw we 
„Wspomnieniach starobielskich” (1945) a następnie w „Na nieludzkiej 
ziemi” (1949). W 1946 roku osiadł we Francji, tym razem na stałe. 
Pod koniec lat 50 artysta oszczędnymi środkami wyrazu obrazował co-
dzienność i samotność egzystencji człowieka zagubionego we współ-
czesnej metropolii. Bliżsi stali mu się mistrzowie ekspresji (Chaim So-
utine, Nicolas de Stäel), którzy kładli nacisk nie na samoistne wartości 
koloru, ale na jego wewnętrzną siłę. Inspirowany też ekspresyjną sztuką 
G. Roualta budował formy syntetyczną, szkicową plamą, która obwodził 
wyrazistym, czarnym konturem. Kolor, często bardzo nasycony i kon-
trastowy traktował jako przekaz dramatycznych emocji. Wyrazistość 
obrazów podkreślała też kompozycja: zwykle swobodna, otwarta, ze 
śmiałym kadrowaniem, a także deformacja - niezwykle swobodna, nie-
kiedy wręcz groteskowa, będąca efektem skrótowego traktowania ele-
mentów, zwłaszcza postaci ludzkich.



94 / AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 95/

34
JÓZEF CZAPSKI (1896 – 1993)

KOBIETA WE WNĘTRZU, LATA 80. XX W.

olej, płótno, 60 x 50 cm
sygn. p.d.: J.C.

Cena wywoławcza: 25 000 zł l
Estymacja: 30 000 – 40 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Trójmiasto
kolekcja rodziny artysty, Maisons-Lafi tte (Francja)

A malowanie? O malowaniu Czapski wiedział bardzo wiele. Na tyle wiele, by zachowywać wobec niego – przy 
całej wiedzy, przy całym doświadczeniu swojego talentu – bezmierną pokorę. Tym większą, że malowanie było 
dla niego nie tylko aktem twórczym; było przede wszystkim przedzieraniem się do prawdy własnego przeżycia. 
Sprawdzianem uczciwości i sprawdzianem własnej zdolności do przekazania wizji najbardziej osobistej, 
olśnienia tak nagłego i skłonnego do odlotu, że, aby je przytrzymać i utrwalić, trzeba było szalonego napięcia. 
By zaś oddać je w całej rzetelności malarskiego rzemiosła – długich godzin wytężonej pracy. To był uparty, 
niepokojem podszyty wysiłek: by żadnym dotknięciem pędzla, żadną niebacznie położoną plamą barwną, źle 
wyważonym stosunkiem kształtów, nie uchybić pierwszej chwili zachwytu i raptownie w sobie objawionej idei 
obrazu. W tych momentach przeplatały się ze sobą: zachwyt i żmudne przedzieranie się przez opór wyobraźni, 
niedoskonałość spojrzenia czy ruchu ręki. – Joanna Pollakówna

cyt. za: Pollakówna J., Trud, Zwoje 3/36, 2003.

O twórczości malarskiej Józefa Czapskiego trudno mówić w oderwaniu 
od jego pisarstwa. Te dwie ścieżki, warunkowane życiorysem Czapskie-
go arystokraty i żołnierza, biegły wspólnym torem przez całe życie arty-
sty. Jednej i drugiej towarzyły nieodłącznie wielka pokora i uczciwość 
Czapskiego wobec siebie i odbiorcy. Pięknie ujęła to Joanna Pollaków-
na w tekście wygłoszonym w Kordegardzie w Warszawie 15 grudnia 1993 
z okazji wydania przez autorkę albumu poświęconego artyście: „Poczu-
cie moralnej odpowiedzialności kierowało Czapskim w sprawie malar-
skiej równie silnie, jak w sprawach życia. I zarówno w sprawach życia jak 
w sprawach sztuki wsparciem i drogowskazem były mu przeżycia, które 
zawdzięczał literaturze i malarstwu. (…) Duchowość Czapskiego jest jak 

głęboka podziemna rzeka wyłaniająca się na powierzchnię rozmaitym 
nurtem: to obrazami – zapisami nagłych olśnień, raptownych zadziwień 
fragmentem widzianego świata dojmującego współczucia dla ludzkie-
go losu w jego bólu i brzydocie bystrych rozbawień groteskowością ży-
cia. To znów obrazami innymi: wyciszonymi medytacjami nad grupami 
przedmiotów w ich milczącym wzajemnym obcowaniu poprzez barwę, 
cień, refl eks, zarys.
I wreszcie ta cicho burząca się rzeka wypływa na powierzchnię nurtem 
przez całe życie spisywanego dziennika przekładającego na nieomylne 
słowo to wszystko, co przepływa niemo potokiem malarstwa”.
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PIOTR POTWOROWSKI (1898 – 1962)

AKT

olej, płótno, 77 x 98 cm
niesygn.

Cena wywoławcza: 40 000 zł l
Estymacja: 60 000 – 70 000 zł

Światło to była jego wielka miłość. Słońce nigdy nie świeciło dla niego wystarczająco mocno.

Doreen Heaton Potworowska – żona artysty

Tadeusz Piotr Potworowski, malarz, scenograf, rzeźbiarz i pedagog. Roz-
począł studia u Konrada Krzyżanowskiego w warszawskiej SSP, by po 
roku przenieśc się do krakowskiej ASP. W 1924 r wraz z członkami "Ko-
mitetu Paryskiego", podopiecznymi Józefa Pankiewicza wyjechał do Pa-
ryża. Tam obrał jednak własną drogę twórczą, związał swoje poszukiwa-
nia z pracownią Fernanda Legera. Do Polski artysta wrócił w 1930 roku. 
Pierwszą dużą indywidulaną wystawę otworzył w 1938 roku w Instytucie 
Propagandy Sztuki w Warszawie, a potem we Lwowie. Należy podkreślić 
bardzo zaangażowany udział artysty w walkach zarówno pierwszej woj-
ny światowej, jak i w kampanii wrzesniowej 1939 roku. Za wyjątkową od-
wagę i męstwo został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Po 
klęsce wrześniowej wyemigrował przez Szwecję do Anglii, gdzie w 1949 
roku został profesorem malarstwa w Bath Academy of Art w Corsham. 
Do Polski wrócił dopiero w 1958 roku i być może bardzo dobre przyjęcie 
jego twórczosci w tym okresie przyczyniło się do podjęcia decyzji o po-
zostaniu w kraju. Pierwsza jego krajowa powojenna wystawa odbyła się 
w Poznaniu. W 1962 roku, w Muzuem Narodowym w Poznaniu miała 
miejsce pierwsza indywidulana powojennna wystawa prac artysty, po-
wstałych po powrocie do kraju. 
Formalnie malarstwo Potworowskiego zaliczane jest często do kapi-
stów, głównie dzięki tym pierwszym doświadczeniom artysty z Komi-

tetem Paryskim. Tak naprawdę jednak twórczość powojenna charakte-
ryzowała się znacznie szerszym polem poszukiwań i wielotorowością. 
W swoich późniejszych dojrzałych pracach, wprowadzał elementy 
geometrii, informelu, również malarstwa materii. Zawsze jednak pozo-
stał czasem bardziej, czasem mniej dostrzegalny ale nizemiernie ważny 
czynnik - harmonia barw – pozostałość idei kapistów. 
Prezentowana praca przywodzi na myśl prace artysty z lat trzydzie-
stych, kiedy to jego twórczość pozostawała pod widocznym wpływem 
Pierr'a Bonnarda. Obserwujemy tu typowy dla Bonnarda wątek intym-
ności i nieokreślonej, ale na pewno bliskiej więzi z modelką. Charaktery-
styczna jest również duża doza dekoracyjności, wprowadzona zapewne 
dzięki giętkiej, trochę secesyjnej linii. Podobnie jak Bonnard, Potwo-
rowski w tym okresie łączy ze sobą w jakis niezwykły sposób spuściznę 
impresjonizmu i koloryzmu. Chociaż większą rolę niż u francuskiego mi-
strza odgrywa u Potworowskiego jednak kolor, a raczej barwna wibracja. 
 Akty Potworowskiego stanowią na pewno rzadkość na rynku dzieł sztu-
ki. Zdarzają się stosunkowo rzadko i są przykładem wielkiego kunsztu 
artysty, jego niezwykle ciekawej drogi twórczej, talentu stojącego w rów-
nym rzędzie z wielkim światowym malarstwem. 
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Jerzy Zaruba - fot. Lucjan Fogiel/East N
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Pochodzący z artystycznej rodziny osiadłej w Kijowie Jerzy Zaruba 
był wybitnym polskim karykaturzystą, malarzem, scenografem, 
a także literatem. Uczył się początkowo w kijowskiej Szkole Sztuk 

Pięknych oraz – po przeprowadzce do Warszawy – kontynuował studia 
w Warszawie u Stanisława Lentza oraz w Paryżu w École des Beaux-Arts 
i Académie de la Grande Chaumiere. Po I wojnie światowej osiadł na sta-
łe w podwarszawskim Aninie. 
Jerzy Zaruba był członkiem warszawskiej frakcji formistów, w której po-
kazach uczestniczył kilkakrotnie, m.in. w głośnej wystawie „Jeune Po-
logne” zorganizowanej w 1922 roku w Paryżu. Po rozpadzie formistów 
przystąpił w 1923 roku do stowarzyszenia Rytm. 
Niewiele zachowało się prac olejnych autorstwa Zaruby – pojedyncze 
znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (Portret ko-
biecy, 1920) oraz w rękach prywatnych. O kierunku zainteresowań ar-
tysty świadczą przede wszystkim reprodukcje i recenzje prasowe. Jego 
malarstwo, przedstawiające najczęściej kameralne sceny fi guralne i por-
trety, nacechowane było syntetyzmem, geometryzacją i dążeniem do 
budowy nowej rytmicznej formy przy jednoczesnym ograniczeniu barw.
Jerzy Zaruba był nie tylko aktywnym w środowisku artystycznym ma-
larzem ale również bardzo utalentowanym i cenionym rysownikiem 
i karykaturzystą. Podczas okupacji niemieckiej wykonał serię rysunków 
dokumentalnych, które uległy zniszczeniu w czasie Powstania Warszaw-

skiego. W gatunku rysunku objawiały się cechy charakteru, z których 
znało Jerzego Zarubę warszawskie środowisko - niezwykłe poczucie 
humoru a niekiedy wręcz złośliwość. Syntetyczna forma, umiejętność 
oddania modela przy użyciu kilku trafnych kresek uczyniła z artysty jed-
nego z najbardziej rozpoznawalnych twórców powojennej Warszawy. 
Wielką popularność zdobył dzięki ilustracjom do felietonów Wiecha, 
które utrwalały warszawski folklor. Jego rysunki pojawiały się w wielu 
innych czasopismach. Były wśród nich tytuły tak znane jak "Wiadomo-
ści Literackie", słynny satyryczny tygodnik „Cyrulik Warszawski” (był kie-
rownikiem artystycznym tego pisma), „Szpilki”, „Sowizdrzał”, „Stańczyk”, 
„Szarża„, „Wróble na Dachu”, „Szczutek”, ale znalazła się wśród nich 
także „Pani„, magazyn mody redagowany przez przedwojennego pro-
jektanta Gustawa Zmigrydera. Sam Zaruba wpisał się w historię stolicy 
również jako autor wspomnień ożywiających świat lokalnej cyganerii, 
które opatrywał własnymi rysunkami. Gdy w 1910 roku przyjechał do 
Warszawy, by zaznać „wielkiego świata”, pierwszym miejscem, do któ-
rego zaprowadzili go przyjaciele z ASP, była słynna kawiarnia Udziałowa 
znajdująca się na rogu Alei Jerozolimskich i Nowego Światu. Tam za jed-
nym zamachem Zaruba poznał elitę stolicy – Xawerego Dunikowskiego, 
Bolesława Leśmiana, Franciszka Fiszera, Arnolda Szyfmana, Zygmunta 
Kisielewskiego i wiele innych postaci.

JERZY ZARUBA
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JERZY ZARUBA (1891 – 1971)

WARSZAWSKA KAWIARENKA, OK. 1920

olej, płótno, 85,5 x 65,5 cm
nie sygn.

Cena wywoławcza: 60 000 zł l
Estymacja: 80 000 – 90 000 zł

WYSTAWIANY:
Stowarzyszenie Artystów Polskich RYTM 1922-1932, Muzeum Narodowe w Warszawie 11 czerwca – 29 lipca 2001.

REPRODUKOWANY:
Nowakowska-Sito K. (oprac.), Stowarzyszenie Artystów Polskich RYTM 1922-1932 [katalog wystawy], Warszawa 2001, s. 298, poz. 206, kat. 381.

OPISANY: 
Nowakowska-Sito K. (oprac.), Stowarzyszenie Artystów Polskich RYTM 1922-1932 [katalog wystawy], Warszawa 2001, s. 294.

Oferowana praca stanowi prawdziwą rzadkość z uwagi na znikomą ilość 
zachowanego do dziś dorobku malarskiego Jerzego Zaruby. Pojawie-
nie się Warszawskiej kawiarenki na rynku sztuki jest wydarzeniem bez 
precedensu. W obrazie tym widoczna jest nie tylko kwintesencja formi-
stycznych poszukiwań artysty objawiających się syntetyzmem konstruk-
cyjnym i redukcją kolorystyczną ale również – a może przede wszystkim 
– klimat życia warszawskiej socjety okresu międzywojennego, w której 
historii Jerzy Zaruba zapisał się jako jedna z ciekawszych postaci. Opi-

sywane przez Zarubę scenki z życia stołecznych lokali w pełen humoru 
sposób przybliżają układy towarzyskie międzywojennej Warszawy, na 
tle których odżywał na nowo po latach niewoli świat polskiej kultury. 
Dwa dni po śmierci artysty Szymon Kobyliński pisał: „Bogate i ważkie dla 
kultury lata Franca Fiszera, Leśmiana, Boya, burzliwe lata kształtowania 
polskiej sztuki współczesnej i jednocześnie czas określania postaw – to 
okres nie do wyobrażenia bez Zaruby.” 

„Kresy”. Była to nazwa popularnego wśród artystów w okresie „popierwszowojennym” lokalu przy rogu Nowego 
Światu i Wareckiej. Podawały tam jako kelnerki panie z tzw. „towarzystwa”, „hrabiny z tacami” - jak je nazywał 
Kamil Witkowski. Było to nowością dla ówczesnej Warszawy i podnosiło atrakcyjność tej knajpy. Wielkim 
jej plusem był też ogródek wykrojony z podwórza kamienicy, w której w ubiegłym stuleciu był zajazd. Jego 
stajenne zapachy przetrwały, zdawało się, wszystko i wraz z wyziewami kuchni i tonącej w podejrzanych 
kałużach „ubikacji” tworzyły to, cośmy nazywali świeżym powietrzem. Oprócz znanych i opisywanych już przez 
mnie porzednio „bywalców”: Witkowskiego, Fiszera, Jaracza i Karola Szustra, do stałych gości „Kresów” należał 
między innmi świetny aktor Władysław Grabowski. – Jerzy Zaruba 

fragment Z pamiętników bywalca, wydawnictwo Iskry, Warszawa 1958, s. 94.
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ALEKSANDER KOBZDEJ (1920 – 1973)

IMPERIA, 1960

tech. mieszana, płótno, 60 x 50 cm
sygn. p.d.: Kobzdej/ 1960
op. na odwrocie: ALEKSANDER KOBZDEJ/ 1960/ „IMPERIA”

Cena wywoławcza: 19 000 zł l
Estymacja: 25 000 – 30 000 zł
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Naukę rozpoczął w 1947 roku w Państwowym Liceum Technik 
Plastycznych w Zakopanym, pod kierunkiem profesora Anto-
niego Kenara aby następnie w latach 1952-1958 studiować na 

warszawskiej ASP pod kierunkiem profesora Mariana Wnuka. W czasie 
pobytu we Francji w latach 50tych studiował w paryskiej pracowni rzeź-
biarza Ossipa Zadkine'a. Od 1957 roku wystawiał indywidualnie oraz 
brał udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w: Pa-
ryżu, Rzymie, Sztokholmie, Oslo, Wiedniu, Wenecji, Brukseli. Twórczość 
Hasiora z jednej strony nawiązuje do surrealizmu, rzeźby abstrakcyjnej, 
nowego realizmu, z drugiej zaś odnosi się do rzemiosła ludowego. Wie-
lokrotnie w swych kompozycjach artysta wykorzystywał przedmioty co-
dzienne. Uznawany jest za prekursora sztuki polskiego asamblażu.
Oferowana praca, powstała w roku 1974, należy do przestrzennych 
asamblaży komponowanych przez Hasiora z różnych przedmiotów – za-
bawek, sztućców, gwoździ, drutu, porcelanowych bibelotów, kawałków 
tkanin. Artysta uważał, że nie zawsze da się przedstawić niektóre proble-
my, tematy przy pomocy jednego konkretnego materiału – stąd koniecz-

ność szukania alternatywnych rozwiązań. Wybór materiałów też nie był 
dziełem przypadku – każdy element asamblażu miał swoje znaczenie.
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 uważam za prowokację: inte-
lektualną, twórczą – mówił Hasior (cyt. za: Magiczny Swiat Władysława 
Hasiora, katalog wystawy w MDK, Mińsk Mazowiecki, 2013). Kompozycje 
Hasiora nie tylko były nośnikiem ironii i drwiny ze współczesnych arty-
ście realiów. Niosły też zawsze jakąś treść odwołując się do symboliki 
i mitologii. 
Prace Władysława Hasiora znajdują się w muzeach krajowych w Kra-
kowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Bydgoszczy, 
Lublinie, Nowym Sączu, Zakopanem oraz w muzeach zagranicznych: 
w Helsinkach, Paryżu, Sztokholmie, Oslo, Sao Paulo, Rzymie, Medio-
lanie, Edynburgu, Bochun, Duisburgu, Amsterdamie, a także w bardzo 

licznych zbiorach prywatnych. 

Wkroczył do sztuki w sposób powszechnie zwracający uwagę, stając się 
artystą „kultowym” dla pokolenia lat 60. i 70. Jego twórczość szokowała 
i zachwycała, wzbudzała skrajne emocje i oceny, swoją kontrowersyjną 
postawą zmuszał do stawiania pytań o istotę sztuki, swobodę wyboru ję-

zyka artystycznego. Jako jeden z niewielu artystów tamtych czasów zyskał 
popularność bliską tej, jaką miewają gwiazdy ekranu czy estrady. – Ewa 
Gorządek o Władysławie Hasiorze

WŁADYSŁAW HASIOR
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WŁADYSŁAW HASIOR (1928 – 1999)

MRÓWKA, 1974

tech. własna, 53 x 42 x 7 cm
sygn., dat. oraz opisany na odwrocie: - Martwa czy też/ żywa zawsze Mrówka/ jest szczęśliwa -/ 1974/ W. Hasior

Cena wywoławcza: 30 000 zł l
Estymacja: 40 000 – 60 000 zł

WYSTAWIANY:
Magiczny świat, Galeria Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim, kwiecień 2013.

REPRODUKOWANY:
30 lat Galerii, Wydawnictwo Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 45. 
Żakiewicz A., Magiczny świat [katalog wystawy], Wydawnictwo Miejski Dom Kultury, Mińsk Mazowiecki 2013. 

Moja plastyka jest propozycją alternatywną. Nie musi się widzowi podobać. Traktuję ją jako służbę 
społeczną, a satysfakcję czerpię z polemik, żarliwych dyskusji, jakie wywołują. (…) Bo tu chodzi o ruch 
wyobraźni, o ścieranie się poglądów – sam eksponat nie musi być arcydziełem – wystarczy, że jest 
skuteczną płaszczyzną do ćwiczenia naszej wspólnoty wyobraźni. – Władysław Hasior

Myśli o sztuce, Nowy Sącz 1986, s. 6-7.
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Zdzisław
 Beskiński - fot. Forum

Zdzisław Beksiński to jedna z najgłośniejszych a zarazem najtra-
giczniejszych postaci polskiej sztuki współczesnej. Absolwent 
sanockiego Gimnazium i Liceum w 1947 roku rozpoczął studia na 

Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W 1951 ożenił się z Zosią 
Stankiewicz. Po ukończeniu studiów w 1952 mieszkał kolejno w Krako-
wie, Rzeszowie by w 1955 powrócić wraz z żoną do rodzinnego Sanoka. 
Swoją tw órczość rozpoczął jako fotografi k, prezentując w 1958 zna-
komite prace na kilku wystawach w Warszawie, Gliwicach i Poznaniu. 
Jednak to nie fotografi a przyniosła sławę lecz twórczość rysunkowa 
i malarska, a także częściowo i rzeźbiarska. W 1964 w Starej Pomarań-
czarni w Warszawie Janusz Bogucki zorganizował wystawę artysty, która 
otworzyła drogę do artystycznego sukcesu. Beksiński pokazał wówczas 
obrazy wczesnego nurtu, nazywanego przez artystę „okresem fanta-
stycznym” trwającym w jego biografi i twórczej do końca lat 80. Latem 
1977 po decyzji władz Sanoka o rozbiórce rodzinnego domu, twórca 
wraz rodziną osiadł na stałe w Warszawie. W 1984 związał się na kilka-
naście lat z paryskim marchandem- Piotrem Dmochowskim. W maju 

1998 umiera żona Zofi a, a w Wigilię 1999 jedyny syn Tomasz popełnia 
samobójstwo. Seria dramatycznych wydarzeń nie ominęła również sa-
mego Zdzisława, który ginie 21 lutego 2005 w swoim mieszkaniu z rąk 
młodocianych przestępców.

Malarstwo olejne zaczęło dominować w twórczości Beksińskiego do-
piero w latach 70. Wcześniej nie odgrywało ono znaczącej roli jednak 
wystawy zorganizowane przez Galerię Współczesną w Warszawie w 1970 
i 71 roku oraz wystawa w Karstadt-Haus Galerie w Kolonii w Niemczech 
(1973) utwierdzają artystę w słuszności nowoobjętej ścieżki. Stopniowo 
zmienia się też tematyka – już od 1972 r. wyraźnie mniej na płótnach 
czaszek, upiorów, rozkładających się ciał, za to pojawiają się wielkie, 
nastrojowe pejzaże, pełne tajemniczych budowli i ruin porośniętych tra-
wą. Malarstwo okresu fantastycznego, do którego zaliczyć można m.in. 
oferowaną pracę narodziło się dzięki niezwykłej otwartości na to co pod-
świadome w człowieku. Brak strachu przed własnym „ja” oraz niezwykła 
siła wyobraźni jakie cechowały Beksińskiego pozwoliły mu tworzyć świat 
określane przez krytyków jako persyfl aże będące zabawą z XIX wiecznym 
malarstwem romantycznego patosu i XX- wiecznym surrealizmem. 
Popularność jaką cieszyło się malarstwo fantastyczne okresu lat 70. spo-
wodowała, że prace Beksińskiego bardzo chętnie pokazywały nie tylko 
polskie ale również zagraniczne galerie, m.in. we Włoszech, Niemczech, 

Francji, Belgii. Artysta jako jedyny Europejczyk miał stałą ekspozycję 
w muzeum sztuki w japońskiej Osace. 

ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
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ZDZISŁAW BEKSIŃSKI (1929 – 2005)

BEZ TYTUŁU, 1974

olej, płyta, 52 x 64 cm
op. na odwrocie: BEKSIŃSKI/ 1974
sygn. i dat. na odwrocie: BEKSIŃSKI/ 1974

Cena wywoławcza: 70 000 zł l
Estymacja: 90 000 – 110 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa
kolekcja prywatna, Sanok
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SERGE FOTINSKY (1887 – 1971)

AUTOPORTRET

olej, płótno, 90 x 65 cm
sygn. p.d.: S. Fotinsky

Cena wywoławcza: 14 000 zł l
Estymacja: 15 000 – 20 000 zł
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STANISŁAW HORNO-POPŁAWSKI (1902 – 1997)

OGRODNICZKA, ODLEW 2016, NA PODSTAWIE GIPSU Z 1953 ROKU

brąz patynowany, wys. 32 cm
sygn. HOR-POP 1

Cena wywoławcza: 38 000 zł l
Estymacja: 45 000 – 55 000 zł

REPRODUKOWANY:
Konik R., Myślenie kamieniem. Stanisław Horno – Popławski, Wrocław 2016, s. 64.

Studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych: malarstwo u prof. Ta-
deusza Pruszkowskiego oraz rzeźbę u prof. Tadeusza Breyera. W latach 
1932-39 prowadził zajęcia rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Stefana Batorego w Wilnie. W czasie II wojny światowej przebywał 
w Ofl agu II C Woldenberg, gdzie zorganizował znaną pracownię rzeź-
biarską. Od stycznia 1946 do września 1949 prowadził katedrę rzeźby na 
Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Po wojnie nawiązał pierwsze kontakty z Bydgoszczą, gdzie współorga-
nizował Liceum Sztuk Plastycznych oraz zrealizował płaskorzeźbę Muzy 
dla Teatru Polskiego i pomnik Henryka Sienkiewicza, który stanął przy 
Filharmonii Bydgoskiej. W 1949 przeniósł się do Trójmiasta, obejmując 
stanowisko profesora i dziekana Wydziału Rzeźby Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych. W latach siedemdziesiątych miał poważne problemy 
z utrzymaniem sopockiej pracowni i wyprowadził się wraz z żoną Ingą na 
Kaszuby. W 1977 roku miał wystawę indywidualną w Bydgoszczy, a w na-
stępnym roku przyjął zaproszenie Rady Miasta Bydgoszczy i zamieszkał 
w domu przy ul. Niemcewicza 2 na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicz-

nego. W1979 roku otwarto tam plenerową galerię jego rzeźb (większość 
zdewastowana lub skradziona w latach 90-tych). W1982 roku wrócił do 
Sopotu, gdzie kontynuował pracę twórczą. W1996 roku otrzymał dok-
torat honoris causa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Rok później w Pałacu Opatów w Oliwie wręczono 
rzeźbiarzowi drugi doktorat honoris causa – gdańskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Uroczystość połączono z otwarciem w pałacu kolejnej, ostat-
niej już za życia artysty wystawy indywidualnej. Zmarł 6 lipca 1997 roku. 
Jego rzeźby wystawiane były na wielu prestiżowych wystawach zagra-
nicznych, np. na Międzynarodowej Wystawie Rzeźby Współczesnej w Pa-
ryżu (1956,1961), na XXXI Biennale Sztuki w Wenecji (1962). Pod koniec 
lat pięćdziesiątych, pod wpływem inspiracji archaiczną rzeźbą grecką 
i etruską, podjął nowe poszukiwania formalne wykorzystując ekspresję 
naturalnych kształtów „kamieni polnych”, które zapewniły mu wysoką 
pozycję w historii sztuki XX wieku (m.in. złoty medal na Biennale Sztuki 
Współczesnej we Florencji w 1969).
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, 1973  - fot. Aleksander Jałosiński / Forum
 

TADEUSZ KANTOR

Powiedzieć o Kantorze, iż należy on do grona najwybitniejszych ar-
tystów polskich drugiej połowy dwudziestego wieku, to powiedzieć 
niewiele. Dla sztuki polskiej jest on tym, kim dla sztuki niemieckiej 

jest Joseph Beuys, a dla amerykańskiej Andy Warhol. Twórca zupełnie 
osobnej wizji teatru, aktywny uczestnik neoawangardowych rewolucji, 
oryginalny teoretyk, innowator głęboko osadzony w tradycji, malarz an-
tymalarski, happener-heretyk, ironiczny konceptualista – to tylko niektóre 
z jego licznych wizerunków. Poza tym wszystkim, był Kantor niestrudzo-
nym animatorem artystycznego życia w powojennej Polsce, można by 
rzec – jedną z jego głównych sił napędowych. O jego wielkości nie tyle de-
cyduje jego twórczość, ile on sam pojęty jako całość, jako swego rodzaju 
Gesamtkunstwerk, na który składa się jego sztuka, jego teoria i jego życie. 
– Jarosław Suchan, kurator 

Reżyser, twórca happeningów, malarz, scenograf, pisarz, teoretyk sztu-
ki. Studia na Wydziale Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
rozpoczął w 1934 roku trafi ając do pracowni prof. Władysława Jaroc-

kiego. Równocześnie z malarstwem studiował malarstwo dekoracyjne 
i teatralne u prof. Karola Frycza, dyrektora teatrów krakowskich. W tym 
czasie fascynowała go twórczość związanego z Krakowem Stanisława 
Wyspiańskiego.
W latach powojennych Kantor współtworzył Grupę Młodych Plastyków. 
Z jego inicjatywy powstała również Galeria Krzysztofory, jedna z pierw-
szych powojennych galerii prezentujących sztukę aktualną. Aktywny 
w środowisku artystycznym w roku 1948 żywo zaangażował się w orga-
nizację I Wystawy Sztuki Nowoczesnej w Krakowie. W 1955 roku jako je-

den z dziesiątki polskich artystów. zaprotestował przeciwko realizmowi 
socjalistycznemu wystawą 9 Malarzy w Domu Plastyków. Wystawa ta 
była zapowiedzią powstania Grupy Krakowskiej II, będąc jednym z po-
mysłodawców jej reaktywacji w 1957 roku.
Dla Tadeusza Kantora wizja sztuki opierała się w znacznej mierze o po-
szukiwanie takich sposobów artystycznej wypowiedzi, które mogłyby 
sprostać wyzwaniom współczesności. Był gorliwym wyznawcą pełnej 
swobody twórczej, zwolennikiem eksperymentu. Sam chłonął wszelkie 
nowinki, wykorzystując z nich to, co okazywało się przydatne jemu sa-
memu, chętnie przetwarzał i modyfi kował. 
W pierwszym okresie twórczości, tuż po wojnie, malował fi guratywne 
obrazy, wypełnione groteskowo uproszczonymi postaciami. Następnie 
przyszedł czas dynamicznych kompozycji metaforycznych o oszczędnej, 
chłodnej kolorystyce. W drugiej połowie lat 50. w wyniku podróży na 
Zachód a zwłaszcza zaś do Paryża zaczęły powstawać płótna taszystow-
skie charakteryzujące się wibracjami plam, linii, barw. Objawił się w nich 
stosunek Kantora do materii malarskiej, którą traktował na wskroś użyt-

kowo. Pod koniec lat 50. tę nową ścieżkę Kantora doceniła krytyka za-
graniczna a w ślad za nią europejscy i amerykańscy kolekcjonerzy sztuki. 
Końcówka lat 50. oraz lata 60. stały się pasmem wystawienniczych suk-
cesów i rozwoju kariery artystycznej Tadeusza Kantora. 
W latach 70. artysta powrócił do eksperymentów z płótnem tworząc 
liczne asamblaże i ambalaże – kompozycje półprzestrzenne, w których 
aplikowane na płótnie używane, nierzadko zniszczone przedmioty prze-
istaczały obraz w relief. 
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TADEUSZ KANTOR (1915 – 1990)

KOŃ MÓJ NIEZWYCIĘŻONY, 1952

monotypia, papier, 16 x 28,5 cm
opisany i sygn. u dołu: Koń mój niezwyciężony Kantor 7.XI.52

W załączeniu opinia dr Bożeny Kowalskiej

Cena wywoławcza: 35 000 zł l
Estymacja: 45 000 – 65 000 zł

Lata 1949-1954 to okres wycofania się Kantora z ofi cjalnego życia ar-
tystycznego, które podlegało panującej wówczas doktrynie realizmu 
socjalistycznego. W tym czasie powstaje cykl obrazów metaforycznych 
oraz setki rysunków. Oferowana praca należy do nielicznych przykładów 
zastosowania przez Kantora techniki monotypii czyli techniki ręcznego 
odbijania na zwilżonym papierze rysunku, wykonanego uprzednio wol-
no schnącymi farbami na płycie szklanej lub metalowej. W 1993 roku 

Muzeum Narodowe w Poznaniu zoragnizowało wystawę prac Kantora 
wchodzących wskład muzealnej kolekcji. Obok obrazów pokazano rów-
nież prace na papierze, w tym zaledwie pięć monotypii. Pochodzące 
z wczesnego okresu twórczośći są przykładami lirycznego surrealizmu 
zbieżnego z równoległymi poszukiwaniami jakie prowadzili w tym sa-
mym czasie artyści europejscy tacy jak Paul Klee czy Joan Miro. 

(…) Górna część pracy przetarta jest szarą tinta, dolna część pozostawiona jest w kolorze papieru. 
Kompozycja przedstawia stojącego na protopadłościennym postumencie konia o wydłużonym 
kadłubie, zwróconego głową w prawą stronę. W dolnej części kompozycji, wokół postumentu 
z koniem, narysowane są po prawej stronie cztery małe postumenty, po lewej – dwa i w głębi – 
jeden. W górnej części, wokół podobizny konia, narysowane są fantazyjne, jakby fruwające formy, 
po prawej stronie trzy i nad koniem jedna. 
Opisana monotypia należy do godnych uwagi i unikalnych dzieł Kantora z wczesnego okresu jego 
twórczości.(…) - Bożena Kowalska (fragment z załączonej ekspertyzy)
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Theodor August Osjan Ahrenberg, znany jako Teto Ahrenberg, urodzony 
2 marca 1912 w Vaasa a zmarły 21 czerwca 1989 roku w Vevey (Szwajca-
ria), był szwedzkim biznesmen i kolekcjonerem sztuki. Dorastał w Goete-
borgu jako syn armatora Ossiana Ahrenberga i Naemy Wijkander. Po-
dobnie jak ojciec Ahrenberg pracował w branży stoczniowej, najpierw 
jako robotnik, a potem jako niezależny armator by następnie zacząć kie-
rować własnym biznesem. Dzięki licznym podróżom po Europie Ahren-
berg miał styczność ze sztuką modernistyczną czego owocem stała się 
założona po II wojnie światowej jedna z najważniejszych współczesnych 
kolekcji europejskich gromadzących dzieła artystów takich jak Pablo Pi-
casso, Henri Matisse i Fernand Léger.
W latach 50. Ahrenberg znacznie rozwinął swoją kolekcję oraz rozpoczął 
współpracę z ważnymi instytucjami kulturalnymi. Pogarszająca się sy-
tuacja gospodarcza zmusiła jednak bogatego przedsiębiorcę do prób 
przekazania części kolekcji sztokholmskiemu Muzeum Narodowemu 
w zamian za pożyczkę. Próby te nie powiodły się jednak. Ahrenberg, 
skłócony z miejscowym światem sztuki, zlecił w 1962 roku swemu przy-
jacielowi Le Corbusierowi projekt muzeum, które miało stać się domem 
zgromadzonej przez niego imponującej kolekcji. Do realizacji nigdy 
nie doszło. Wkrótce potem Ahrenberga skazano na karę pozbawienia 
wolności w zawieszeniu za uchylenia podatkowe. Szwedzki rząd skon-
fi skował jego majątek, w tym słynną kolekcję dzieł sztuki, która trafi ła 
pod młotek. Ahrenberg, który ostatecznie osiadł w Szwajcarii, wycofał 
się wówczas z życia publicznego reaktywując jednak rodzinną kolekcję 

i podrzymując przyjaźń z wieloma artystami, m.in. Samem Francisem, 
Christo, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle, Meret Oppenheimem i Hein-
richem Richterem czy wreszcie Tadeuszem Kantorem. Obecnie kolekcja 
składa się z około 6000 dzieł. Po śmierci Ahrenberga pieczę nad kolekcją 
przejął syn kolekcjonera – Staff an, który kontynuuje pasję ojca zbierając 
przede wszystkim sztukę amerykańską. W 2012 roku stanął na czele re-
aktywowanego przez siebie magazynu artystycznego Cahiers d'Art.

W momencie konfi skaty stan zajętej kolekcji opiewał na około 3000 dzieł 
sztuki artystów takich jak Pablo Picasso, Henri Matisse, Georges Braque, 
Marc Chagall, Le Corbusier i Mark Tobey. Na początku lat 50. w wyniku 
swych podróży służbowych po Europie Wschodniej Ahrenberg zafascy-
nował się pracami nieznanych wówczas na zachodzie twórców, m.in. 
Tadeusza Kantora. Ahrenberg uważany jest po dziś dzień za jednego 
z pierwszych popularyzatorów twórczości tego artysty w Europie Za-
chodniej. To właśnie on umożliwił Tadeuszowi Kantorowi, którego po-
znał pod koniec lat 50. w Krakowie, zorganizowanie pierwszych wystaw, 
m.in. w Sztokholmie w 1958 roku, a także udział w Documenta w Kassel 
w 1959 roku i wielu innych wystawach w Europie i USA. 
Kantor wraz z żoną Marią Stangret był częstym gościem w atelier ko-
lekcjonera w Chexbres. Artysta mawiał: "Mogę powiedzieć, że moje ar-
tystyczne eskapady do Paryża, Nowego Jorku i Sztokholmu prowadziły 
przez Chexbres. Tam poznał Kantor wielu artystów a w 1964 roku stwo-
rzył swój manifest Emballages. 

THEODOR AHRENBERG
kolekcjoner

Theodor August O
sjan Ahrenberg – fot. źródło W

ikipedia

Niedługo po śmierci Teodora Ahrenberga w czerwcu 1989 roku napisał Kantor do jego żony Ulli pełen uczuć list, w którym 

skierował do kolekcjonera następujące słowa:

Drogi Teto. / […] / Widzę Cię stojącego zawsze / na progu mojego malarstwa, / mojego życia… / Zawsze 
miałem / wrażenie, / że to nie ja, / tylko Ty, / zaczynasz malować – moje obrazy. / Jako pierwszy je / 
widziałeś…/ To były najszczęśliwsze lata mojego życia. / A teraz / jest tak jakby część / mojego malarstwa / 
przestała istnieć / Dla Ciebie, czas już nie istnieje – / Pokazuję Ci więc moje obrazy – / obrazy, które powstały / 
w bólu i beznadziei. / Ty jesteś najwyższym sędzią – / Oceń je / Twój wierny Tadeusz […] 

cyt. zaczerpnięty z zapisu wykładu Uty Schorlemmera pt. Sztuka jest przestępstwem – Tadeusz Kantor a Niemcy i Szwajcaria, 
wygłoszonego z okazji otwarcia Muzeum T. Kantora w Wielopolu Skrzyński m. Przedruk z: Fraza, nr 53, 2006.
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TADEUSZ KANTOR (1915 – 1990)

INFORMEL, 1958

olej, płótno, 103,5 x 116 cm
sygn. p.d.: Kantor/ IX 58
op. na odwrocie: T. KANTOR/ IX 1958/ STOCKHOLM

Cena wywoławcza: 200 000 zł l
Estymacja: 250 000 – 350 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Polska
kolekcja Theodora Ahrenberga, Szwecja
 zakup od artysty

Tadeusz Kantor był poszukiwaczem nowinek artystycznych a w Polsce 
jednym z najbaczniejszych obserwatorów nowych trendów pojawiają-
cych się w sztuce europejskiej i amerykańskiej. Jego zamiłowanie do 
eksperymentu i niechęć do podążania utartymi ścieżkami powodowały, 
że każdy wyjazd poza granice kraju inspirował Kantora do nowych dzia-
łań, które z zapałem podejmował. Pierwszy wyjazd do Paryża w 1947 
i kolejny w 1955 roku stały się przełomowymi w karierze artysty. Zetknął 
się wówczas z twórczością Wolsa, Foutriera, Mathieu i Pollocka i po 
powrocie do kraju rozpoczyna własną przygodę z malarstwem gestu. 
Własną sztukę obejmującą lata 1956-63 sam nazywał okresem Informel 

(bezforemność) preferując to francuskie zapożyczenie ponad termin 
taszyzm (la tache – plama). Pierwsza polska wystawa informelowego 
malarstwa Kantora odbyła się w Warszawie w 1956 roku w salonie „Po 
prostu”. Wkrótce potem przyszedł czas na wystawy międzynarodowe – 
Monachium, Paryż, Dusseldorf, Kassel, Nowy Jork, Wenecja, Goeteborg. 
Kantorowskimi informelami zafascynowało się wielu kolekcjonerów 
sztuki. Z paroma z nich artystę łączyły więzi serdecznej przyjaźni. Ofe-
rowana praca, która przez lata wchodziła wskład jednej z największych 
europejskich kolekcji należących do szwedzkiego przedsiębiorcy Theo-
dora Ahrenberga, jest tego doskonałym przykładem. 

Malarstwo informel było „wielką przygodą” w twórczości Tadeusza Kantora - tak właśnie określał artysta 
ten etap drogi artystycznej (…) Malowanie stawało się rodzajem gry hazardowej stwarzającej możliwość 
zrealizowania dzieła w oparciu o spontaniczny, wręcz spazmatyczny gest (nowa technika rozlewania farby 
na płótno zastawiała tu wiele pułapek) (…) Decyzja zrobienia pierwszego (i jedynego) kroku w stronę sztuki 
abstrakcyjnej, którą w istocie, choć w zupełnie nowym wydaniu, było malarstwo informel - musiała być 
dla Kantora decyzją trudną (…) Odpowiadał mu w informelu negatywny stosunek do wszelkiej kalkulacji 
i skrępowania intelektualnego. Pochwycił też entuzjazm a nawet przejaskrawił rolę przypadku w procesie 
tworzenia obrazu (…) „Przypadek należy do zjawisk ignorowanych, pogardzanych, zepchniętych w najniższe 
rejony działalności ludzkiej. W sztuce odnajduje racje istnienia i swoją rangę” (…) Oryginalnym wkładem 
Kantora w historię sztuki informel jest (…) uświadomienie, niezwykłej, typowo kantorowskiej metamorfozy: 
„Materiały i przedmioty u progu przejścia w stan materii”. Malarstwo informel stało się dla artysty „manifestacją 
życia”, akcentowaną z całym naciskiem „kontynuacją nie sztuki, ale życia” – Wiesław Borowski

cyt. za: Borowski W., Wielka przygoda, [w:] Tadeusz Kantor informel [katalog wystawy], 
Starmach Gallery, Kraków 1999. 
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TADEUSZ KANTOR (1915 – 1990)

PEINTURE, 1961

olej, płótno, 100 x 81 cm
sygn. l.d.: Kantor
op. na odwrocie: T. Kantor III 1961 Cracovie

Cena wywoławcza: 130 000 zł l
Estymacja: 180 000 – 200 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja Marc’a M. Spiegla, USA

Pojęcie życia dzisiejsze jest bardziej skomplikowane. Sztuka dzisiejsza, jak życie wciągnięta jest 
w sens, którego nigdy do końca nie znamy. Obserwujemy jego ruch, którym do pewnego stopnia 
możemy racjonalnie kierować. Ten ruch, działanie, sztuka dzisiejsza stara się – nie oddać, ani nie 
reprodukować – nie zapisać – stara się być jego wynikiem. Tu już nie ma mowy o jakiejkolwiek imitacji, 
imitacji przedmiotu, czy imitacji wyimaginowanej rzeczywistości. Obraz staje się samą twórczością 
i manifestacją życia, jego przedłużeniem. Jest to zupełnie nowa koncepcja dzieła sztuki i nowa 
estetyka. – Tadeusz Kantor

Prezentowana praca powstała w Krakowie w roku 1961 i stanowi esencję 
kantorowskiej wizji Informelu, którą artysta zdobył sobie uznanie kolek-
cjonerów z całego świata. Lata 1959-1961 były czasem wielkiej aktywno-
ści wystawienniczej Kantora, którego prace pokazywały takie instytucje 
jak paryska Galerie H. Legendre, Kunsthalle w Dusseldorfi e,przegląd 
Documenta 2 w Kassel czy Biennale w Wenecji. Faktura oferowanej pra-
cy wzbogacona jest względem pierwszych eksperymentalnych płócien, 
widać w niej stopniowe dążenie artysty ku malarstwu materii. W ofero-
wanej Peinture mamy do czynienia nie tylko z materią czysto malarską 
jaką jest olej ale również z emalią oraz tkaniną, których połączenie daje 
efekt kolażu. Uwagę przyciąga wysmakowane zestawienie kolorystycz-
ne z dominującym akcentem błękitów.

Oferowana praca pochodzi z bogatej kolekcji amerykańskiego fi lantropa 
i miłośnika sztuki Marc’a M. Spiegla, który zafascynował się twórczością 
Kantora od momentu, w którym miał okazję po raz pierwszy oglądać 
dzieła artysty na wystawie w Galerie H. Le Gendre wczesną wiosną 1959 
roku. Spiegel, choć wyemigrował do USA jako zaledwie kilkuletnie dziec-
ko w roku 1919, żywił wielką nostalgię do swoich europejskich korzeni 
i z wielką pasją śledził nowinki w sztuce europejskiej. Absolwent Uniwer-
sytetu w Bostonie oraz Harvardu w 2001 roku Spiegel był założycielem 
organizacji „Academic Centers Abroad” rozwijającej zagraniczne progra-
my naukowe z dziedziny sztuk pięknych dla amerykańskich studentów. 
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RAFAŁ MALCZEWSKI (1892– 1962)

PEJZAŻ Z BRAZYLII, 1942

olej, płótno, 51 x 69 cm
sygn. i dat. l. d.: Rafał Malczewski/Brasil 1942
na blejtramie fragm. starej nalepki częściowo nieczytelnej:..
Nr.5 The….Albragil (?) The „Rossa” | Brasil $ 300 

Cena wywoławcza: 130 000 zł l
Estymacja: 140 000 – 180 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa

Rafał Malczewski, syn Jacka Malczewskiego, najwybitniejszego symboli-
sty i najbardziej znanego malarza w historii sztuki polskiej dał się poznać 
jako twórca niezależny i nowoczesny, intrygujący jako artysta i jako czło-
wiek. Jak pisze Zofi a Posiadała w publikacji Jacek i Rafał Malczewscy: 
Był cenionym malarzem, autorem tekstów literackich, miłośnikiem gór, 
zapalonym narciarzem czy w końcu „duszą towarzystwa” przedwojenne-
go Zakopanego (Jacek i Rafał Malczewscy, Radom 2014, s. 257).
Rafał Malczewski studiował fi lozofi ę, architekturę i agronomię w Wied-
niu a następnie, po powrocie do rodzinnego Krakowa, podjął nauke 
w Akademii Sztuk Pięknych. W kunszt malarski wprowadzał młodego 
artystę przede wszystkim ojciec, w którego atelier Rafał szlifował talent 
od najwcześniejszych lat. Zasłynął jako wprawny pejzażysta, reprezen-
tant nurtu przestylizowanego, „naiwnego” realizmu. Przyjaźnił się ze 
Stanisławem Ignacym Witkiewiczem i Karolem Szymanowskim. Był 
członkiem Towarzystwa Sztuka Podhalańska a w 1932 wstąpił do Sto-
warzyszenia Artystów Polskich Rytm. Po wybuchu II wojny światowej 

przedostał się do Francji a w 1940 wyjechał przez Hiszpanię i Portugalię 
do Brazylii. Stała się ona ostatnim etapem poprzedzającym defi nitywny 
wyjazd artysty do Kanady. Początkowo mieszkał w Rio de Janeiro, gdzie 
znalazł nabywców na swoje obrazy. Malował techniką akwareli widoki 

Rio de Janeiro i Kurytyby oraz krajobrazy Parany. W 1942 roku przeniósł 
się do Kurytyby do swojej kuzynki Marii Bochdan-Niedenthal. Okres 
brazylijski (1941–1942) to fascynacja egzotyczną przyrodą i odmienną 
cywilizacją – powstały wówczas obrazy przedstawiające skaliste góry, 
rozległe przestrzenie z akwenami wodnymi, autostrady z wiszącymi nad 
nimi kolorowymi drzewami. Jednym ze stale przewijających się moty-
wów, które odnajdujemy w obrazach Rafała Malczewskiego jest zniko-
mość człowieka – drobne, śmieszne fi gurki ludzkie, maleńkie wobec 
ogromu przyrody, wobec potężnego, dominującego świata techniki. Do 
ulubionych tematów artysty należały też małe stacyjki, wagony, semafo-
ry, zwrotnice, sieci szyn.

Eksperymentując z formą – kompozycją planów, różnorodnością perspektyw, syntezą kształtów, 
a czasem dość ryzykownym zestawieniem kolorów, kreował prowincjonalny świat rzeczy 
małych i błahych. Stał się mistrzem krajobrazu przyrodniczego, miejskiego a nawet pioniersko – 
przemysłowego, w którym ludzie odgrywali mało znaczące role. 

Posiadała Z., Jacek i Rafał Malczewscy, Radom 2014, s. 262. 
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Ryszard W. Varisella – ur. 1957 biznesmen i kolekcjoner sztuki o pie-
monckich korzeniach. Przez ponad piętnaście lat aktywny na rynku ga-
leryjnym Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Po transformacji 
1989 roku powrócił do Polski by uczestniczyć w przemianach gospo-
darczych prywatyzując m.in. Browary Warka oraz Browary Dolnośląskie 
Piast. Od czasu ich sprzedaży zajmuje się inwestycjami w szeroko pojęty 
przemysł energetyczny i surowcowy. W 2017 zamierza uruchomić fun-
dusz inwestycyjny, którego głównym celem będzie inwestowanie z zy-
skiem w sztukę w myśl dominującej we współczesnym świecie zasady, 
która pojmuje sztukę nie tylko jako wartość duchową ale również jako 
kapitał i równorzędny element budowania silnej gospodarki. Poza pa-
sją związaną z kolekcjonowaniem sztuki Ryszard Varisella jest hodowcą 
koni wyścigowych. Uprawia też jogę będąc znanym orędownikiem zdro-
wego stylu życia.

Kolekcjonowaniem sztuki Ryszard Varisella zajął się na dobre od po-
czątku lat 80 rozbudowując stopniowo swoją kolekcję aż do połowy lat 
90. Działał wówczas poza Polską, przede wszystkim w Niemczech i USA 
a obszarem jego zainteresowań była przede wszystkim sztuka nowo-
czesna i współczesna. Jak sam kolekcjoner lubi podkreślać jego misją 
było tworzenie kolejnych pomostów między światem sztuki europejskiej 
i amerykańskiej. Zgodnie z tą właśnie ideą w swojej Galerie Ryszard Va-
risella we Frankfurcie nad Menem do roku 1992 promował najzdolniej-
szych zachodnich artystów, m.in. Donalda Judda, Franza E. Walthera, 
Barnetta Newmana czy Keitha Sonniera. W ofercie handlowej posiadał 
dzieła takich nazwisk jak Pablo Picasso, Andy Warhol, Robert Rauschen-
berg, Michael Duchamp i inni. Współpracował również z jednym z naj-
bardziej zasłużonch dla amerykańskiego rynku sztuki marszandów Leo 
Castellim, z którym łączyła go nie tylko pasja ale i włoskie korzenie. Przez 
cały czas pobytu na zachodzie Ryszard Varisella nie zatracił kontaktu 
z Polską pozostając w relacjach przyjaźni z takimi artystami jak Tadeusz 

Kantor, którego nie tylko podziwiał ale i aktywnie wspierał w organiza-
cji zagranicznych spektakli Teatru Cricot. Z Kantorem bywał nie tylko 
w Niemczech ale i we Włoszech, we Francji i w Nowym Jorku. 
Kolekcjonowaniem sztuki polskiej Ryszard Varisella zajął się jeszcze 
w latach 80. Do pierwszych zakupionych prac należały rysunki i gwasze 
Władysława Strzemińskiego. Następnie przyszedł czas na innych twór-
ców a wśród nich na Andrzeja Wróblewskiego, którego twórczość urze-
kła polskiego kolekcjonera. Ryszard Varisella był jednym z pierwszych, 
którzy z dużym wyprzedzeniem odkryli fenomen tego artysty i ogromny 
potencjał rynkowy jaki tkwi w jego dziełach. Jak sam kolekcjoner pod-
kreśla – w dwóch ulubionych pracach Andrzeja Wróblewskiego, wcho-
dzących wskład jego kolekcji – czyli w olejnym Autoportrecie z 1949 roku 
i gwaszu Kompozycja- Dom – zamyka się cała istota twórczości malarza, 
która jak w soczewce skupia w sobie dramatyzm egzystencji Wróblewskie-
go – człowieka i Wróblewskiego – artysty. Obok dramatyzmu to niezwykła 
ekspresja, jaką operował artysta, a która koncentruje się właśnie w Auto-
portrecie spowodowała, że obraz ten został przyjęty z wielkim uznaniem 
przez hiszpańską publiczność podczas zeszłorocznej wystawy w Museo 
Reina Sofi a w Madrycie. Obraz ten to coś więcej niż po prostu autoportret 
artysty. To wizerunek artysty rozczłonkowanego niczym bohaterowie jego 
wojennych obrazów. Niewidzialna – ucięta – ręka artysty maluje jego wła-
sny portret, portret jego tragicznej tożsamości podkreślonej dodatkowo 
przez tę samą marynarkę, którą mają na sobie rozstrzeliwani mężczyźni. 
To być może najważniejszy obraz w twórczości Andrzeja Wróblewskiego. 
Przyglądając się z bliska sportretowanej twarzy zauważymy bowiem 
jeszcze coś niezwykłego. W źrenicy lewego oka artysty tkwi cierń. To włos 
z pędzla, którym Wróblewski namalował swój własny wizerunek, a które-
go nigdy nie zdecydował się z powierzchni płótna usunąć. Ten cierń w oku, 
przez którego pryzmat postrzegał rzeczywistość, w kontekście dramatycz-
nej historii artysty i brzemienia jakie niósł przez całe swe krótkie życie, ma 
prawdziwie głęboką wymowę.

RYSZARD W. VARISELLA
kolekcjoner

Ryszard W
. Varisella  - fot. D

ariursz Kow
alik
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Dla większości osób, z którymi rozmawialiśmy, kruchość i ułomność artysty rzuconego w burzę historycznych 
przemian jest równie pasjonująca, co jego twórczość. W tym ujęciu postać Wróblewskiego ukazuje – prawem 
kontrastu – niejaką ‘letniość’ sztuki naszych czasów. Być może to dlatego tak wielu młodych twórców 
odnajduje cząstkę ‘samych siebie’ w sztuce tego artysty. […] A kim Andrzej Wróblewski jest dla nas? Przede 
wszystkim ‘ojcem założycielem’ fi guracji we współczesnym malarstwie polskim, łączącym pokolenia Gruppy, 
Grupy Ładnie i Penerstwa. Najjaśniejszą gwiazdą w konstelacji gwiazd malarstwa polskiego. Gdy patrzymy na 
jego prace, wszystko inne znika.- Piotr Bazylko i Krzysztof Masiewicz 

z przedmowy autorów do Sztuka musi działać! Rozmowy o Andrzeju Wróblewskim, 
Wydawnictwo Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Warszawa 2011.

Andrzej Wróblewski był jednym z najwybitniejszych, najbardziej 
samodzielnych polskich artystów powojennych, którego cała 
twórczość przepojona jest silnym pierwiastkiem intelektualnym. 

Urodzony w Wilnie studiował na ASP w Krakowie, m.in. u Zbigniewa 
Pronaszki, Jerzego Fedkowicza i Hanny Rudzkiej-Cybisowej. Był twórcą 
Grupy Samokształcenia, do której należeli m.in. Andrzej Wajda – ówcze-
śnie student krakowskiej ASP – oraz Jan Tarasin. Twórczość Andrzeja 
Wróblewskiego, przerwana nagłą śmiercią w młodym wieku zaledwie 
trzydziestu lat, koncentrowała się na człowieku i była silnie uwarunko-
wana bolesnymi przeżyciami wojennymi. Był bardzo płodnym artystą, 
do jego ulubionych technik należało malarstwo olejne, gwasz, rysunek 
i grafi ka, której od wczesnych młodzieńczych lat uczyła Wróblewskiego 
matka z wykształcenia plastyk. Od samego początku twórczość artysty 

inspirowała, będąc punktem odniesienia dla artystów kilku następnych 
pokoleń. Nazywany jest prekursorem nowej fi guracji a dla wielu kry-
tyków sztuki, również międzynarodowych, twórczość Wróblewskiego 
wyprzedziła czas. Kurator madryckiej wystawy artysty, Éric de Chassey, 
powiedział w wywiadzie z Agnieszką Sural: „[…] Wróblewski robił rzeczy, 
które normalnie uznalibyśmy za niemożliwe w jego czasach. Pojawiły się 
one dopiero pod koniec lat 80. i na początku 90. u takich artystów, jak 
Luc Tuymans, Wilhelm Sasnal, Raoul de Keyser czy René Daniëls. Łączyli 
oni abstrakcję z fi guracją, nie zastanawiając się nad różnicami pomiędzy 
tymi dwoma sposobami malowania. Fakt, że u Wróblewskiego działo się 
to już w późnych latach 40., stawia go w kompletnie odmiennym i wyjąt-
kowym świetle.” 

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI
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ANDRZEJ WRÓBLEWSKI (1927 – 1957)

AUTOPORTRET, 1949

olej, płótno, 92 x 62 cm
opisany na odwrocie: ANDRZEJ WRÓBLEWSKI/ AUTOPORTRET/ olej 1949
napis odręczny na krośnie: nr kat. 17

Cena wywoławcza: 550 000 zł l
Estymacja: 1 600 000 – 2 200 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja rodziny Varisella, Warszawa
kolekcja Olgi i Wojciecha Fibaków, Warszawa
kolekcja prywatna, Polska

WYSTAWIANY:
Andrzej Wróblewski. Recto/verso, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofi a, Madryt listopad 2015 – luty 2016.
Andrzej Wróblewski 1927-1957. Retrospektywa, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa 1998.
Andrzej Wróblewski 1927-1957. Retrospektywa, Muzeum Narodowe, Kraków 1998.

REPRODUKOWANY:
Andrzej Wróblewski. Recto/verso [katalog wystawy], wyd. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofi a, Madryt 2015, s. 125.
Andrzej Wróblewski. Recto/verso, wyd. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 2015, s. 107.
Nowe Obrazy. Kolekcja Olgi i Wojciecha Fibaków, Warszawa 2010, s. 228.
Michalski J., Chłopiec na żółtym tle. Teksty o Andrzeju Wróblewskim, wyd. Galeria Zderzak, Kraków 2009, s. 266.
Nowe Obrazy. Kolekcja Olgi i Wojciecha Fibaków, Warszawa 2007, s. 172.
Gołubiew Z., Andrzej Wróblewski [katalog wystawy], Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Muzeum Narodowe w Krakowie, Fundacja Instytutu 
Promocji Sztuki, Warszawa 1998, poz. kat. 61.

OPISANY:
Bojarska K., Executing of historical painting: realism, trauma and war, in: Andrzej Wróblewski. Recto/verso, Wydawnictwo Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej, Warszawa 2015, s. 107-109.

Oferowaną pracę należy zaliczyć do obrazów, w których Andrzej Wró-
blewski rozlicza się z traumą wywołaną przeżyciami wojennymi. Artysta 
dokonuje tego w sposób dla siebie tylko właściwy stosując język z jednej 
strony realistyczny z drugiej zaś bogaty w ukrytą symbolikę. Marynarka 
widnieje na wielu obrazach artysty odnoszących się do dramatu wojny 
a zwłaszcza zaś do scen egzekucji gdzie ubrani w tę właśnie marynar-
kę mężczyzni giną z rąk niemieckiego okupanta. Ten element ubioru 
powraca również w Autoportrecie, obrazie chronologicznie skąd inąd 
wieńczącym cykl „Rozstrzelania” (1948-1949). Tym cytatem z elemen-
tu ubioru Wróblewski zdaje się mówić odbiorcy, że to on mógł stać na 
miejscu tych mężczyzn i zginąć. Katarzyna Bojarska w eseju The Gesture 
of Realism. Andrzej Wróblewski's Photo-Memory of War snuje różne hi-
potezy począwszy od tej mówiącej o próbie utożsamienia się z ofi arami 
wojny poprzez powiedzenie: ja sam nie stałem się ofi arą ale noszę tę 
samą marynarkę ergo żyję i funkcjonuję w tym samym świecie co oni, 
z tą tylko różnicą, że oni są już martwi. Artysta mógł też chcieć odnieść 
się tym gestem do swojej tożsamości – mam na sobie marynarkę jed-

nego z tych co zginęli, takie jest moje dziedzictwo, to co mnie określa. 
W Autoportrecie Wróblewski siedzi na żółtym tle, jego prawa ręka spo-
czywa na kolanach, lewa zaś, wyciągnięta, wykracza poza kadr płótna. 
Przyglądając się Autoportretowi nie sposób nie odnieść wrażenia, że jest 
on namalowany w oparciu o jedną z fotografi i, które artysta wykonywał 
swemu odbiciu w lustrze. Ucięta ręka, która najprawdopodobniej trzy-
ma aparat, też bywa odczytywana jako symbol deformacji i rozczłonko-
wania w czytelnym nawiązaniu do symboliki obrazów wojennych. Przy-
wołując jeszcze raz słowa Katarzyny Bojarskiej ta ręka, która wykonała 
zdjęcie (a właściwie oba zdjęcia – fotografi czne i malarskie) jest ręką, 
która odcięła się na płótnie, tworząc w ten sposób obraz już rozczłon-
kowanego ciała. To, co pozwoliło zdjęciu zaistnieć unicestwiło fragment 
ciała przedstawionego, jakby Wróblewski chciał powiedzieć, że te dwie 
rzeczy – obraz i zadawanie bólu – są sobie równoważne. I im bardziej 
artysta patrzący na siebie w lustrze chce się wykluczyć z otaczającej go 
rzeczywistości tym mocniej do niej przynależy. 
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ANDRZEJ WRÓBLEWSKI (1927 – 1957)

KOMPOZYCJA- DOM, 1948

gwasz, karton, 102 x 61 cm
nie sygn. 
na odwrocie numer 1210

Cena wywoławcza: 350 000 zł l
Estymacja: 450 000 – 650 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja rodziny Varisella, Warszawa 
do roku 2001 w depozycie Muzeum Narodowego w Poznaniu / kolekcja spadkobierców artysty

REPRODUKOWANY:
Michalski J., Chłopiec na żółtym tle. Teksty o Andrzeju Wróblewskim, Wydawnictwo Galeria Zderzak, Kraków 2009, s. 260.

W okresie lat 1947-48 Andrzej Wróblewski tworzył przede wszystkim 
prace eksperymentalne w technice oleju i gwaszu, poszukując indywi-
dualnych środków wyrazu. W pracach tych nie pozostawał jednak obo-
jętnym na panujące tendencje takie jak surrealizm czy abstrakcja geo-
metryczna, które oddziaływały silnie również na sztukę innych artystów 
skupionych w środowisku krakowskim.

Oferowany wielkoformatowy gwasz utrzymany w stylistyce "Abstrakcji 
geometrycznych" malowanych przez Wróblewskiego w 1948 roku, jest 
jednym z nielicznych przykładów tego typu prac na kartonie. Odznacza 
się ona skrajnym uproszczeniem i geometryzacją form oraz użyciem ja-
skrawych barw podporządkowanych liniom jasno wyznaczającym gra-
nice kompozycji. 
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Henryka Stażewskiego bez wątpienia zaliczyć należy do grona 
najbarwniejszych postaci polskiej sztuki powojennej. Malarz, 
pionier awangardy lat 20. i 30. XX wieku, reprezentant konstruk-

tywizmu, współtwórca nurtu abstrakcji geometrycznej lat 60., 70. i 80 
był autorem kompozycji reliefowych ale również projektantem wnętrz, 
dekoracji scenografi cznych i plakatów. Stażewski był nie tylko współ-
twórcą polskiego ruchu awangardowego, lecz miał też bliski kontakt ze 
środowiskiem światowej awangardy. Więzy przyjaźni łączyły go z takimi 
artystami jak Piet Mondrian, Kazimierz Malewicz, Michel Seuphor czy 
Theo van Doesburg.
Henryk Stażewski studiował w latach 1913-1919 w Szkole Sztuk Pięk-
nych w Warszawie w pracowni Stanisława Lentza. Należał do grupy eks-
presjonistów polskich (od 1919 roku Formistów). Początkowo tworzył re-
alistyczne akwarele w duchu impresjonizmu, akty, portrety oraz pejzaże. 
Po ukończeniu studiów w 1920 roku zadebiutował na wystawie zbioro-
wej w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Już wówczas podejmował 
nowe wyzwania, których pierwszym ważnym owocem był ogłoszony 
w 1923 roku manifest konstruktywistów. Był członkiem-założycielem 
Grupy Kubistów, Konstruktywistów i Suprematystów „Blok” (1924-1926) 
oraz ugrupowań, które rozszerzyły założenia programowe Bloku – Pra-
esens (1926-29) i a.r. (1929-1936). Był redaktorem czasopism „Blok” 
i „Praesens”. Po wojnie odgrywał wiodącą rolę w życiu polskiego świata 
artystycznego będąc współtwórcą tak ważnych inicjatyw jak m.in. po-

wstania warszawskiej Galerii Foksal i ruchu wokół niej skupionego.

Sama twórczość Stażewskiego od początku związana jest z awangardą – 
od wczesnych kubistycznych rysunków poprzez fazę konstruktywistycz-
nąi fascynację Strzemińskim po kompozycje z pogranicza abstrakcji i fi -

guracji, które dominowały warsztat artysty na przełomie lat 40. i 50. Od 
lat 60. Stażewski opowiedział się całkowicie za abstrakcją geometryczną 
by znów w latach 70. poprzez tzw. reliefy malowane zanegować ich geo-
metryczną strukturę i zasady regularnego rytmu kompozycyjnego.

Galeria Annely Juda z siedzibą w Londynie od momentu powstania 
w 1960 roku reprezentowała współczesnych artystów brytyjskich, 
europejskich i międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem 
mistrzów XX-wiecznej awangardy, skupionych wokół rosyjskiego kon-
struktywizmu, Bauhausu i holenderskiego ruchu De Stijl. Nic zatem 
dziwnego, że w 1982 roku Annely Juda zorganizowała indywidualną wy-
stawę Henryka Stażewskiego uchodzącego już wówczas za czołowego 
reprezentanta awangardy Europy Wschodniej. Wystawa, która zebrała 
kilkanaście powstałych głównie w latach 70. malowanych kompozycji 
abstrakcyjnych, została otwarta 10 listopada 1982 roku. Parę miesięcy 
wcześniej – w lipcu tego samego roku – grupę podobnych prac z tego 
samego okresu pokazał Stażewski na wystawie w galerii Denise Rene 
w Paryżu. 
Kompozycje zaliczane do reliefów malowanych, których przykładem 
są oferowane prace Kompozycja nr 7 (1973) i nr 72 (1976). Reliefy te są 
owocem badań nad opozycją porządku i chaosu kompozycyjnego, są 
zakłóceniem zasad geometrii i rytmu kompozycycjnego. W tym samym 
czasie Stażewski mocno ograniczył gamę kolorystyczną redukując w ten 
sposób rolę barwy na rzecz wzrostu znaczenia konstrukcji czego kon-
kluzją stała się seria prac z 1976 roku pt. Redukcje. Oferowane obiekty 
mają niezwykłą wagę z kolekcjonerskiego punktu widzenia większość 
bowiem prac z połowy lat 70. oraz tych z serii Redukcje znajduje się w in-
stytucjach muzealnych. 

HENRYK STAŻEWSKI
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HENRYK STAŻEWSKI (1894 – 1988)

KOMPOZYCJA NR 7, 1973

akryl, płyta, 60 x 60 cm
sygn na odwrocie: H. Stażewski
na odwrocie: papierowa nalepka z galerii Annely Juda Fine Art w Londynie

Cena wywoławcza: 90 000 zł l
Estymacja: 130 000 – 160 000 zł

PROWENIENCJA: 
kolekcja rodziny Varisella, Warszawa
kolekcja prywatna, Polska
Annely Juda Fine Art, Londyn
ze zbiorów artysty

WYSTAWIANY:
Henryk Stazewski Paintings and Reliefs, Annely Juda Fine Art, 10 XI – 18 XII 1982, Londyn 1982.

REPRODUKOWANY:
Henryk Stazewski Paintings and Reliefs, Annely Juda Fine Art, 10 XI – 18 XII 1982, Londyn 1982, kat. 11. 

OPISANY:
Henryk Stazewski Paintings and Reliefs, Annely Juda Fine Art, 10 XI – 18 XII 1982, Londyn 1982, opis pod nr kat. 11.

Obraz Stażewskiego nie jest bezbarwną, bezprzedmiotową energią wyrażającą – jak 
w suprematyzmie Malewicza – dynamiczny ruch wszechświata. Obraz Stażewskiego jest 
określonym istnieniem jednorodnie zbudowanego przedmiotu sztuki. Nie manifestuje zresztą 
tego istnienia wulgarną agresywnością materialnej struktury, jest egzystencją czystą, spokojną, 
wysublimowaną. Nie jest też – mimo swej matematycznej dyscypliny – formą wyrażania pra, 
które miałyby obowiązywać zawsze i które swą miarąogarniałyby wszechświat. Jest prostym, 
autonomicznym i jednorodonym w swoich jakościach modelem „wykonanym z własnego” 
tworzywa, modelem posiadającym moc oryginału. Jest realizacją własnego celu, lecz jakże 
jasno i jednoznacznie określonego w stosunku do tego, co znamy i co najwyżej cenimy w sztuce 
nowoczesnej. – Wiesław Borowski 

fragment z katalogu wystawy Henryka Stażewskiego w Galerii Krzywe Koło, Warszawa 1961, s. 7.
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HENRYK STAŻEWSKI (1894 – 1988)

KOMPOZYCJA NR 72, 1976

olej, płyta, 60 x 60 cm
sygn. na odwrocie: nr 72/ 1976/ H. Stażewski

Cena wywoławcza: 80 000 zł l
Estymacja: 120 000 – 150 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja rodziny Varisella, Warszawa
kolekcja prywatna, Polska

Artysta nie zatrzymuje się nigdy, praca jego nigdy nie jest skończona. Idzie równolegle 
z przemianami społecznymi i postępem technicznym. Tkwi on w teraźniejszości, ale ogarnia 
zawartość przeszłości, jak i przewiduje przyszłość przez wyczucie aspiracji swojej epoki. 
Błędnym jest twierdzenie, że sztuka ma wyrażać tylko to, co jest niezmienne, wieczne. Artysta 
czerpie z rzeczywistości, która jest zmienną i nieuchwytną, bierze z niej to, co jest w ciągłości 
i co jest wspólne, a tworzy dzieło o znaczeniu trwałym i wiecznym. – Henryk Stażewski

fragment zapisków artysty, źródło: Archiwum Galerii Foksal



142 / AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 143/

50
HENRYK BERLEWI (1894-1967)

MECHANOFAKTURA, 1924/1961

litografi a barwna, papier, 60 x 48,5 cm
sygn. i dat. p.d.: A mon ami VRINAT/ Paris le 9.7.1965/ H.Berlewi 1924-61

Cena wywoławcza: 12 000 zł l
Estymacja: 15 000 – 25 000 zł
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HENRYK STAŻEWSKI (1894 – 1988)

NR 27, 1974

akryl, płyta, 60 x 60 cm
sygn. i op. na odwrocie: nr 27-1974/ H. Stażewski 
oraz pieczątka Galerii Appendix

Praca posiada ekspertyzę dr Bożeny Kowalskiej

Cena wywoławcza: 45 000 zł l
Estymacja: 60 000 – 80 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Opole
Galeria Appendix, Warszawa
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ROMAN OPAŁKA (1931 – 2011)

Z CYKLU: ALFABET GRECKI, 1964 

olej, płótno, 122 x 90 cm
sygn. na blejtramie: R. OPAŁKA 64

Cena wywoławcza: 130 000 zł l
Estymacja: 190 000 – 250 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa

Twórczość Romana Opałki utrzymana była w nurcie konceptualizmu. 
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Do końca lat 50-tych 
podejmował indywidualne próby w zakresie rysunku i malarstwa reali-
stycznego. Porzucił je na przełomie lat 50-tych i 60-tych na rzecz malar-
stwa materii. U początku twórczej drogi zasłynął wielkim dziełem, Opisa-
nie świata, nawiązującego do motywów biblijnych. W 1965 roku artysta 
rozpoczął swój program OPALKA 1965/1 - ? czyli dokument przemijania, 
rejestrowany w trzech zapisach: malarskim, fonografi cznym i fotogra-
fi cznym Dzięki temu artystycznemu przedsięwzięciu stał się jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów na świecie.

Na przełomie lat 50. i 60. zainteresowało go - podobnie jak wielu innych 
twórców, malarstwo materii. Był to okres, w którym realizacje Opał-
ki charakteryzowało poszukiwanie własnego języka, doświadczeń i eks-
perymentów. O takim okresie „dojrzewania” artystycznego świadczy 
fakt, że na pierwszą indywidualną wystawę Opałka zdecydował się 
dopiero w 1966 roku. W okresie poszukiwań powstały m.in. wyraziste 
monochromatyczne kompozycje o pobrużdżonej fakturze, oznaczone 
kolejnymi numerami greckimi. Do tego cyklu należy prezentowana pra-
ca namalowana w 1964 roku.
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Jan Tarasin w
 sw

ojej pracow
ni – fot. Forum

Znakowe zapisy Tarasina – malarskie czy rysunkowe – stanowią 
projekcję znaczeń, których słowami nie da się przekazać. Są to za-
pisy magiczne. Jednak konkret przedmiotowy, który od początku 

twórczości artysty towarzyszył mu, nabierając raz większej a raz mniejszej 
wagi w jego obrazach i rysunkach, także i w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych pozostaje obecny. 

cyt. za: Kowalska B., Twórcy-postawy. Artyści mojej galerii, 
Warszawa 2015, s. 339.

Jan Tarasin studiował w krakowskiej ASP. Około roku 1957 zerwał 
z malarstwem realistycznym malując aluzyjne wnętrza i wypełniając je 
swoiście traktowanymi „przedmiotami”. W roku 1959 Jan Tarasin opu-
blikował swój traktat o przedmiotach, który stał się wykładnią jego wizji 
artystycznej. Pisał w nim m.in.: Powstawaniu każdego nowego artystycz-
nego dzieła, obdarzonego nową formą i nową skalą działania, będzie 
zawsze towarzyszyć nieustępliwy opór przedmiotów (…) Jedyna oznaką 
naszej niezależności jest zdolność stałego przeciwstawiania sie mu, zdol-
ność możliwie niezależnego wyboru, zgodnego z naszym pojmowaniem 
świata. (cyt. Za: Jan Tarasin, O przedmiotach, „Przegląd artystyczny”, nr 
1, 1959, s. 6). Na początek lat 60. przypada czas pierwszych zagranicz-
nych wystaw Tarasina - między innymi w Galerie Lambert w Paryżu oraz 
w Pinkegalerij w Gissenburgu w Holandii. Jedna z prac pokazywanych 
na paryskiej wystawie została wybrana na III Międzynarodową Wystawę 

Młodych Artystów Europa- Japonia 1964, gdzie została nagrodzona. 

Malarstwo Tarasina to ciągła próba ujarzmienia przedmiotów. Zanim 
w roku 1965 zaczęły przybierać nową formę „przedmiotów policzonych” 
lub „przedmiotów aktywnych” były one dla artysty jakby nie do koń-
ca uchwytne – na płaszczyźnie płótna toczyła się „walka” między nimi 
a malarzem, którą Tarasin określał jako „przyłapywanie na gorącym 
uczynku autentycznego życia”. Jeden z oferowanych obrazów, pocho-
dzący z 1965 roku „Antykwariat”, jest wczesną pracą z cyklu Przedmioty 
i odzwierciedla etap w twórczości artysty, w którym uabstrakcyjnione, 
mięsiste kształty wydobywają się dynamicznie z płasko malowanego 
tła. To niewątpliwie bardzo interesująca propozycja dla miłośników 
sztuki Jana Tarasina. Z biegiem czasu przedmioty oscylują ku zespołom 
płaskich, grafi cznych znaków eksponowanych kontrastowo na jasnych 
lub ciemnych tłach. Takim przykładem jest Zapis 81 z 1981 roku. Inter-
pretacja znaczeń zawartych w znakach Tarasina bywa różnorodna, od 
sugerowania, iż realne przedmioty zyskują w jego obrazach abstrakcyjny 
kod, aż po pogląd, że malarstwo artysty odzwierciedla ukryty porządek 
natury i bliskie jest metafi zyce. Artysta w swych dziełach pokazuje iż abs-
trakcja to odrealniona rzeczywistość. 
Tarasin był laureatem wielu prestiżowych nagród, wyróżnień polskich 
i zagranicznych, m.in.: Nagrody Yomiuri na III Międzynarodowej Wysta-
wie Młodych Plastyków w Tokio (1964); Nagrody Działu Polskiego na V 
Biennale di San Marino (1965); Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida 
za najlepszą wystawę w 1975 r. (1976); Nagrody im. Jana Cybisa (1984).

JAN TARASIN
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JAN TARASIN (1926 – 2009)

ANTYKWARIAT, 1965

olej, płótno, 90 x 120 cm
sygn. i dat. p.d.: JTarasin 65
op. na odwrocie: JAN TARASIN/ „ANTYKWARIAT”/ 1965 

Cena wywoławcza: 80 000 zł l
Estymacja: 120 000 – 140 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Kraków
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JAN TARASIN (1926 – 2009)

ZAPIS 81, 1981

olej, płótno, 114 x 98 cm
sygn. i dat. p.d.: Jan Tarasin 81
op. na odwrocie: JAN TARASIN 1981/ „ZAPIS 81”

Cena wywoławcza: 70 000 zł l
Estymacja: 80 000 – 120 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Kraków
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M
agdalena Abakanow

icz – fot. Forum

Polska rzeźbiarka, wykładowca Uniwersytetu Artystycznego w Po-
znaniu, profesor Uniwersytetu w Kalifornii i Los Angeles. W 1954 
roku ukończyła warszawską ASP a następnie PWSSP w Sopocie. 

Od wielu lat Abakanowicz należy do grona twórców, którymi opiekuje 
się słynna Marlborough Gallery. W latach 60. stworzyła cykl abakanów 
– wielkoformatowych prac wykonanych w technice tkackiej. Abakany 
przyniosły artystce międzynarodowe uznanie już w 1962 roku w trakcie 
Międzynarodowego Biennale Tkaniny w Lozannie. W ślad za tym wyróż-
nieniem przyszedł złoty model na Biennale w Sao Paolo (1965) co osta-
tecznie ugruntowało pozycję Abakanowicz na arenie międzynarodowej. 
W latach 70. tworzyła cykle "Alteracje" i "Embriologia" - składały się na 
nie prace oscylujące pomiędzy tradycyjną rzeźbą a tradycyjną tkaniną, 
wykonane z lin konopnych i płótna z juty nasyconych i utwardzonych ży-
wicą syntetyczną. W latach 80. artystka sięgnęła do tradycyjnych mate-
riałów rzeźbiarskich, takich jak brąz, kamień i drewno. Człowiek zawsze 
pozostawał w centrum zainteresowania Abakanowicz jako jednostka 
elementarna mimo że wiele z jej prac to często przedstawienia zbioro-
we. W ten sposób rzeźbiarka chce zwrócić uwagę na kondycję jednostki 
ludzkiej i jej pozycję we współczesnym świecie – zagubienie w nadmia-
rze, anonimowość w tłumie. 

Prace Magdaleny Abakanowicz można było oglądać dotychczas na licz-
nych polskich i światowych wystawach, m.in. w Pasadenie, Zurichu, Lo-
zannie, Mannheim, Londynie, Melbourne, Nowym Jorku i w wielu innych 
miastach. Jest artystką rozpoznawalną i cieszącą się niesłabnącym zain-
teresowaniem na Zachodzie. Jej rzeźby znajdują się w najważniejszych 
europejskich i amerykańskich instytucjach muzealnych i kolekcjach pry-
watnych oraz pokazywane są w przestrzeni publicznej takich miast jak 
Wenecja czy Nowy Jork.

(…) Czym jest sztuka?
Pragnęłam wam powiedzieć, że sztuka należy do najmniej szkodliwych 
działalności człowieka. Pamiętam jednak, że była ona często wykorzysty-
wana w celach propagandowych przez reżimy totalitarne. Chciałam po-
wiedzieć wam o niezwykłej wrażliwości artysty, jednakże przypomniałam 
sobie, że Hitler był malarzem, a Stalin pisał sonety.
Sztuka pozostanie najbardziej zdumiewającą działalnością człowieka, 
zrodzoną z bezustannych zmagań rozumu z szaleństwem, marzenia z rze-
czywistości… – Magdalena Abakanowicz 

MAGDALENA ABAKANOWICZ
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MAGDALENA ABAKANOWICZ (ur. 1930)

ABAKAN ROUGE III, 1971 

tkanina, 310 x 200 cm
sygn. na autorskiej metce: MAGDALENA ABAKANOWICZ/ „ABAKAN ROUGE III”/ 
300 x 180 cm 1971/ M. Abakanowicz

Cena wywoławcza: 120 000 zł l
Estymacja: 190 000 – 250 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa
zakup od artystki

Widzę nitkę jako podstawowy element budowy świata organicznego naszej planety, jako 
największą tajemnicę naszego otoczenia. To nitka buduje wszystkie żywe organizmy, rośliny, 
tkankę liści i nas samych, nasze nerwy, nasz kod genetyczny, nasze przewody żylne, nasze mięśnie. 
Jesteśmy strukturami włóknistymi.(…) Biorąc nić do ręki, dotykamy tajemnicy. (…) Czym może stać 
się nitka prowadzona ręką artysty, jego intuicją? Czym jest tkanina? Zeszywamy ją, kształtujemy 
z niej formy. Kiedy biologia naszego ciała przestaje prawidłowo działać, trzeba rozcinać skórę, aby 
dostać się do wnętrza, potem ją zeszywać jak materiał. Tkanina ubiera nas i okrywa. Tworzona 
naszymi rękami jest zapisem naszych myśli. 

Magdalena Abakanowicz, z wystąpienia na Kongresie Fiberworks, Berkeley, San Francisco (1978)

Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (1954) Magdale-
na Abakanowicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych na świecie 
polskich artystek. U początków swojej twórczej drogi zajmowała się 
głównie malarstwem wykonując monumentalne kompozycje na kar-
tonie i płótnach. Zasłynęła wielkoformatowymi rzeźbami-instalacjami 
powstającymi z prostych materiałów zgodnie z panującym w latach 
60-tych i wywodzącym się z Włoch nurtem arte povera. Pierwsze tkane 
obiekty przestrzenne zwane potocznie Abakanami powstały już w la-
tach 60. i stały się dla polskiej artystki przepustką do międzynarodowej 
kariery. Jak sama Abakanowicz podkreśla początku fascynacji tkani-
ną należy szukać w potrzebie udowodnienia sobie i światu, że można 
z tkactwa uczynić sztukę czystą idąc wbrew jej powszechnemu rozumie-
niu i wbrew utartym przyzwyczajeniom. Tkane obiekty są dla Abakano-
wicz sprzeciwem wobec systematyzacji sztuki, nie mają być nośnikiem 
żadnej fi lozofi i ani być obiektami praktycznymi - „jak inne twory natury, 
są obiekatmi do kontemplacji” mówi artystka. W tkaninie interesuje ją 

unicestwienie jej użytkowej roli i stworzenie dzieła miękkiego i giętkiego 
dającego możliwość penetracji jego wnętrza.
Dzięki Abakanom artystka odniosła wielki międzynarodowy sukces po-
czynając od Biennale w San Paolo w roku 1965 i zdobytemu tam Złote-
mu Medalowi. Prace Abakanowicz cieszą się stałym zainteresowaniem 
kolekcjonerów na całym świecie osiągając nierzadko astronomiczne 
kwoty na rynkach anglosaskich. Jest wielce prawdopodobnym,że już 
wkrótce ta sama sytuacja będzie mieć miejsce również w Polsce gdzie 
dorobek artystki zyskuje coraz większe zainteresowanie. 
Siła oferowanej pracy powstałej w 1971 roku tkwi nie tylko w jej monu-
mentalnym wręcz wymiarze ale przede wszystkim w przepięknej głę-
bokiej czerwieni, która dodatkowo podkreśla erotyczną wymowę kom-
pozycji. Pojawienie się na polskim rynku aukcyjnym Abakanu o takim 
potencjale przekazu to niezwykle rzadkie wydarzenie i niepowtarzalna 
okazja dla kolekcjonerów polskiej sztuki współczesnej.
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Ryszard W
iniarski. Fotografi a archiw

alna [w
:] G

rabski J. Ryszard W
iniarski - Prace z lat 1973-1974, Kraków

 2002, IRSA, s. 6.

Ryszard Winiarski, absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Poli-
techniki Warszawskiej uczęszczał jako wolny słuchacz do pracow-
ni malarstwa warszawskiej ASP. Należy do grona najwybitniej-

szych reprezentantów nurtu abstrakcji geometrycznej wywodzącej się 
z tradycji konstruktywizmu. Zgodnie z założeniami programu, od 1965 
roku budował swe obrazy w oparciu o stały moduł – kwadrat pokryty 
czarną lub białą farbą. Ułożenie kwadratów i ich kolor jest przypadkiem 
uzależnionym od rzuconej kostki do gry lub układu losowego. Dla Wi-
niarskiego celem nie jest obraz sam w sobie, ani jego estetyka, bardziej 
interesuje go sam proces twórczy sterowany prawami gry. Zbigniew Li-
bera mówił, że [Winiarski] poszukiwał różnych źródeł zmiennej losowej, 
aby odrzucić na obrazie ocenę estetyczną, a zamiast tego zademonstro-
wać pewien proces. Proces ten miał się stać ważniejszy niż sam efekt 
końcowy. Powstające prace były dla niego tylko produktem ubocznym 
przyjętego systemu, zaplanowanych operacji myślowych, w których za-
wierała się manifestacja jego twórczej postawy.
W tym sensie wyprzedzał artysta swój czas, wprowadzając do prac ele-
menty konceptualizmu. Stąd też Winiarski nie używał terminu „obraz”, 
ale „obszar” lub „próby wizualnej reprezentacji układów statystycz-
nych”. W 1973 roku Winiarski wyjechał na stypendium Fundacji Ko-
ściuszkowskiej do USA. Do końca swojej artystycznej drogi kontynuował 
tworzenie obrazów na przyjętych wcześniej założeniach wprowadzając 

dodatkowo realizacje w dużej skali i w trzech wymiarach. Udowodnił 
tym samym, że możliwe jest stworzenie w sztuce zupełnie nowej jakości 
w oparciu o wypracowaną wcześniej teorię. Swoje obszary komplikował 
również poprzez wprowadzanie do układu białych i czarnych kwadra-
tów trzeciego wymiaru bądź dodatkowego koloru. Prace Ryszarda Wi-
niarskiego wchodzą w skład kolekcji takich instytucji jak Muzeum Sztuki 
w Łodzi, Muzeum Narodowe w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Pozna-
ni, w kolekcji McCeory w Nowym Jorku, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w New Delhi i wielu kolekcjach prywatnych. 

Cała moja twórczość, do dzisiaj, z grubszabiorąc, jest budowana na tych 
dwóch obiektywnych mechanizmach, na porządku i przypadku. Porząd-
kiem nazywam te doświadczenia, które są przypisane ciągom liczbowym, 
przypadkiem zaś te, w których uruchomiony został taki czy inny mecha-
nizm losowy. (…) Na początku to co robiłem miało służyć przede wszyst-
kim pewnej demonstracji, demistyfi  kacji określonego obszaru sztuki po 
to, by zamienić go w obszar konkretnego, rzetelnego doświadczenia. 
Konsekwencją takiej postawy było odrzucenie wszelkiej myśli o ekspresji, 
wszelkiej myśli o wrażliwym odbiorzetego, co robię. – Ryszard Winiarski 

cyt. za: Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973-1974, 
Polski Dom Aukcyjny „Sztuka”, Kraków 2002, s. 20.

RYSZARD WINIARSKI
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RYSZARD WINIARSKI (1936 – 2006)

CHANCE IN GAME, 1990

akryl, płótno, 100 x 100 cm
op. na odwrocie: chance in game/ winiarski‚ 90
na odwrocie dwie nieczytelne pieczątki

Cena wywoławcza: 75 000 zł l
Estymacja: 90 000 – 120 000 zł
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RYSZARD WINIARSKI (1936 – 2006)

STATISTICAL SERIES 1-5, 1976

akryl, płyta, 30 x 30 cm każda
op. na odwrocie: STATISTICAL/ SERIES 1-5/ Winiarski 76/ 
MUTABLE LOT – DICE/ – BLACK/ ACRYL, 30x30cm, 1976

Cena wywoławcza: 90 000 zł l
Estymacja: 120 000 – 150 000 zł

Intencją artysty było odrzucenie przestarzałych norm tradycyjnej estetyki, wszelkich 
obowiązujących dotąd i nauczanych w szkołach zasad dotyczących malarstwa, łącznie z regułami 
budowy kompozycji czy rozwiązań kolorystycznych i światłocieniowych. Winiarski zanegował 
samą ideę obrazu jako dzieła sztuki kształtowanego świadomie przez artystę i noszącego cechy 
jego twórczej indywidualności. Dążeniem malarza było stworze nie sztuki bezosobowej, wyzbytej 
z wszelkiej emocji; sztuki, której nie da się ocenić z punktu widzenia wartości estetycznych, ale 
której sens można wyjaśnić racjonalnie, logicznie i precyzyjnie. – Bożena Kowalska 
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RYSZARD WINIARSKI (1936 – 2006)

KOMPOZYCJA SZEŚCIU PRAC, 1980

akryl, tektura, 11,5 x 29,5 cm (każda)
numerowana, sygn. i dat. (każda): winiarski '80

Cena wywoławcza: 50 000 zł l
Estymacja: 70 000 – 90 000 zł
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RYSZARD WINIARSKI (1936 – 2006)

OBSZAR 142.12, 1973

akryl, płótno, 50 x 50 cm 
sygn. i dat. na odwrocie: `WINIARSKI/ 1973` 

Cena wywoławcza: 29 000 zł l
Estymacja: 35 000 – 45 000 zł
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JAN DOBKOWSKI (ur. 1942)

MIŁOŚĆ, 1969

olej, płótno, 200 x 150 cm
op. na odwrocie: Jan Dobkowski/ „Miłość” 1969/ 200 cm x 150 cm 

Cena wywoławcza: 45 000 zł l
Estymacja: 70 000 – 90 000 zł
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JACEK SIENICKI (1928 – 2000)

WNĘTRZE PRACOWNI, 1970

olej, płótno, 144,5 x 95,5 cm
op. na odwrocie: Jacek/ Sienicki/ ol.pł.

Cena wywoławcza: 70 000 zł l
Estymacja: 80 000 – 90 000 zł

WYSTAWIANY: 
Jacek Sienicki. Obrazy i prace na papierze, Pałac Sztuki TPSP, Kraków marzec 2009.

REPRODUKOWANY: 
Jacek Sienicki. Obrazy i prace na papierze [katalog wystawy], Pałac Sztuki TPSP,  Wydawnictwo Herzyk Gallery, Kraków 2009, s. 33.

Absolwent warszawskiej ASP gdzie w latach 1948-54 studiował m.in. 
u Artura Nacht-Samborskiego i Marka Włodarskiego. Z Akademią zwią-
zany był długo po jej ukończeniu pełniać rolę asystenta Nachta-Sam-
borskiego oraz wykładowcy. 
Współorganizował i uczestniczył w słynnej Ogólnopolskiej Wystawie 
Młodej Plastyki w warszawskim Arsenale, która odbyła się w 1955 roku. 
Prace Sienickiego były odzwierciedleniem tego co nazwane zostało 
przez krytyków postawą arsenałową. Polegać ona miała na nadrze-
nym traktowaniu etyki, podkreślaniu związków między sztuką i życiem, 
podejmowaniu tematyki codziennej egzystencji. Do motywów, które 
podejmował konsekwentnie przez całe swoje życie należą: Warszawa, 
martwa natura, wnętrze pracowni, postać ludzka. Pragnął, jak mawiał, 
w tych prostych tematach zdobyć się na właściwe „przekroczenie”, być 
delikatnym i silnym, wyjść z banału, udać się w te rejony, w których 
może zrodzić się coś prawdziwego z (…) myślenia, odczuwania natury, 
życia, rozumienia kondycji człowieka.

Jacek Sienicki lubił czerpał z osiągnięć polskiego koloryzmu i ekspre-
sjonizmu. Interesowała go również materia malarska co widoczne jest 
w niejednokrotnie bogatej fakturze płótna kształtowanej przez grubo 
nakładaną farbę. Jednak to związek sztuki z życiem pozostawał moty-
wem wiodącym gdyż, jak sam mówił: (…) malarstwo to nie kolory – naj-
ładniejsze, najlepsze, to całe życie i jego tragizm, nędza, wielka samot-
ność, trochę radości. Konieczność mówienia o tym wszystkim. Potrzeba 
znalezienia własnej konstrukcji dla myśli, uczucia. 
Przedstawienia wnętrza pracowni zajmowały istotne miejsce w twórczo-
ści Sienickiego. Zazwyczaj jest to jego własna pracownia, która mieściła 

się przy ul. Rycerskiej na Starym Mieście w Warszawie. Proponowana 
praca pochodzi z 1974 roku. Zachwyca w niej zestawienie kolorystycz-
ne często wykorzystywanej i ulubionej przez artystę szarości z mocnym 
akcentem intensywnego błękitu. W tej uderzającej a zarazem subtelnej 
grze barwnej uwidacznia się prawdziwy kunszt kolorysty obdarzonego 
wyrafi nowanym smakiem. 
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JERZY NOWOSIELSKI (1923 – 2011)

AKT, 1992

olej, płótno, 86 x 46 cm
sygn. na odwrocie: JERZY NOWOSIELSKI 1992

Cena wywoławcza: 90 000 zł l
Estymacja: 120 000 – 150 000 zł

PROWENIENCJA: 
kolekcja prywatna, Warszawa
kolekcja prywatna, Irlandia



174 / AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 175/

63
FRANCISZEK STAROWIEYSKI (1930 – 2009)

ROSYJSKI ŚW. SEBASTIAN, 1991

olej, papier, płótno, 195 x 100 cm
sygn. l.g. monogramem artysty: FS 1991
op. na odwrocie: F. STAROWIEYSKI/ 1691/ ROSYJSKI/ ŚW. SEBASTIAN

Cena wywoławcza: 50 000 zł l
Estymacja: 70 000 – 80 000 zł
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TERESA PĄGOWSKA (1926 – 2007)

ZDJĘCIE Z KRZYŻA, 1986

olej, płótno, 160 x 140 cm
sygn. l.d. monogramem artystki: T.P. 86
op. na odwrocie: TERESA PĄGOWSKA 1986 160 X 140 CM/ ZDJĘCIE Z KRZYŻA

Cena wywoławcza: 90 000 zł l
Estymacja: 130 000 – 150 000 zł

Malarka, wykładowca akademicki, przedstawicielka szkoły sopockiej 
i nowej fi guracji. Teresa Pągowska związana była z grupami Realites 
Nouvelles oraz Nouvelle Ecole de Paris. W 1951 roku ukończyła PWSSP 
w Poznaniu w pracowni Wacława Taranczewskiego i Eustachego Wasil-
kowskiego. Była wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Łodzi 
a następnie w Warszawie. Pągowska brała aktywny udział w życiu arty-
stycznym od lat 50. biorąc udział w licznych krajowych i zagranicznych 
wystawach. Artystka należy do grona wybitnych artystów nowoczesnej 
sztuki. Dzięki przyjaźni z Piotrem Potworowskim i inspiracji jego dzieła-
mi dała się poznać w latach 60. jako artystka szczególnie wrażliwa na 
dźwięczność barwy. Mimo zafascynowania kolorystami poszukiwała 
jednak własnej drogi twórczej. Związana z nurtem nowej fi guracji w cen-
trum swojego zainteresowania stawiała człowieka, świat jego przeżyć 
i emocji, dramat istnienia. Kontrasty modulowanych plam barwnych, su-
maryczne kształty, teatralne pozy i gesty postaci usytuowanych na grani-

cy fi guratywności i abstrakcji to cechy charakterystyczne jej najlepszych 
płócien. Malarstwo Pągowskiej to afi rmacja życia, które nie pozostawia 
widza obojętnym, tylko wciąga go do ciekawej dyskusji nad sensem ist-
nienia. Jak pisze Bogusław Deptuła: (…) w pewnym sensie jej kompozy-
cje, to często rodzaj, by użyć słowa piosenki Przybory, enigmatów. Czasami 
wszystko jest jasne, proste i wyraźne. Niekiedy jednak z wielkim trudem 
jesteśmy w stanie zidentyfi kować poszczególne kształty i rozwikłać rebus 
obrazu. Zazwyczaj wysiłki zostają nagrodzone i możemy odczytać, skróto-
wy, czy zawikłany układ form(…) Pągowska nie lubi realizmu, ale nie chce 
malować obrazów abstrakcyjnych. Robiła to wiele lat temu, ale przypusz-
cza, że ten okres jej twórczości jest już zamknięty. Zostaje niejednoznacz-
ność i obcinanie. Obcinanie wszystkiego: w sobie, w obrazie, w emocjach, 
w rzeczywistości, w kolorach. Tylko wyobraźnia pozostaje nieobjęta żadną 
redukcją. – Teresa Pągowska, Warszawa 2001, s. 11.
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STEFAN GIEROWSKI (ur. 1925)

OB. DCCLXXXIX, 2002

olej, płótno, 130 x 100 cm
op. na odwrocie: s. gierowski/ Ob. DCCLXXXIX/ 02

Cena wywoławcza: 90 000 zł l
Estymacja: 120 000 – 140 000 zł

Gierowski studiował na krakowskiej ASP w pracowni Zbigniewa Prona-
szki i Karola Frycza. Od 1949 roku mieszka w Warszawie a od 1976 jest 
profesorem tutejszej ASP. Początkowo uprawiał malarstwo fi guratywne. 
Z biegiem czasu jego twórczość zdążała jednak ku abstrakcji. Momentem 
wieńczącym tę drogę stała się wystawa w Galerii „Krzywe Koło” w 1957 
roku, w czasie której artysta wystawił obrazy utrwalające dojście do ma-

larstwa niefi guratywnego. Gierowskiego można postawić na czele pol-
skiej szkoły koloryzmu. Twórczość tego wielkiego klasyka sztuki współ-
czesnej to studium oddziaływania poprzez kolor, a gradacja walorów 
i rytmiczne podziały płótna to świadomy formalny fl irt tego twórcy z op-
-artem. Malarstwo Gierowskiego jest dynamiczne, przestrzeń jest iluzją, 
a kolor narzędziem, który opisuje jej granice na płótnie.

Stefan G
ierow

ski w
 sw

ojej pracow
ni - fot. Forum
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W
ojciech Fangor / fot. Czesław

 Czaplinski/FO
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Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, bezsprzecznie na-
leży do grona największych klasyków współczesności, którzy swoją 
twórczością nadali kształt całej polskiej sztuce okresu powojenne-

go. Jest w czołówce najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów, które-
go obrazy podbijają nie tylko rodzimy ale i światowy rynek sztuki. 
Początkowo Fangora fascynował kubizm. W okresie socrealizmu nama-
lował obraz Matka Koreanka, jedno ze sztandarowych dzieł tego kierun-
ku, a także stworzył wiele plakatów. 
W drugiej połowie lat 50. zwrócił się ku sztuce abstrakcyjnej. Jego twór-
czość zdominowana została przez problematykę przestrzeni, pokrewną 
estetyce op-artu. „Studium przestrzeni”, pierwszy na świecie projekt 
typu environment, zrealizowany w 1958 roku razem ze Stanisławem 
Zamecznikiem w Salonie „Nowej Kultury” był niewątpliwie przełomo-
wym momentem w karierze artysty. Przy wejściu na wystawę Wojciech 
Fangor zamieścił krótkie wyjaśnienie: „Celem tej wystawy jest przekaza-
nie zależności przestrzennych pomiędzy obrazami. Nie interesuje mnie, 

co zachodzi w indywidualnym obrazie, lecz co zachodzi pomiędzy obra-
zami. Obrazy stają się anonimowymi elementami zespołu, który rozpo-
czyna nowe życie i spełnia się w przestrzeni rzeczywistej. Odbiorca przez 
wybór drogi i czasu staje się automatycznie współtwórcą dzieła”. 
Na pierwszą połowę lat 70. przypada okres kontynuacji badań nad pro-
blematyką iluzji przestrzeni. Powstają wielkoformatowe płótna, w dużej 
części oparte na motywie fali. 
W 1970 roku Wojciech Fangor otworzył swoją indywidualną wystawę 
w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Było to wydarzenie przeło-
mowe w życiu twórczym artysty. Mający już wówczas duże doświad-
czenie artystyczne Fangor zdawał sobie sprawę z kluczowej roli jaką 
odgrywała zależność między dziełem sztuki a otaczającą je przestrzenią. 
Relacja ta była ogromnie ważna w przypadku kół i fal toteż architektura 
wnętrza Muzeum Guggenheima spinała całą ekspozycję nadając jej od-
powiedniego poszukiwanego przez Fangora wydźwięku. 

WOJCIECH FANGOR

Fangor musi być wyjątkowy – a przynajmniej w moim doświadczeniu jest wyjątkowy – jako malarz, o którym 
nie można powiedzieć, że się go oglądało dopóki nie zobaczy się jego dzieła w oryginale. (…) Kolory Fangora, 
zazwyczaj żywe, choć niekiedy przytłumione, wydają się płynąć i wirować na płótnie jak farby wlane do 
basenu. Albo powierzchnia koloru może pulsować na tle innego koloru, kurcząc się i rozkurczając jak ameba 
oglądana pod mikroskopem. Niekiedy wydaje się, że jedna z tych powierzchni zaraz odpłynie i zniknie z płótna. 
A jednocześnie powstaje wrażenie, że kolory zmieniają się, nie tylko pod względem intensywności, lecz także 
tonu barwy. (…) Jest on wielkim romantykiem op-artu, działającym nie według reguł, lecz według połączenia 
intuicji i eksperymentu, odwołującym się nie do rozumu, lecz do naszej tęsknoty za tym, co tajemnicze. Kiedy 
już to czysto wzrokowe wrażenie nowości się zatrze, okaże się, że ta sztuczka optyczna faktycznie jest czymś 
więcej niż tylko sztuczką i jawi się jako brama do nowego doświadczenia koloru i przestrzeni. – John Canaday 

Fangor’s Romantic Op, New York Times, Feb 15, 1970, p.103
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WOJCIECH FANGOR (1922 – 2015)

SM 19, 1975

olej, płótno, 212 x 145 cm
op. na odwrocie: FANGOR/ 1975/ SM19/ 84 X 56”/ 3

Cena wywoławcza: 500 000 zł l
Estymacja: 700 000 – 900 000 zł

WYSTAWIANY:
Wojciech Fangor. Wspomnienie teraźniejszości, Muzeum Narodowe, Wrocław, 2015.
Wojciech Fangor. Space as play, Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.

REPRODUKOWANY: 
Szydłowski S., Wojciech Fangor. Wspomnienie teraźniejszości [katalog wystawy], Wrocław, 2015, s. 124.
Szydłowski St., Wojciech Fangor. Space as play [katalog wystawy], Kraków, 2012, s. 229.

Oferowana fala SM 19 powstała w 1975 i należy do prac zamykających 
najsłynniejszy cykl twórczości artysty. Ich fenomen trafnie ujęła M. Smo-
lińska w tekście do katalogu sopockiej wystawy z 2011 roku: Fangorowe 
fale (…) zyskują w tym kontekście na organiczności, przypominają falo-
wanie wody lub wgląd w kosmiczne przestrzenie dokonywane przez lu-
nety czy teleskopy. (…) Miękkość plam barwnych oraz płynne rozmycie 
stref granicznych pomiędzy poszczególnymi kolorami generuje sytuację, 
w której silnie do głosu dochodzi działanie nieostrości i niewyraźności. 

W SM 19 wędrująca fala zdaje się poruszać w dwóch kierunkach – od 
wewnątrz do zewnątrz oraz z lewa na prawo jakby chciała wykroczyć 
poza ograniczające ją płótno. Ludzkie oko stara się to wrażenie uporząd-
kować poprzez naturalne poszukiwanie ostrości. W oferowanej pracy 
mistrzowski warsztat Fangora, dający mu swobodę w operowaniu efek-
tem iluzji, powoduje, że obserwator wciągany jest w relację obraz-widz-
-przestrzeń stając się aktywnym elementem systemu. 

Pierwszą i najpełniejszą reakcją na dzieło Fangora jest poczucie przyjemności wizualnej, emanującej 
z aktywnej powierzchni kolorystycznej obrazu i ciekawości widza, zadającego sobie pytanie, jakich 
technicznych środków używa artysta, by osiągnąć tak intrygujące kombinacje koloru i przestrzeni. 
– Thomas Messer

Fangor, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York,1970, s. 5.
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WŁODZIMIERZ PAWLAK (ur. 1957)

IKONA INDUSTRIALNA, 2008

olej, płótno, 41 x 41 cm 
opisany na odwrocie: WŁODZIMIERZ PAWLAK/ 
IKONA INDUSTRIALNA/ I/2008/ 41 X 41/ 2008 

Cena wywoławcza: 9 000 zł l
Estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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WŁODZIMIERZ PAWLAK (ur. 1957)

DZIENNIK NR 117, 2009

olej, płótno, 50 x 40 cm
op. na odwrocie: WŁODZIMIERZ PAWLAK/ DZIENNIK NR 117/ 50X40/ 2009/ 
ZACZĘTY 15 VIII MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ

Cena wywoławcza: 25 000 zł l
Estymacja: 30 000 – 35 000 zł
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LEON TARASEWICZ (ur. 1957)

KOMPOZYCJA, 1996

olej, płótno, 130,5 x 190 cm
op. na odwrocie: L. Tarasewicz 1996

Cena wywoławcza: 90 000 zł l
Estymacja: 120 000 – 140 000zł

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa

depozyt artysty w Nordenhake Gallery, Berlin

REPRODUKOWANY:
Gola J., Leon Tarasewicz, Warszawa 2007, s. 291.

Absolwent warszawskiej ASP (dyplom w 1984 r.), uczeń Tadeusza Domi-
nika. Jeden z najbardziej intrygujących malarzy współczesnych. Pełen 
inwencji i kolorystycznej wrażliwości. Jego malarstwo rodzi się z obser-
wacji pejzażu pozbawionego ludzkiej obecności, otaczającej go natury, 
którą wnikliwie analizuje a następnie przenosi na płótna. Przedstawie-
nia te nie mają jednak w sobie nic z realizmu. Lasy, pola, ptasi lot to 
harmonijnie kompozycje powtarzających się motywów bliższe abstrak-
cji. Przyczyną jest dążenie do odnalezienia wartości czysto malarskich 
- kolor, faktura, światło. Tarasewicz stosuje głównie kolory podstawowe, 
czasem kontrasty barw dopełniających. Oferowany tryptyk, doskonały 
w swym wyrazie umożliwia widzowi szczególne przeżycie koloru i prze-
strzeni. Monumentalna instalacja wpisuje się do grupy najlepszych dzieł 
tego niezwykłego artysty, który zwykł mawiać: „Moim marzeniem jest, 
by obrazy przejęły kontrolę nad odbiorcą w taki sposób, by jego otocze-

nie przestawało istnieć, wtedy obraz, nieograniczony żadnymi ramami, 
mógłby się bez przeszkód rozrastać, wciągając odbiorcę." Od 1996 roku 
Tarasewicz prowadzi Gościnną Pracownię Malarstwa na ASP wWarsza-
wie, związany jest z Galerią Foksal, Galerią Białą w Lublinie oraz z berliń-
ską Galerie Nordenhake. Tarasewicz brał udział między innymi w Bien-
nale w Sao Paulo w roku 1987 i w APERTO '88 w ramach weneckiego 
Biennale. Wielokrotnie uczestniczył w zbiorowych prezentacjach sztuki 
polskiej za granicą, m.in.: z Andrzejem Szewczykiem i Krzysztofem M. 
Bednarskim (Berlin, 1989), z Karolem Broniatowskim, Edwardem Dwur-
nikiem, Izabellą Gutowską i Jerzym Kaliną (Luksemburg, 1992). Jego wy-
stawy indywidualne odbyły się w Springer & Winckler Galerie w Berlinie 
(1998, 2001) i we Frankfurcie nad Menem (1992, 1996), w Galerie Norden-
hake w Sztokholmie (1989, 1991, 1993, 2001), w Galleria del Cavallino 
w Wenecji (1986, 1989, 2001). 

Myślę, że sztuka zawsze odzwierciedla miejsce. I czas. To jest nieodłącznie związane z tworzeniem, chociaż sam 
artysta nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę. Nie jest świadomy tego związku. (…)Nie ma na moich obrazach 
rzeczy, które nie miałyby odniesienia do rzeczywistości. Często osoby działające w opozycji do zastanych idei 
powracają do klasyki. Artyści, którzy tworzą – wydawałoby się – abstrakcyjne obrazy, wcale nie wywodzą ich 
z idei abstrakcji. - Leon Tarasewicz w rozmowie z Elżbietą Dzikowską 

cyt. za: Dzikowska E., Artyści mówią. Wywiady z mistrzami malarstwa, wyd. Rasikon Press. 
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Igor M
itoraj w

 Rzym
ie, 2004 – fot. Forum

Jeden z najwybitniejszych współczesnych rzeźbiarzy Igor Mitoraj 
należał do ścisłej czołówki polskich artystów, którzy zyskali mię-
dzynarodowy rozgłos. 

Początki wielkiej kariery Mitoraja wiążą się z jego przeprowadzką do 
Włoch, w 1979 roku. W małym miasteczku Pietrasanta położonym u stóp 
Alp Apuańskich artysta odnalazł wszystko co było mu niezbędne do pra-
cy. Bliskość kamieniołomów w Carrarze i Monte Altissimo już wcześniej 
uczyniły z Pietrasanta, nazywanej „Małymi Atenami”, siedzibę takich 
rzeźbiarzy jak Marino Marini czy Henry Moore. Tam też w połowie lat 
80. trafi ła znana włoska krytyk sztuki i jedna z najbardziej wpływowych 
kobiet w Rzymie – Maria Angiolillo. Zafascynowana polskim artystą po-
mogła zorganizować pierwszą wielką wystawę Igora Mitoraja, która od-
była się w Zamku Świętego Anioła w roku 1985. Kuratorami byli znani 
włoscy krytycy i historycy sztuki: Vittorio Sgarbi oraz Maurizio Calvesi. 
Wystawa ta otworzyła Mitorajowi drzwi do międzynarodowej kariery 
i zaowocowała kolejnymi ważnymi pokazami we Francji, Włoszech, Hisz-
panii, Niemczech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Wykonał szereg 
monumentalnych rzeźb we Włoszech i Francji, m.in. kariatydy gmachu 

Prefektury Policji w Paryżu, fontannę w Mediolanie i pomnik na Piazza 
Mignanelli w Rzymie. 

Rzeźba Mitoraja wciela ideał klasycznego piękna ewokując zarazem 
– poprzez swą niekompletność – odczucie destrukcyjnego działania 
czasu. Nadwątlona gracja, naruszona elegancja, podupadła wielkość, 
fragment zamiast całości – to wartości estetyczne same w sobie znaj-
dujące uznanie w sztuce doby postmodernizmu, którego wyróżnikiem 
jest ciągły dialog między współczesnością i tradycją. Sam artysta nie 
lubił, gdy jego rzeźbom towarzyszyły przymiotniki okaleczone, ułomne, 
niepełnowartościowe. Artysta mawiał: „Nie lubię rzeźby na którą patrząc 
wszystko się od razu widzi; trzeba odkryć ją samemu i długo dochodzić 
do sedna. Myślę, że sztuka powinna intrygować widza. Być tajemnicą. 
Może nawet zachować swój sekret na zawsze”. Dla Mitoraja fragmenta-
ryczność nie jest tożsama z ułomnością. Ma być natomiast symbolem 
harmonii, która zniknęła wraz z końcem starożytnych cywilizacji a pięk-
no rzeźby przyjmuje wymiar ludzki, ziemski w odróżnieniu od rzeźby kla-
sycznej, która była odbiciem ideału, boskości i absolutu.

IGOR MITORAJ

Mitoraj modeluje swoje rzeźby uszkodzone, podzielone, zniszczone, modeluje każdy fragment – rękę, nogę, 
oko, usta, genitalia, skrzydła, tułów – ale ta fragmentacja odzwierciedla stan człowieka i społeczeństwa: to 
„ja, podzielone", rozszczepienie osobowości, przemoc człowieka nad drugim człowiekiem i nad samym sobą, 
głębokie konfl ikty świadomości z podświadomością, niepokojące autodestrukcyjne tendencje jakim jednostka 
poddaje się w dzisiejszym świecie. Mitoraj udowadnia, że piękno przetrwa każdą ranę, okaleczenie, wszelkie 
możliwe zniszczenia, tak jak przetrwa piękno płatków uciętego kwiatu. – Costanzo Costantini

Costanzo Costantini, Conversazioni con Igor Mitoraj, L’enigma della pietra, ed. Il Cigno, Roma 2004. 
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70
IGOR MITORAJ (1944 – 2014)

NUDO, 2003

brąz patynowany, 183 x 65 x 43 cm (wysokość z podstawą 242 cm)
ed. 1/6
na podstawie pieczęć z sygnaturą: MITORAJ 1/6 oraz pieczęć odlewni
obiekt posiada autorski certyfi kat podpisany przez artystę

Cena wywoławcza: 600 000 zł l
Estymacja: 750 000 – 900 000 zł

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa

zakup bezpośrednio od artysty

WYSTAWIANY:
Igor Mitoraj. Sculptures Monumentales, Jardin des Tuileries, Paryż 2006.

REPRODUKOWANY:
Ben Jelloun T., Igor Mitoraj. Sculptures Monumentales – Jardin des Tuileries [katalog wystawy], Paris 2006, ss. 74, 75. 

Chciałbym stworzyć rzeźbę idealną, w którą bym mógł sam wniknąć i tak zakończyć życie. Chciałbym 
wniknąć w rzeźbę, nie zostawiając tu żadnych materialnych resztek. – Igor Mitoraj 

Nudo to posąg odlany w Pietrasanta w 2003 roku w ilości zaledwie 6 
sztuk. Jest jedną z najbardziej kompletnych i klasycznych rzeźb Mitoraja 

obok słynnego Ikara. Skojarzenie z rzeźbą klasyczną prowadzi wprost do 
słynnego Doryforosa autorstwa Polikleta z Argos, rzeźby powstałej w po-
łowie V w. p.n.e. Podobnie do wielkiego greckiego mistrza, do którego 
z resztą Mitoraj był porównywany przez włoskich krytyków („Poliklet 
z Krakowa”), rzeźba polskiego artysty odznacza się surową powściągli-
wością wysportowanego męskiego ciała. Ciało ujęte jest w spoczynku, 
w pozie kontrapostu, z lekko pochyloną głową. Przypomina kogoś kto 
z rezygnacją przeczuwa swój los. Dramatyzm pozy spotęgowany jest 
przez brakujące fragmenty ciała – część głowy od nosa w górę oraz oby-
dwu rąk od wysokości przedramienia. To wizja okaleczenia jake niosą 

współczesne czasy, symbol cierpienia jakiemu ulega jednostka ludzka 
w świecie, który oddalił się od klasycznych ideałów, popadłwszy przez to 

w chaos. Młody mężczyzna bez głowy i rąk zdaje się świadczyć o kondy-
cji współczesnego człowieka często pozbawianego przez otaczający go 
świat samodzielności w myśleniu i działaniu. Nagość wysportowanego 
męskiego ciała to nie tylko odwołanie do klasycznego piękna, to także 
bezbronność wobec przyjmowanych ran. Ale to także symbol dążenia 
do doskonałości, do ideału piękna. Rzeźba Nudo, w której udało się Mi-
torajowi zawrzeć zarówno klasyczne piękno, jak i współczesny niepokój 
zmuszający widza do samodzielnego myślenia i odkrywania pozostaje 
jednym z najpiękniejszych świadectw o współczesności jakie zostawił 
po sobie Igor Mitoraj. 
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71
IGOR MITORAJ (1944 – 2014)

MOONLIGHT. VENEZIA, 1999

szkło z Murano, stal inox, 184 x 29 x 29 cm
ed. 17/150
sygn. na odwrocie: MITORAJ
obiekt posiada certyfi kat autentyczności wydany przez Argos Studio S.r.l. 
na zlecenie galerii Contini oraz podpisany przez artystę

Cena wywoławcza: 60 000 zł l
Estymacja: 70 000 – 80 000 zł



198 / AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 199/

72
IGOR MITORAJ (1944 – 2014)

PERSEUSZ

brąz patynowany, podstawa kamienna, wys. 38,5 cm (z podstawą 48,5 cm)
ed. A 673/1000 / H.C.
sygn.: MITORAJ

Cena wywoławcza: 25 000 zł l
Estymacja: 30 000 – 40 000 zł
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73
RAFAŁ OLBIŃSKI (ur. 1943)

BIRTH TO DANCING STAR II

olej, akryl, płótno, 76 x 53 cm
sygn. p. d.: OLBIŃSKI

Cena wywoławcza: 50 000 zł l
Estymacja: 60 000 – 80 000 zł

WYSTAWIANY:
Rafal Olbinski. Autumn Exhibition, Gallery 444 – San Francisco (USA), listopad – grudzień 2016.

REPRODUKOWANY:
Rafal Olbinski. Autumn Exhibition [katalog wystawy], Gallery 444 – San Francisco 2016, s. 9.

W 1969 r. ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki War-
szawskiej. W 1981 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie 
szybko dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Jego plaka-
ty i ilustracje ukazują się regularnie na łamach czasopism Newsweek, 
Time, Business Week, New York Times, New Yorker. Jest twórcą licznych 
plakatów dla amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera, Pa-

cifi c Opera San Francisco, Philadelphia Opera). W 2002 r. zadebiutował 
w roli twórcy scenografi i operowej do przedstawienia Don Giovanniego 
w Filadelfi i. Obrazy Olbińskiego znajdują się w największych kolekcjach 
sztuki współczesnej (Biblioteka Kongresu, Carnegie Foundation, Repu-
blic New York Corporation), a także w wielu prywatnych zbiorach w USA, 
Japonii, Niemczech, Szwajcarii, Australii.
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74
VICTOR VASARELY (1906 – 1997)

SALGO, 1967

drewno, olej, 38 x 36 cm
ed. 46/50
sygn. na odwrocie

Cena wywoławcza: 15 000 zł l
Estymacja: 18 000 – 25 000 zł

Węgierski artysta tworzący od 1930 w Paryżu. Początkowo poruszał się 
w obszarze abstrakcji geometrycznej, którą jednak bardzo szybko prze-
kształcił w kolorystyczną grę układów, barw i kształtów, opartej na złu-
dzeniu optycznym stając się jednym ze światowych prekursorów sztuki 
op-artu, której stał się propagatorem publikując szereg manifestów ar-
tystycznych. Z końcem lat 50-tych opracował kolejną wariację bazującą 
na kolorystycznej abstrakcji geometrycznej. Kwadratową kompozycję 

wypełnioną małymi modułami o różnorodnych kształtach i kolorach. 
Forma ta dawała nieograniczoną ilość kombinacji trójwymiarowych 
kształtów i kolorów. Artysta opracowywał ją zarówno w mniejszych 
jak i w kilkumetrowych rozmiarach. Vasarely w ogóle nie ograniczał się 
do malarstwa, eksperymentował z materią reliefów, instalacji, rzeźb, 
a nawet architekturą realizując swoje iluzyjne, op-artowskie instalacje 
w przestrzeni miejskiej.
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75
VICTOR VASARELY (1906 – 1997)

GESTALT, 1970

8 barwnych serigrafi i, papier, 80 x 80 cm
ed. l.d.: 97/200 (każda)
sygn. p.d.: Vasarely (każda)

Cena wywoławcza: 25 000 zł l
Estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Niniejsza teka stanowi jedno z 200 portfolio, które zostały przygotowane na zlecenie i pod nadzorem 
Victora Vasarelego w 1970 roku przez wydawnictwo Galerii Denise Rene Hans Mayer w Dusseldorfi e. 
Teka, nosząca numer 97, zawiera osiem barwnych plansz wykonanych w technice sitodruku na 
kartonie Schoeller Parole, każda podpisana oraz numerowana odręcznie przez artystę. 
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1. Oferta aukcyjna
Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolek-
cjonerskie oddane do sprzedaży komisowej przez komiten-
tów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. Zgodnie 
z oświadczeniami komitentów powierzone obiekty stanowią 
ich własność, bądź też komitenci mają prawo do ich rozpo-
rządzania, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postę-
powaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i za-
stawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także 
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. Dom Aukcyjny zapewnia 
fachową wycenę, rzetelny opis katalogowy powierzonego do 
sprzedaży obiektu, a także pokrywa koszty jego ubezpiecze-
nia. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami 
prawnymi przez osobę upoważnioną po stronie Domu Au-
kcyjnego zwaną dalej Aukcjonerem. Aukcjoner ma prawo do 
dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich 
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte 
w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez 
Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczę-
ciem licytacji. Dom Aukcyjny zapewnia, ze opisy katalogowe 
obiektów wystawionych na aukcji wykonane zostały w najlep-
szej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy fachowej 
pracowników Domu Aukcyjnego oraz współpracujących z Do-
mem Aukcyjnym ekspertów.

2. Osobisty udział w aukcji
Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z nume-
rami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku 
rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. 
Pracownik Domu Aukcyjnego dokonujący rejestracji ma pra-
wo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby 
rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Bez-
pośrednio po zakończeniu aukcji należy zwrócić tabliczkę 
z numerem aukcyjnym, a w przypadku zakupu odebrać po-
twierdzenie zawartych transakcji.
Informujemy klientów, że w przypadku licytacji obiektów nu-
mer 12 oraz 46 Dom Aukcyjny Polswiss Art zastrzega, że klienci 
nieznani wcześniej Domowi Aukcyjnemu mogą być poprosze-
ni o przedstawienie dokumentów uwiarygadniających zdol-
ność nabywczą licytowanych prac.

3. Licytacje w imieniu klienta
Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie 
zlecenia licytacji. Zgłoszenie takie można przesłać poprzez 
e-mail, na adres: marta.rydzynska@polswissart.pl, lub złożyć 
osobiście w siedzibie Domu Aukcyjnego. W przypadku zlece-
nia licytacji z limitem Dom Aukcyjny dokłada starań, by klient 
zakupił obiekt w możliwie najniższej cenie. Formularz należy 
przesłać faksem, pocztą, e-mailem lub zostawić osobiście 
w siedzibie Domu Aukcyjnego najpóźniej na godzinę przed 
rozpoczęciem licytacji. Dane osobowe klienta są informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu 
Aukcyjnego. O ile klient nie zażyczy sobie inaczej, rachunek za 
zawarte transakcje zostanie przesłany na adres podany przez 
klienta w zgłoszeniu. 
Klient jest informowany, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy 
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z poźn. zm.) informuję, że 
administratorem danych osobowych jest „DOM AUKCYJNY POL-
SWISS ART” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 
z siedzibą w Warszawie, adres: 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 20, 
wpisaną pod numerem KRS 0000187973 do rejestru przedsię-
biorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warsza-
wy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla celów prowa-
dzenia działalności gospodarczej Spółki, a każdej osobie, której 
dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści jej 
danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych oso-
bowych jest dobrowolne.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na 
potrzeby prowadzenia aukcji i działań marketingowych „DOM 
AUKCYJNY POLSWISS ART” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPO-
WIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Warszawie

4. Licytacje telefoniczne
Klienci, którzy chcą licytować przez telefon, powinni przesłać 
zlecenia najpóźniej na jeden dzień przed dniem aukcji. Pra-
cownicy Domu Aukcyjnego połączą się z klientem przed roz-
poczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie 
ponosi odpowiedzialności za bark możliwości wzięcia udziału 
w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyska-
niem połączenia z podanym przez klienta numerem telefonu. 
Dom Aukcyjny zastrzega, ze może rejestrować i archiwizować 
rozmowy telefoniczne z klientem, o których mowa powyżej.

5. Przebieg aukcji
O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie 
licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem 
przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy 

sprzedaży między Domem Aukcyjnym a licytantem, który za-
oferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie 
licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowa-
dza licytację obiektu. 

6. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu jest kwotą od 
której rozpoczyna się licytacja. Obiekty licytowane są w górę, 
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena 
wywołąwcza lub równą tej kwocie. Informację o cenie obiek-
tów oznaczonych gwiazdką można uzyskać w domu aukcyj-
nym

7. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością 
określoną przez Dom Aukcyjny na podstawie cen sprzedaży 
podobnych obiektów, porównywalnych pod względem stanu, 
rzadkości, jakości i pochodzenia. Kupujący nie powinni trakto-
wać estymacji jako zapewnienia ani prognozy co do faktycznej 
ceny sprzedaży. Estymacja nie zawiera opłaty organizacyjnej. 
Zakończenie licytacji w przedziale estymacji lub powyżej gór-
nej estymacji jest transakcją ostateczną. Zakończenie licytacji 
poniżej dolnej estymacji może być transakcją warunkową.

8. Cena gwarancyjna
Dla każdego obiektu Dom Aukcyjny ustala cenę gwarancyjną. 
Jej wysokość jest informacją poufną. Kwota ta mieści się mię-
dzy ceną wywoławczą a dolną estymacją. Jeżeli w drodze li-
cytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie 
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej, co zostaje 
ogłoszone przez aukcjonera.

9. Transakcje warunkowe
Dom Aukcyjny dopuszcza zawarcie transakcji warunkowej. 
Transakcja taka dochodzi do skutku pod warunkiem akcep-
tacji wylicytowanej ceny przez właściciela obiektu. Zawarcie 
transakcji warunkowej jest traktowane jako prawnie wiążąca 
oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Dom aukcyjny 
zobowiązuje się negocjować z właścicielem obiektu możli-
wość obniżenia ceny do kwoty wylicytowanej. Jeśli negocjacje 
nie przyniosą pozytywnych skutków w ciągu 7 dni roboczych 
od daty aukcji obiekt uznaje się za niesprzedany. Dom aukcyj-
ny zastrzega sobie prawo do przyjmowania po sukcji ofert rów-
nych cenie gwarancyjnej na obiety wylicytowane warunkowo. 
W przypadku otrzymania takiej oferty od innego oferenta Dom 
aukcyjny informuje o tym fakcie klienta który wylicytował wa-
runkowo. Klient ma w takim wypadku prawo do podniesienia 
swojej oferty do ceny gwarantowanej i przysługuje mu pierw-
szeństwo w zakupie obiektu. Jeśli nie podniesie swojej oferty 
do ceny gwarancyjnej transakcja warunkowa zostaje unieważ-
niona a obiekt może zostać sprzedany drugiemu oferentowi 
po cenie gwarancyjnej.

10. Opłata aukcyjna i podatek VAT
Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyj-
ną w wys. 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną 
zawiera podatek od towarów i usług VAT. Opłata obowiązuje 
również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku, gdy obiekt nie 
został sprzedany na aukcji. Dom Aukcyjny wystawia faktury 
VAT marża

11. Opłata droit de suite
Obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit 
de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymy-
wania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo od-
sprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Obiekty do których 
doliczamy opłatę oznaczone są w katalogu symbolem: l
Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
• 5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w prze-

dziale do równowartości 50 000 euro (np. dla kwoty wylicy-
towanej 2 000 euro, opłata 100 euro)

• 3% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w prze-
dziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 
200 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 80 000 euro, 
opłata 3 400 euro)

• 1% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w prze-
dziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości 
350 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 300 tys. euro, 
opłata 8 000 euro)

• 0,5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta 
w przedziale od równowartości

• 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro (np. dla 
kwoty wylicytowanej 400 tys. euro, opłata 8 750 euro) oraz

• 0,25% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta 
w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro – 
jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500 euro.

W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach 
autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi 
zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrek-

tywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia 
z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztu-
ki. Opłata obliczana będzie z użyciem kursu dziennego NBP 
z dnia poprzedzającego aukcję. Opłata obliczana będzie, gdy 
równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 100 EUR.

12. Płatności
Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicyto-
wane obiekty w terminie 7 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny 
będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za 
okres opóźnienia w zapłacie. Dom Aukcyjny przyjmuje nastę-
pujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza oraz przelew 
na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski
57 1050 1038 1000 0023 0543 9743
SWIFT: INGBPLPW

Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20
00-490 Warszawa

13. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na spe-
cjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy 
wpłaty w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyj-
skich. Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski 
złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysoko-
ści 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym kursie kupna 
waluty ING Banku Śląskiego.

14. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po 
bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu 
na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

15. Przejście własności obiektu.
Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę 
z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.

16. Odbiór obiektów
Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu 
pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty 
aukcji. W innych przypadkach przechowywanie i dostarczanie 
obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy. 

17. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie 
z przepisami prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodno-
ści towaru z umową można zgłosić w ciągu 1 roku od wydania 
obiektu. Wobec osób nie będących konsumentami Dom Au-
kcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fi zyczne 
oraz wady prawne zakupionych obiektów. 

18. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym 
radzimy, aby zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu 
obiektu poza granice Polski nie są wymagane dodatkowe po-
zwolenia. Przypominamy, że reguluje to ustawa z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 
162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz określonych 
obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich 
władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat 
o wartości powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany 
do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość 
uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich 
uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóź-
nienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt.

19. Obowiązujące przepisy prawa:
Dom Aukcyjny przypomina, ze zgodnie z przepisami:
–  ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz.U.Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych 
obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich 
władz,

–  ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r 
Nr5, poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo 
pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwote wyli-
cytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną

–  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wpro-
wadzaniu do obrotu fi nansowego wartości majątkowych po-
chodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz 
o przeciwdziałaniu fi nansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000r Nr 
116, poz. 1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest zobowiązany 
do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących 
transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

Regulamin aukcji
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