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1
ALEKSANDER ORŁOWSKI (1777 – 1832)

ŻOŁNIERSKI POSIŁEK

akwarela, papier 16,5 x 21 cm
sygn. poniżej: Orlowski

Cena wywoławcza: 8 000 zł
Estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Jeden z najwybitniejszych polskich malarzy i rysowników przełomu XVIII 
i XIX wieku, reprezentant zapoczątkowanego przez Jana Piotra Norblina 
nurtu realizmu i prekursor romantyzmu w Polsce i Rosji. Urodzony 9 
marca 1777 roku w Warszawie, był synem ubogiego dzierżawcy karczmy 
opodal Siedlec, mimo to bardzo szybko zaczął się wspinać po drabinie 
społecznej. Będąc jeszcze młodym chłopięciem, zwrócił na siebie uwa-
gę słynnej Izabelli ks. Czartoryskiej, którą przypadek zatrzymał w zajezd-
nym domu jego ojca. Księstwo zaopiekowali się chłopcem i oddali na 
naukę do Norblina (E.Niewiadomski, Malarstwo polskie XIX i XX wieku, 
Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, Warszawa 1926, s.37) W 1809 został 
przyjęty w poczet członków petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
od 1819 należał do krakowskiego Towarzystwa Naukowego. Zakres 
tematyczny jego twórczości obejmował sceny historyczne, batalistycz-
ne i rodzajowe, portrety i pejzaże. Malował dynamicznie, stosując pod 
wpływem Rembrandta mocne efekty światłocieniowe. W portretach 
ukazywał typy polskiej szlachty z prowincji, rosyjskich chłopów i urzęd-
ników, ludów wschodu, często wprowadzając elementy karykatury. 
W 1793 roku 16-letni Orłowski zapałał chęcią wstąpienia do wojska. 
Zdrowy i silny jak tur, rzucił się z radością do wojaczki. Raniony pod Ze-
grzem, musiał opuścić szeregi. Wraca do Warszawy na dalszą naukę do 
zaniepokojonego oń mistrza [Norblina]. Ale fałdów przysiedzieć nie umiał, 
o co mistrz robił mu często wymówki surowe. Po jednej z takich scen Or-

łowski uciekł i wstąpił do trupy cyrkowej, gdzie go zapewne pociągnęła 
urocza Angelika Chiavini, woltyżerka o wspaniałych biodrach, za którą 
szalała złota młodzież warszawska.(E.Niewiadomski, Malarstwo polskie 
XIX i XX wieku, Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, Warszawa 1926, s.37). 
Około 1799 roku Orłowski poznał księcia Józefa Poniatowskiego i zaczął 
być częstym gościem pałacu Pod Blachą. Robił dla księcia i jego gości 
rysunki, za co dostawał dukata dziennie i konia pod wierzch. W tym 
okresie malował „Bitwę pod Racławicami” ulubioną własność Kościusz-
ki, następnie „Szturm kosynierów pod Racławicami” – prace stanowiące 
dokument do Insurekcji 1794 roku. Około 1800 roku namalował „Obóz 
kozacki”, przedstawiający brodatych kozaków przy ognisku. W tym cza-
sie był już dojrzałym artystą, konie rysował i malował ze ścisłą wierno-
ścią naturze. W 1802 roku wyjechał do Petersburga, gdzie przyjęto go 
nader przychylnie. Rychło wielki książę Konstanty powołał go do siebie 
z pensja 6000 rubli rocznie i dał mieszkanie w Marmurowym Pałacu. 
W Petersburgu pracował z wielkim powodzeniem. Tematem jego prac 
staja się malowane, przeważnie gwaszem, sylwetki wspaniałych, jeźdź-
ców. W swoich pracach prezentował szeroką skalę sposobu widzenia 
konia. Z jednej strony to zgrabne i rącze araby, z innej – małe żółtawej 
maści, znane z wytrzymałości konie stepowe. Artysta zmarł w Petersbur-
gu w 1832 roku, powalony chorobą serca w wieku 55 lat.

Sobą samym – znakomitym rysownikiem – jest Orłowski dopiero w rysunkach i szkicach. 
Sypał je jak z rękawa. Oko bystre, pamięć nadzwyczajna, poczucie charakteru jak 
u żadnego z malarzy polskich owych czasów. Przy tym sama faktura – żywa i nerwowa. 
Pośpiesznemi kresami znaczy najistotniejsze tylko rysy danego motywu. Jego typy chłopów, 
polonusów, Kozaków, Żydów, jak później dygnitarzy petrsburskich, ofi cerów danych, 
kapitanów statków angielskich, czerkiesów i wszelkiej hołoty ulicznej, lekko od niechcenia 
rzucane na papier, czarują nas życiem, poczuciem sylwety, charakteru twarzy, ubioru albo 
ruchu.

cytat za: E.Niewiadomski, Malarstwo polskie XIX i XX wieku, Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, Warszawa 1926, s.38
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2
AUTOR NIEOKREŚLONY

PARA PORTRETÓW CHŁOPIĘCYCH, OK.1750

olej, płótno, 76 x 59 (każdy)

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

Rzadki na rynku antykwarycznym przykład jednolitego zesta-
wu portretów dziecięcych w strojach szlacheckich. Bardzo 
ciekawy przykład malarstwa środkowoeuropejskiego tego 
okresu, z dużym wskazaniem na warsztat polski. 
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3
SIMON JOHANNES VAN DOUV (ok. 1630 – ok. 1677)

PASTERZE Z KOŃMI PRZED RUINĄ, XVII W.

olej, płótno, 47 x 57 cm
sygn. ś.d.: S.V. Douw

Cena wywoławcza: 90 000 zł
Estymacja: 100 000 – 150 000 zł

SIMON JOHANNES VAN DOUV (ok. 1630 – ok. 1677)

RODZINA PASTERZY Z BYDŁEM PRZED RUINĄ, XVII W.

olej, płótno, 47 x 58 cm
sygn. ś.d.: S.V. Douw
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4
ZYGMUNT SIDOROWICZ (1846 – 1881)

PEJZAŻ Z CHATAMI

olej, płótno 22,5 x 44 cm
l.d.: nieczytelny napis

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

Zygmunt Sidorowicz urodził się w 1846 roku we Lwowie. Studiował na 
Akademii Wiedeńskiej, potem zaś w Monachium. Jego piękna twór-
czość dziś jest nieco zapomniana, głównie dlatego, że prace tego artysty 
pojawiają się rzadko na rynku antykwarycznym. Pamiętać zaś należy, 
że podczas pobytu w Monachium Sidorowicz należał do ścisłego gro-
na Józefa Brandta i Maksymiliana Gierymskiego. Prowadził wspólną 
pracownię z Aleksandrem Kotsisem i Walerym Brochockim. Malował 
sceny rodzajowe, portrety oraz przede wszystkim pejzaże, więcej z od-

czucia natury, niż ze studiów, jak to określił Henryk Piątkowski. Jego 
malarstwo określa się jako paysage intime – intymne, co oznacza, że 
na fenomenalnie realistyczny talent odtwórcy piękna natury nakładał 
poetycki, melancholijny nastrój, tak miły oczom widza. W charaktery-
stycznym formacie odtwarzał polskie krajobrazy, tchnące monachij-
skim Stimmungiem i troszkę smutkiem, będące dzięki temu ogromnie 
dekoracyjnymi.

P. Sidorowicz nadesłał kilka małych widoczków, niby niczym nie zrobionych; ale w każdym 
dotknięciu pędzla znać jak umie wybornie tłumaczyć naturę. Nie jest to mozolny, 
drobiazgowy reproduktor, zdradzony przez zbytek wierności – lecz umie być wiernym przez 
uchwycenie prawdziwego charakteru, co jest podobnoć główną zaletą dobrego krajobrazu.

cytat za: Lucjan Siemieński, z recenzji wystawy TPSP w Krakowie, 1875.
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5
WŁADYSŁAW SZERNER (1836 – 1915)

MYŚLIWY

olej, deska, 24 x 32 cm 
sygn. l.d.: Władysław Szerner

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

Władysław Szerner urodzony 3 czerwca w Warszawie, był synem na-
czelnika sekcji administracyjno – rachunkowej w Wydziale Górnictwa 
Królestwa Polskiego. Ukończył Instytut Szlachecki w Warszawie, po 
czym do roku 1862 studiował malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych, pod 
kierunkiem m.in. Rafała Hadziewicza. Wówczas zaprzyjaźnił się z młod-
szym od siebie Józefem Brandtem. Należał do grona młodzieży, która 
w czasie powstania styczniowego pochwyciła za oręż w obronie Ojczy-
zny. Podczas pobytu w Ołomuńcu wykonał rysunek Wnętrze kazamaty 
z politycznymi więźniami w Ołomuńcu, opublikowany w 1864r. w jed-
nym z wiosennych numerów paryskiego czasopisma „L’Illustration”. 23 
maja 1865 r. zapisał się do Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Był 
uczniem malarzy historycznych: Georga Hiltenspergera, Alexandra Wa-
gnera, Wilhelma Dietza, Hermana Anschütza i Alexandra Strähubera. Po 
skończeniu powstania osiadł w Monachium i tu przez kilka lat pracował 
nad portretami wykonanymi kredką lub rysunkami wykorzystywanymi 
przez różne pisma. W początkowy etapie rzadko malował obrazy olej-
ne. Józef Brandt nie mając czasu na przyjęcie zlecenia do czasopisma 
i znając biegłość rysunkową oraz pracowitość Władysława Szernera po-
wierzał mu pracę. To właśnie dzięki jego rekomendacji Szerner w 1865r. 

rozpoczął współpracę jako rysownik z warszawskim tygodnikiem Kłosy, 
gdzie zamieszczał scenki rodzajowe m. in. Przed kościołem dominika-
nów w Krakowie (1872 nr 72), Swaty w Krakowskiem (1872 nr 180), Przy 
kramach w Sukiennicach (1874 nr 121) oraz widok przedstawiający 
wnętrze pracowni monachijskiego malarza Wilhelma Kaulbacha (1874 
nr 229). Szerner utrzymywał kontakty z monachijską kolonią malarzy 
polskich, m. in. Alfredem Wierusz-Kowalskim, Antonim Kozakiewiczem 
oraz Władysławem Czachórskim, który wykonał portret jego 7 letnie-
go syna (Portret Włodka Szernera, 1789). Tam też wykrystalizował się 
warsztat artystyczny Szernera. Władysław tworzył sceny rodzajowe 
z udziałem Lisowczyków i husarii oraz podkrakowskich chłopów. Jego 
nastrojowe obrazy, odznaczały się przemyślaną tematyką i najwyższą 
jakością wykonania artystycznego. Były chętnie kupowane zarówno 
w Polsce, jak i w Niemczech. Obrazy Władysława Szernera eksponowa-
ne były na wystawie w warszawskim i krakowskim TZSP na początku lat 
70. XIX w., m. in. Święty Franciszek(1870),Gęsiarka (1872), Powrót z jar-
marku (1873), Dziewczyna z dwojaczkami (1874), Przed karczmą w dzień 
jarmarczny (1875). 
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6
LUDWIK GĘDŁEK (1847 – 1904)

OBÓZ KOZAKÓW

olej, płótno 32 x 63 cm
sygn. p.d.: L.Gędłek
na odwrocie opis: Kosaken Feldlager

Cena wywoławcza: 65 000 zł
Estymacja: 70 000 – 80 000 zł

7
LUDWIK GĘDŁEK (1847 – 1904)

POLOWANIE, 1882

olej, płótno, 67 x 120 cm
sygn. p.d.: L.Gędłek. Wien. 1882

Cena wywoławcza: 90 000 zł
Estymacja: 100 000 – 120 000 zł
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8
FRANCISZEK STREITT (1839 – 1890)

W DRODZE, 1877

olej, płótno, 77 x 150 cm
sygn. l.d.: F. Streitt 877

Cena wywoławcza: 170 000 zł
Estymacja: 200 000 – 250 000 zł

PROWENIENCJA:
Warszawa, kolekcja prywatna
aukcja Domu Aukcyjnego Agra-Art, 16 03.2008, poz. 29

Malarz urodzony w 1839 roku w Brodach koło Lwowa. Również tam po-
bierał pierwsze lekcje malarstwa. W latach 1856-1866 studiował w kra-
kowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Władysława Łuszczkiewicza i Jana 
Matejki. W 1867 roku wyjechał na dalsze studia akademickie do Wied-
nia, gdzie rozwijał swój talent pod okiem Edmunda Engertha. W 1871 
roku osiedlił stałe w Monachium, dzieląc pracownię z przyjacielem, ma-
larzem Antonim Kozakiewiczem. W tym czasie był związany z kręgiem 
malarzy skupionych wokół Józefa Brandta. Z Monachium wyjeżdżał do 
Krakowa i na Węgry. We wcześniejszym okresie – jak przystało na ucznia 
Matejki – malował kompozycje historyczne, ale o zabarwieniu rodzajo-
wym (Pożegnanie syna wyruszającego na wyprawę wiedeńską). Później, 

już w Monachium malował portrety i pejzaże oraz – przede wszystkim 
– rodzajowe sceny z małych polskich miasteczek czy wsi – jarmarki, 
wędrownych muzykantów, obozowiska Cyganów. Chętnie malował też 
nieco sentymentalne scenki z dziecięcymi bohaterami. W jego pracach 

dużą rolę odgrywała anegdota, dopowiedziana jeszcze opisowym, lite-
rackim tytułem (Zakazany owoc, Pociecha matuli, Bez jutra czy Ostatnia 
krówka). Jego obrazy cieszyły się powodzeniem i były sprzedawane 
przez monachijskich kunsthändlerów do Anglii i Ameryki. Wystawiał 
swoje prace w krakowskim TPSP już od 1861 roku, później również 
w lwowskim TPSP i od 1867 r. w warszawskiej Zachęcie.
W malarstwie Franciszka Streitta często spotyka się motywy z życia Cy-
ganów, ich zwyczajów, obozowisk, taborów i wędrówek. W sztuce jego 
czasów był to bowiem temat dość popularny i budzący zainteresowa-
nie tak przez swą malowniczość, jak i przez swoistą egzotykę. Kultura 
romska kształtowana przez wieki wędrówek. Barwność życia Cyganów, 
przekonanie o ich wolności, posłużyła artystom Romowie funkcjonowa-
li na obrzeżach społeczeństwa i nauczyli się wykorzystywać swoje umie-
jętności tak, aby współgrać z otoczeniem. 
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9
ALFRED WIERUSZ KOWALSKI (1849 – 1915)

DRUŻBA, OK. 1885

olej, płótno, 47,5 x 21 cm
sygn. l.d.: A. Wierusz Kowalski

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

PROWENIENCJA:
Warszawa, kolekcja prywatna
aukcja Domu Aukcyjnego Agra-Art, 7.12.2008, poz. 81

REPRODUKOWANY:
[w:] Kłosy, nr 1230 z dn. 12 (24) stycznia 1889, il. s. 53.

Alfred Wierusz Kowalski był jednym z najbardziej znanych przedsta-
wicieli szkoły monachijskiej w malarstwie polskim. Jest jednocześnie 
jednym z najbardziej rozpoznawalnych twórców na rynku antykwarycz-
nym, cieszący się ciągle niesłabnącym zainteresowaniem kolekcjone-
rów. Urodził się w Suwałkach, studiował w Warszawie, Dreźnie, Pradze 
i Monachium, by w tym ostatnim na stałe osiąść w roku 1873. Najwięk-
szą inspiracją artysty była niewątpliwie nauka w prywatnej pracowni 
pod kierunkiem Józefa Brandta, czego echa powracają w całej niemal-
że twórczości Kowalskiego. Nie bez znaczenia była również przyjaźń 
z Władysławem Czachórskim i Janem Chełmińskim a do jego nieofi cjal-
nych uczniów należeli m.in.: Olga Boznańska, Czesław Tański, Henryk 
Weyssenhoff  , Michał Wywiórski i Karol Wierusz-Kowalski (stryjeczny 
bratanek). Pomimo zagranicznej sławy nie zapominał o Polsce wysyła-
jąc wiele swoich obrazów na krajowe wystawy. Był laureatem licznych 
wyróżnień, w 1890 roku otrzymał m.in. honorową profesurę Akademii 
Sztuk Pięknych w Monachium. Płótna autorstwa Wierusza Kowalskiego 
zdobiły kolekcję Prinzregenta Luitpolda oraz znajdywały się w zbiorach 
monachijskiej Nowej Pinakoteki jak również w Dreźnie, Berlinie i War-
szawie. Znaczną część stanowiły również zbiory kolekcji prywatnych 
zarówno europejskich jak i amerykańskich. Niewątpliwie jednym z naj-

ważniejszych miejsc związanych z Wieruszem Kowalskim w Polsce są 
Suwałki. Już w 1956 roku powstało tam Muzeum, dzięki którego działal-
ności propagatorskiej przywrócona została pamięć o wielkim malarzu. 
W pomoc Muzeum włączyli się spadkobiercy Wierusza Kowalskiego. 
Ten symboliczny powrót artysty do rodzinnego miasta ukoronowała 
monografi czna wystawa otwarta z okazji jubileuszu pierwszego 10-le-
cia Muzeum (1966). W 1974 roku została zainaugurowana stała galeria 
poświęcona Alfredowi Wieruszowi Kowalskiemu gromadząca – wśród 
licznych pamiątek po malarzu – liczną spuściznę artystyczną w postaci 
obrazów olejnych, rysunków i szkiców.   
Prezentowana praca wpisuje się w nurt najbardziej fantazyjnych, prze-

pojonych temperamentem scen wesel chłopskich, tematu, który artysta 
bardzo sobie upodobał i z pieczołowitością kontynuował w różnych 
etapach swojej drogi twórczej. W charakterystycznym dla pewnej gru-
py prac Wierusza-Kowalskiego, niewielkim formacie, z przemyślaną 
kompozycją, dopracowanym szczegółem postaci i kostiumów zalicza 
się do najbardziej reprezentatywnych jego prac. Na uwagę zasługuje 
mistrzowsko uchwycony kontrast pomiędzy błotnistym szarym pejza-
żem a dynamiką sceny i jaskrawością barw paradnych strojów orszaku 
weselnego.
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10
MICHAŁ GORSTKIN WYWIÓRSKI (1861 – 1926)

SPOTKANIE KOZAKA Z DZIEWCZYNĄ, 1886

olej, płótno dublowane, 60 x 90,5 cm
sygn. l.d.: M. Wywiórski Monachium 86

Cena wywoławcza: 180 000 zł
Estymacja: 200 000 – 250 000 zł

PROWENIENCJA:
Warszawa, kolekcja prywatna
Niemcy, Monachium, katalog aukcji Domu Aukcyjnego Neumeister, 4.12.1996, poz. 869

REPRODUKOWANY:
Obrazy polskich malarzy z kolekcji prywatnych, Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, 2006
katalog aukcji Domu Aukcyjnego Neumeister, Niemcy, 4.12.1996, poz. 869, il. 287.

WYSTAWIANY:
Radziejowice, Dom Pracy Twórczej, Obrazy polskich malarzy z kolekcji prywatnych, 2006

Prezentowana praca pochodzi z wczesnego okresu twórczości artysty. 
Powstała w okresie monachijskich studiów artysty, a ściśle mówiąc 
praktykowania u wielkich mistrzów sztuki polskiej: Józefa Brandta i Al-
freda Wierusza Kowalskiego, którzy wówczas mieli już w Monachium 
dobrze prosperujące pracownie. Tematyka obrazu jest również typowa 
dla ówczesnego środowiska artystycznego, albowiem wszyscy artyści 
zafascynowani byli egzotyką tematu kaukaskiego. Walka ludu kauka-
skiego o niepodległość była romantycznym tematem wielu prac, z cha-
rakterystyczną aurą tajemnicy, którą owiana jest kultura kaukaska. 
Oglądamy przepięknie opracowaną scenę rodzajową, w której kozak 
prawdopodobnie żegna się z dziewczyną. Ma dołączyć do zbliżającego 
się w oddali patrolu. Niezwykle staranny modelunek postaci oraz na-

sycona kolorystyka ugrów, zieleni z detalami czerwieni i bieli tworzą 
razem niezwykle dekoracyjną, wręcz mistrzowską kompozycję. Uwagę 
przyciąga zwłaszcza fi gura niezwykle realistycznie oddanego konia, roz-
palonego ogniska na pierwszym planie oraz przede wszystkim motyw 
martwej natury, przepięknie oddanych dyń, które zdają się wytaczać 
z ram obrazu. Charakterystyczny motyw jeźdźców w oddali, ich usytu-
owanie przywodzi na myśl najlepsze kompozycje Józefa Brandta. 
Obraz Spotkanie kozaka z dziewczyną z 1886 r. jest kolekcjonerskim rary-
tasem, nie tylko ze względu na rzadko pokazywane na rynku malarstwo 
Wywiórskiego z tego okresu, ale również ze względu na niepomierną 
wartość dekoracyjną i przykład malarstwa monachijskiego w najlep-
szym wydaniu. 

W zasadzie nie ma znanego i mniej znanego malarza tego okresu znad
Wisły, który by nie „zahaczył” o Monachium, względnie tam nie studiował.
Przy tym nie chodzi tu jedynie o znane postacie, jak Józef Brandt
(1841–1915) czy Alfred Wierusz Kowalski (1849–1915) 20, których obrazy
osiągają wciąż wysokie ceny, szczególnie w polskich domach aukcyjnych,
ze względu na dalej kultywowane tradycje „konia i szabelki”, ale też o cały
szereg innych artystów formułujących nowy język sztuki między naturalizmem
a symbolizmem. 

Piotr O. Scholz, Polscy monachijczycy wobec tradycji i zjawisk kulturowych przełomu XIX i XX w, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
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LUDWIK KURELLA (1834 – 1902)

PRZED POLOWANIEM, 18(…)

olej, deska, 26 x 18 cm
sygn. l.d.: L. Kurella 18

Cena wywoławcza: 23 000 zł
Estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Ludwik Kurella był jednym z wybitniejszych przedstawicieli polskiej ko-
loni artystycznej w Monachium. Urodzony 13 sierpnia 1834 roku w War-
szawie, był synem Karola i Amelii z Braunów. Po ukończeniu gimnazjum, 
studiował w latach 1849 – 1856 malarstwo u Rafała Hadziewicza w war-
szawskiej Szkole Sztuk Pięknych, kontynuował ją studiując od 1857 
w Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie (Hochschule für Bildende Künste 
Dresden) pod kierunkiem Juliusa Schnorr von Carolsfeld. W tym okresie 
odbył podróż po Europie odwiedzając Rzym Paryż, Brukselę i Antwer-
pię. Po zakończeniu studiów pozostał w Monachium i mieszkał tam 
do 1897 roku. Należał do monachijskiego Kunstverein. Założył własną 
pracownię, w której często przebywali również inni artyści. Przyjaźnił 
się z Józefem Brandtem, Maksymilianem i Aleksandrem Gierymskimi 
oraz Józefem Chełmońskim. Był uznawany przez krytyków za jednego 
z wybitniejszych malarzy należących do działającej tam polskiej kolo-
nii artystycznej. Mieszkając z dala od ojczyzny przesyłał swoje prace 
na organizowane w Warszawie, Krakowie i Lwowie wystawy malarstwa 

oraz należał do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Obrazy Kurelli 
poszukiwane były na rynku monachijskim ze względu na ich tematy-
kę, nastrojowość i walory formalne. Przeważająca ich ilość znalazła się 
w prywatnych zbiorach polskich i amerykańskich. Ludwik Kurella roz-
poczynał od tematyki sakralnej, w okresie dojrzałej twórczości malował 
pejzaże związane z polską wsią, których cechą charakterystyczną był 
często stosowany motyw przepływającej rzeki. W okresie warszawski 
uprawiał malarstwo o tematyce religijnej. Powstały wtedy m.in.: Ucznio-
wie Chrystusa idący do Emaus, Chrystus Pan i faryzeusz, czy Śmierć 
Mojżesza (wszystkie pokazane 1858 na Krajowej Wystawie Sztuk Pięk-
nych, ostatni zakupiony do zbiorów rosyjskiego następcy tronu Mikoła-
ja Aleksandrowicza), Eliezer i Rebeka, Ucieczka do Egiptu, Najświętsza 
Panna z Dzieciątkiem. W okresie studiów zagranicznych malował obrazy 
inspirowane balladami Adama Mickiewicza: Świtezianka (wystawiana 
w 1866r. w TZSP), Rybka (wystawiana w 1869r. w Monachium), czy Pa-
nicz i dziewczyna.



32 / AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 33/

12
HENRYK SIEMIRADZKI (1843 – 1902)

TARAS OGRODOWY

olej, płótno naklejone na tekturę, 21 x 26 cm
sygn. p.d.: stemplem-faksymile podpisu: H Siemiradzki
na odwrocie napis ołówkiem: H Siemiradzki | Villa artysty w Rzymie 

Cena wywoławcza: 30 000 zł 
Estymacja: 40 000 – 50 000 zł

13
OTTO STRÜTZEL (1855 – 1930) 

WYBRZEŻE WE WŁOSZECH, 1892

olej, płótno, 40 x 63 cm
sygn. l.d.: 31.7.92. Otto Strützel

Cena wywoławcza: 25 000 zł
Estymacja: 30 000 – 35 000 zł
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FERDYNAND RUSZCZYC (1870 – 1936)

BIAŁY MAZUR, 1905

olej, płyta, 63 x 81 cm
sygn. l.d.: F. Ruszczyc

Cena wywoławcza: 140 000 zł 
Estymacja: 160 000 – 200 000 zł

REPRODUKOWANY:
Ferdynand Ruszczyc – Życie i dzieło, Księga zbiorowa, pod red. Jana Bułhaka, Komitet Uczczenia Pamięci Ferdynanda Ruszczyca, 1939, s. 267. 
Bułhak J., Dwadzieścia sześć lat z Ruszczycem, Wilno, 1939, il. s. 223.
Ruszczyc F., Dziennik: Ku Wilnu 1894 – 1919, t. I, wyd. Secesja, Warszawa, 1994, il.75.

WYSTAWIANY:
Wilno, Wystawa pośmiertna Ferdynand Ruszczyc 1870-1936, Wilno, 1937, poz. 142.
Warszawa, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Ferdynand Ruszczyc 1870 – 1936, listopad-grudzień 1937, poz. 142.
Toruń, Ratusz Miejski, Wystawa pośmiertna Ferdynand Ruszczyc 1870-1936, 1938.
Biała Podlaska, Muzeum Okręgowe, Ferdynand Ruszczyc 1870-1936 krajobrazy i wnętrza, 1981, poz. 45.
Lublin, Muzeum Okręgowe, Ferdynand Ruszczyc 1870-1936. Malarz i rysownik, 1984, poz. 44.
Warszawa, Muzeum Narodowe, Koniec wieku: sztuka polskiego modernizmu, 1890-1914, 15.XI.1996-26.I.1997.
Kraków, Muzeum Narodowe, Koniec wieku: sztuka polskiego modernizmu, 1890-1914, , 15.III.1997-15.V.1997; 
Kraków, Muzeum Narodowe, luty-kwiecień 2002; Toruń, Muzeum Okręgowe, kwiecień-czerwiec 2002; 
Warszawa, Muzeum Narodowe, lipiec-wrzesień 2002; Wilno, LDM, październik-grudzień 2002, Ferdynand Ruszczyc 1870-1936: Życie i dzieło.
Irlandia, National Gallery, Paintings from Poland. Symbolism to Modern Art 1880-1939, październik 2007-styczeń 2008.

Wnętrze salonu w domu Ruszczyców w Bohdanowie znane jest nie tyl-
ko z fotografi i archiwalnych przedstawiających Ruszczyca lub upamięt-
niających jubileusze rodzinne, ale też z kilku obrazów artysty przedsta-
wiających fragmenty jego wystroju. Po motywy wnętrza rodzinnego 
domu Ruszczyc sięgał wielokrotnie. Zarówno dom jak i jego najbliższe 
otoczenie, ogród czy posiadłości Ruszczyców jak młyn w Dunkniewi-
czach stanowią ścisły trzon motywów jego malarstwa, na bazie które-
go powstawały jego modernistyczne, młodopolskie obrazy. Wnętrza 
domów i mieszkań nie są jednak scenami rodzajowymi, nie widać na 
nich sylwetek gości, domowników, przyjaciół. To na bazie obecnych 
w nich przedmiotów Ruszczyc snuje sentymentalną opowieść o ulotnej 
chwili, pisaną pięknym światłem i swobodnym gestem najwyższej kla-
sy młodopolskiego malarstwa. Przykładem może być tu pełen mocnej 
symboliki obraz „Stary zegar”. Salon, w którym odbywały się najdonio-

ślejsze wydarzenia rodzinne i towarzyskie odgrywał ważną rolę w każ-
dym domu i całej kulturze przełomu wieków, tak było również w domu 
rodzinnym artysty. Przedstawione na obrazie wnętrze Ruszczyc maluje 
już w 1901 roku, dokumentując w obrazie „Po balu” piękny wieloświeco-
wy żyrandol przybrany w długie girlandy z kwiatów rozpięte pod drew-
nianym stropem. Dokładnie ten sam żyrandol widzimy przystrojony 
równie okazale, tym razem w białe tiule i błękitne wstążki na obrazie 
Biały mazur z 1905 roku. Żyrandol przybierany okazjonalnie, w różny 
sposób w różnych porach roku urasta do roli bardzo sentymentalnego 
i symbolicznego motywu. Goście wyszli, jest późna noc. Skończył się 
bal. Świece żyrandola wypełniają wnętrze pięknym światłem. Tytułowy 
„biały mazur” to zwyczajowo ostatni taniec wieczoru, tańczony po pół-
nocy lub nawet nad ranem.

Ruszczyc nie jest kubistą, ale jest spadkobiercą Cezanne'a w budowaniu formy. Nie jest 
impresjonistą, ale pozostaje pod silnym wpływem polskiego impresjonizmu. Nie jest ekspresjonistą, 
ale w zasadzie wszystkie środki artystyczne podporządkowuje ekspresji. Przy tym wszystkim 
pozostaje zawsze malarzem realistycznym. Na tle tego czasu jest więc artystą bardzo polskim 
w swojej nowoczesnej formie, jak również w emocjonalnym powiązaniu z ojczystym krajem 
i ziemią. 

– Helena Hohensee-Ciszewska [w:] Tygodnik Demokratyczny, nr 13, 1964



36 / AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 37/

15
JAN STANISŁAWSKI (1860 – 1907)

PORANEK

olej, tektura, 24,5 x 33,5 cm
sygn. p.d.: J.S.
z lewej strony napis: mal. Jan Stanisławski

Cena wywoławcza: 30 000 zł
Estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Jedna z najważniejszych postaci artystycznego świata Młodej Pol-
ski, wieloletni profesor Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, jeden 
z najwybitniejszych pejzażystów w polskiej sztuce. Studiował malar-
stwo u Wojciecha Gersona w Warszawie i Władysława Łuszczkiewicza 
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1885-1888 u Carolusa 
Durana w Paryżu. Wiele podróżował po Europie – wyjeżdżał do Francji, 
Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Czech, wielokrotnie jeź-
dził na Ukrainę. W 1895 był w Berlinie, gdzie współpracował z W. Kos-
sakiem i J. Fałatem przy malowaniu panoramy Berezyna, we Lwowie 
współpracował z Janem Styką przy Golgocie. W 1897 został profesorem 
malarstwa krajobrazowego krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, twórcą 
tzw. krakowskiej szkoły pejzażu. Stosował nowatorskie metody naucza-
nia, często zabierał uczniów w plener, wykształcił blisko 60 uczniów 
zwanych tzw. „szkołą Stanisławskiego”, m.in. Stanisława Kamockiego, 
Henryka Szczyglińskiego, Stanisława Filipkiewicza, Iwana Trusza, Hen-

ryka Uziębło czy Stanisława Gałka, wpływając na polskie malarstwo 
pejzażowe kolejnych lat. Zajmował się również grafi ką, ilustracją, pro-
jektował plakaty i dekoracje teatralne. Był jednym z założycieli Towa-
rzystwa Artystów Polskich Sztuka (1897), członkiem Towarzystwa Polska 
Sztuka Stosowana (1901). Uczestniczył w wielu wystawach. Największa 
kolekcja jego prac znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Po-
czątkowo malował realistyczne pejzaże oparte na przygotowawczych 
studiach z natury. Późniejsza fascynacja impresjonizmem spowodowa-
ła eksperymenty ze światłem w pejzażu i coraz większą dążność do syn-
tezy form barwnych. Podczas swych podróży tworzył setki, najczęściej 
miniaturowych pejzaży malowanych bezpośrednio w plenerze. Niewiel-
kich rozmiarów, pozbawione sztafażu, symboliczne krajobrazy tworzył 
na tekturach i deseczkach. Subiektywnie interpretowany, symboliczny, 
miniaturowy pejzaż Stanisławskiego stał się jednym z najbardziej cha-
rakterystycznych zjawisk w polskim malarstwie. 
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Absolwent krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w klasie Jana Ma-
tejki i paryskiej École des Beaux-Arts. Urodził się w 1854 roku 
w Radomiu. Dzieciństwo spędził w rodzinnym wspólnie ze star-

szą 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 lite-
rata Alfonsa Dygasińskiego wybitnego pedagoga, uczestnika powstania 
styczniowego i pisarza pozytywistycznego, Malczewski obierze później 
wątek patriotyczny za wiodący dla całej swojej twórczości co znajdzie 
wyraz w obrazach syberyjskich, wielu przedstawieniach Ellenai, ale tak-
że 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 Ja-
cek Malczewski poznał Józefa Brandta, który często bywał w Radomiu 
u swojego wuja Stanisława Lessla. W 1872 r. pokazano Matejce prace 
młodego Malczewskiego. Jan Matejko skierował list do jego ojca w któ-
rym pisał: Rysunki kreślone ręką syna Pańskiego Jacka, zdają się wska-
zywać 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 poby-
tu w Radomiu namalował swój pierwszy olejny obraz Portret siostry He-
leny przy fortepianie. We wczesnym okresie twórczości malował w du-
chu szkoły Jana Matejki. Były to utrzymane warsztacie akademizmu XIX 
wiecznego, portrety, sceny rodzajowe i tematy związane z martyrologią 
Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopal-
ni, 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-fanta-

stycznymi. Ponadto malował 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)

AUTOPORTRET – ŻYCIE I ŚMIERĆ, 1916

olej, płótno, 100 x 71 cm, 
sygn. l.d.: Malczewski/1916
na odwrocie: nalepka wystawy w Towarzystwie Sztuk Pięknych w Krakowie z 1939r oraz nalepka 
z wystawy monografi cznej Jacka Malczewskiego w Muzeum Narodowym w Poznaniu z 1968r

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

PROWENIENCJA:
Kraków, kolekcja prywatna
aukcja Domu Aukcyjnego Agra-art, 13.06.2010, poz.19
Warszawa, kolekcja dr Józefa Tislowitza (1893 – 1976), prawnika, znanego kolekcjonera, członka honorowego 
Polskiego Związku Filatelistów (ostatnia wzmianka potwierdzająca własność – wystawa monografi czna Jacka 
Malczewskiego, MN Poznań, 1968)
kolekcja dr Szymona Tislowitza, gorącego patrioty polsko-żydowskiego pochodzenia, zesłańca syberyjskiego, 
portretowanego przez Jacka Malczewskiego

WYSTAWIANY:
Kraków, Towarzystwo Sztuk Pięknych, wystawa jubileuszowa Jacka Malczewskiego, 
listopad, grudzień, styczeń 1924/1925
Kraków, Towarzystwo Sztuk Pięknych wystawa Jacek Malczewski (1855 – 1929), 
lipiec – wrzesień 1939
Poznań, Muzeum Narodowe wystawa monografi czna Jacek Malczewski, 1968

REPRODUKOWANY I WYMIENIANY:
katalog wystawy jubileuszowej Jacka Malczewskiego (1855 – 1929), TSP Kraków, 1924, poz. 112 ( jako własność 
S.Tislowitza)
katalog wystawy Jacka Malczewskiego (1855 – 1929), TPSP Kraków, 1939, poz. 159 ( jako własność S.Tislowitza)
katalog wystawy monografi cznej Jacek Malczewski pod red. Agnieszki Ławniczakowej, Poznań 1968, poz. 244 
( jako własność J.Tislowitza), il. 268
Jacek i Rafał Malczewscy pod red. Zofi i Katarzyny Posiadały, Radom 2014, il. s. 198
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Już w pierwszych miesiącach zawieruchy wojennej 1914 roku Jacek 
Malczewski wyjeżdża z rodziną do Wiednia. Wraca w roku 1916, roku 
powstania prezentowanego Autoportretu i zamieszkuje w Krakowie, 
w domu barona Konopki. Nie wiadomo czy portret powstał jeszcze 
w Wiedniu, kiedy to artysta namalował m.in. Autoportret w białym stro-
ju (1915) i Portret w zbroi (1915), czy już w kraju. Fakt, że praca pozo-
stawała najprawdopodobniej od swego powstania do co najmniej lat 
60-tych XX wieku w rękach rodziny Tislowitzów, świadczy o tym, że zo-
stała zapewne podarowana bądź zakupiona przez Szymona Tislowitza, 
zasłużonego dla Polski patrioty, zesłanego za działalność polityczną na 
Sybir, człowieka, który cieszył się ogromną estymą u Malczewskiego. 
Dowodem na to jest Portret sybiraka Szymona Tislowitza z 1918. Czy 
prezentowany Autoportret i jego refl eksyjna tematyka była wynikiem sy-
tuacji politycznej ukochanej przez artystę Polski, czy też wynikiem wła-
snych przemyśleń egzystencjalnych, tego się pewnie nie dowiemy. Być 
może była wynikiem obu tych tak ważnych dla Malczewskiego spraw. 
Autoportret jest jednym z ulubionych przewodnich motywów sztuki 
Jacka Malczewskiego. Artysta chciał mówić o sobie, bo należy przyjąć, 
że każda z prac przedstawiających samego siebie miała u niego nie tyl-
ko znaczenie przekazu wizerunkowego. Malczewski pojawia się na swo-
ich obrazach w różnorakich ujęciach i pozach: w kitlu malarskim, w fa-
natastycznej koszuli z bufi astymi ramionami, w pancerzu, w habicie, 
w zbroi. Wszystko w zależności od tego co pragnie w danym momencie 
o sobie powiedzieć i co przekazać, a także zapewne od tego w jakim 
artystycznym i duchowym momencie znajduje się jego wena. Fakt, że 
wielokrotnie siebie uwieczniał nie świadczy raczej, jak twierdzą niektó-
rzy, o narcystycznej naturze artysty. Świadczy o tym jak wiele z siebie 
chciał przekazać w swojej twórczości, jak wiele oblicz, które składały się 
na tą bogatą osobowość chciał światu pokazać. Możemy więc podzi-
wiać Malczewskiego pracownika, wojownika, rycerza, apostoła, Chry-
stusa, artystę z przedziwnymi rekwizytami, najczęściej kwiatem albo 
pędzlem. We wczesnych i bardzo późnych autoportretach Malczewski 
studiował raczej swoją głowę, starając się oddać jej prawdziwy i głębo-
ki, ale codzienny wyraz. W pracach z dojrzałego okresu wyraźnie upo-
zowuje się do portretu, odgrywając niemalże swoją rolę przed lustrem. 
Przybiera pewien wyraz, ale widz nie ma wrażenia sztuczności ani fał-
szu, ponieważ Malczewski w każdej z tych ról czuje się bardzo dobrze, 
czuje się naprawdę takim, jakim się przedstawia. Jest to jedna z przy-
czyn, dla których autoportrety artysty zalicza się do najbardziej cennych 

i zarazem najwięcej mówiących o nim samym dzieł w jego twórczości. 
Drugim ważnym czynnikiem o tym stanowiącym jest niewątpliwie fakt 
współistnienia w tych kompozycjach ważnych elementów symbolicz-
nych. Artysta często gości w swoim towarzystwie postaci historyczne, 
damy bliskie jego sercu, muzy, faunów, upostaciowione symbole cnót 
i żywiołów. Miały one przybliżać myśl zawartą w portrecie, podbijać jego 
nastrój i uwiarygadniać tezę zawartą w pracy. 
Prezentowana praca jest bodaj najbardziej znamiennym z autoportretów 
artysty. Oczom widza ukazuje się Malczewski jakiego znamy, Malczew-
ski – artysta, w przewiązanej bluzie malarskiej, z pędzlem w lewej dłoni, 
z zawieszonym na szyi binoklem. Spodnia biała koszula z wywiązanym 
krawatem nadaje mu dostojeństwa i elegancji, podobnie jak sygnet 
umieszczony na prawej ręce – symbol szlacheckiego pochodzenia. Bi-
nokl – symbol poszukiwań, mówi o badawczej naturze portretowanego. 
Wydaje się, że jawi nam się Malczewski jakiego znamy, w swej najbardziej 
prawdziwej postaci, nasz narodowy artysta w pełni swych sił fi zycznych 
i twórczych. Prawdziwą opowieść jednak tego dzieła snują postaci to-
warzyszące głównej postaci, a także drugi plan. Po lewej stronie artysty 
widzimy młodą, piękną, nagą kobietę, która trzymając artystę pod rękę 
zdaje się odciągać go w swoją stronę. Po prawej stronie stoi dosyć prze-
wrotnie przedstawiona postać kościotrupa. Szkielet niemalże fi luternie 
zarzuca jedną rękę na ramię artysty. Nie zmusza go do żadnego ruchu, 
zdaje się tylko przypominać o swojej nieuniknionej obecności. Drugi plan 
stanowi widok dworku w Lusławicach i korowód postaci trzymających się 
za ręce, opasujący cały budynek w jakimś tajemniczym tańcu. Symbolika 
tego przedstawienia jest bodajże najbardziej naocznym przedstawieniem 
osobowości Malczewskiego jako człowieka i artysty. Dwie siły, które tar-
gały nim przez całe życie znalazły w tym obrazie swoje odzwierciedlenie. 
Młoda kobieta ucieleśniająca wszystkie instynkty życiowe, pasje, uczucia 
z którymi Malczewski zmagał się nieustannie oraz szkielet – symbol tego 
co nieuchronne, co zawsze stoi na końcu, ale co w rezultacie nie wyda-
je się być tak straszne, przez swoją nieuchronność – jakby oswojone 
i ludzkie. W tle – postaci z życia artysty, wielkie i małe, bliskie i dalekie, 
połączone w jeden korowód, w jedną linię życia, na tle miejsca, które 
Malczewski tak ukochał. Mamy więc w tej pracy nie tylko pokaz maestrii 
artystycznej, ale wielki symbol ludzkiej egzystencji, pogłębiony o refl eksję 
nad nią z bardzo jasnym przekazem. Stanowi to o sile tej pracy, jej najwyż-
szej klasie oraz wartości artystycznej, co dodatkowo podkreśla ciekawa 
proweniencja obrazu. 

…a teraźniejszość przy tym wygląda ciągle jak czas przejścia, jak czas ciężkiego snu, 
który się przecież musi skończyć. Na tej czarnej matowej szybie smutnej teraźniejszości 
przesuwają się dopiero obraz za obrazem w mojej biednej głowie – i przechodzą jak dymy, 
jak opary, ledwie dziesiąty, ledwie setny utrwalony jako tako.

Jacek Malczewski w liście do żony z 3 lutego 1895 
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17
JACEK MALCZEWSKI (1854 – 1929)

NAD RZEKĄ, 1891

olej, płótno, 41 x 107 cm
sygn. p.g.: Jacek Malczewski 1891

Cena wywoławcza: 220 000 zł
Estymacja: 250 000 – 300 000 zł

PROWENIENCJA:
Polska, kolekcja prywatna
zakup w latach 60. XX w. w warszawskiej "Desie"

Między rokiem 1877 a 1891 Jacek Malczewski namalował kilka dosłow-
nie obrazów o tematyce ludowej. Istnieje wiele zachowanych szkiców 
z tego okresu przedstawiających sceny z wesel chłopskich, studia wiej-
skich chłopców i dziewcząt. Prac olejnych jest znacznie mniej. Wszystkie 
one noszą w sobie pewien rys etnografi czny, ale pietyzm z jakim zostały 
wykonane dowodzi wielkiej estymy, jaką artysta darzył ten temat i z jaką 
sie nad nim pochylał. Malczewski myślał w tych latach, czego dowo-
dem są listy z tego okresu, że powołaniem jego będzie malowanie ludu 
polskiego w sposób realistyczny. Jego natura artystyczna nie bardzo 
pozwalała mu jednak na ten klasyczny sposób malowania, wymuszała 
szczególny wyraz i nastrój, który możemy podziwiać w najlepszych pra-
cach z tego okresu, do których należy prezentowany obraz Nad rzeką.
Malowane z czułością postaci pastuszków w polu, podradomskich 
dziewcząt w prążkowanych kilimach mają swoje szczególne zadanie 
w twórczości artysty. Zajmują jakby pośrednie miejsce między światem 

realnym a światem fantazji, które rozkwitnie w sztuce Malczewskiego 
z całą siłą chwilę potem. Czułość, z jaką artysta traktuje swoich skrom-
nych modeli, pochylenie się nad ich losem, a także natura, w której są 
osadzani dowodzą nie tylko miłości do rodzimego krajobrazu i kultury 
ale również szczególnej siły, którą artysta przypisuje temu tematowi. 
Niezwykle nasycona kolorystyka, soczystość zieleni, błękit nieba i szafi r 
wody, wszystko to zdaje się przenosić widza w jakąś cudowną, idealną 
krainę dobra ludzi pracujących, naszej polskiej wsi i ludzi prostych, któ-
rym artysta przypisywał role szczególną.
Prezentowana praca stanowi prawdziwą rzadkość kolekcjonerską, jest 
przykładem nielicznych zachowanych prac artysty z tego okresu, co 
sprawia, że będzie pięknym uzupełnieniem każdej kolekcji prac Jacka 
Malczewskiego, ale również sztuki polskiej przełomu XIX i XX w. 
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18
JACEK MALCZEWSKI (1854 – 1929)

PORTRET ANNY SOCZYŃSKIEJ Z SIOSTRĄ, 1924

olej, tektura, 70 x 98 cm
sygn. i dat. p.g.: J. Malczewski / 1924

na odwrocie etykietka o treści: PORTRET KOBIET – Anny Soczyńskiej, żony dra 
Romana Soczyńskiego i jej siostry Aurelii Składzień. Anna Soczyńska postać 
centralna – oczekuje dziecka: Córki Marii, Reginy, Flory Soczyńskiej, której ojcem 
chrzestnym był artysta (…) 

Cena wywoławcza: 200 000 zł
Estymacja: 220 000 – 250 000 zł

Jacek Malczewski, malarz i rysownik, jeden z najbardziej rozpozna-
walnych artystów w historii sztuki polskiej. Wychowanek Jana Matejki 
i kręgu krakowskiego, w latach 70tych studiował również w Paryżu. Był 
głównym przedstawicielem symbolizmu, a jego twórczość, inspirowana 
historiozofi cznym malarstwem Matejki, zapoczątkowała odrodzenie 
ducha romantycznych tradycji w sztuce. Malarstwo Malczewskiego było 
silnie zakorzenione w polskości, jej tradycjach, pejzażach i folklorze. 
Przede wszystkim zaś był niezwykle wprawnym portrecistą. Jak pisze 
Andrzej Jakimowicz w monografi i artysty: W jakiejkolwiek perspektywie 
oglądać twórczość Malczewskiego, jakkolwiek ją interpretować, jedno 
stwierdzenie musi się narzucić nieuchronnie: był on przede wszystkim ma-
larzem człowieka, postaci ludzkiej, ludzkiej twarzy. 
Jacek Malczewski przebywał wraz ze swoimi siostrami Bronisławą i He-
leną we dworze w Lusławicach nad Dunajcem w okresie od lata 1919 
roku do Bożego Narodzenia roku 1926. 
Zaprzyjaźnił się wówczas z dr Romanem Soczyńskim, lekarzem pedia-
trą, wówczas byłym asystentem kliniki chorób dzieci Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie. Dr Roman Soczyński wraz z małżonką Anną 
w latach 1919 – 1928 zamieszkiwał w Zakliczynie, położonym zaledwie 
kilka kilometrów od Lusławic. Więzy przyjaźni jakie połączyły artystę 
z zasłużonym lekarzem musiały być bardzo silne. Malczewski zadedyko-
wał bowiem rodzinie Soczyńskich dwa duże portrety. Pierwszy, przed-
stawiający dr Romana Soczyńskiego, powstał w 1922 roku. Oferowany 
Portret Anny Soczyńskiej z siostrą, namalowany został dwa lata później, 
w roku 1924. 

Portret ten, ze względu na swój wymiar intymny, emocjonalny, jest szcze-
gólnym dziełem Jacka Malczewskiego. Anna Soczyńska, centralna postać 
kompozycji, w momencie powstania obrazu latem 1924 roku była bo-
wiem w stanie błogosławionym. Wkrótce miała przyjść na świat pierwsza 
córka doktorostwa – Maria Regina Flora Soczyńska. Ojcem chrzestnym 
pierworodnej został nie kto inny jak sam Jacek Malczewski. W prawej 
stronie kompozycji, obok młodej małżonki i przyszłej matki, Malczewski 
sportretował siostrę Anny Soczyńskiej – Aurelię Składzień. O samej Aurelii 
wiadomo tylko tyle, że była nauczycielką i przez pewien krótki czas kie-
rowniczką szkoły powszechnej w Nagawczynie pod Dębicą. 
Artysta sportretował siostry najprawdopodobniej w okolicach Zakliczy-
na bądź Lusławic. W przedstawionych kobietach, zwłaszcza zaś w posta-
ci Anny Soczyńskiej, uderza proporcjonalne zmniejszenie głowy, przez 
co ciało modelki nabiera dostojeństwa. Podobny zabieg, stosowany 
przez artystę często, służył uwypukleniu rangi portretowanej osoby. 
Artysta nie pozostawia cienia wątpliwości kto jest kluczową postacią 
malowanego przezeń portretu. To kobieta oczekująca dziecka, kobieta 
znana artyście, żona jego przyjaciela. Obydwie kobiety odziane w letnie 
suknie pozują uśmiechnięte, Aurelia spogląda wprost na widza, Anna 
zaś zamyślona i rozmarzona wzrokiem ucieka gdzieś w bok. Charaktery-
styka pewnej jakby nieobecności modelki jest często spotykana w por-
tretach Malczewskiego. Cała przedstawiona scena ma atmosferę ciepłe-
go, radosnego oczekiwania a zaangażowanie emocjonalne artysty jest 
niemalże wyczuwalne. Tak jakby Malczewski chciał tym obrazem ogłosić 
światu szczęśliwą nowinę. 

Osią swej sztuki [Malczewski] uczynił człowieka z jego odwiecznymi dylematami 
dotyczącymi tajemnicy istnienia – narodzin, życia i śmierci. – Elżbieta Charazińska 
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Henryk Szczygliński – jeden z najwybitniejszych pejzażystów szko-
ły młodopolskiej zwany przez przyjaciół „Szczygłem”, urodził się 
w Łodzi w 1881 roku. Jako szesnastolatek uczył się tam w Szkole 

Rysunku Witolda Wołczańskiego. Odrzucił propozycję stypendium aka-
demii petersburskiej, decydując się w 1898 roku na dalszą naukę w aka-
demii Monachijskiej, gdzie gromadziła się polska kolonia artystyczna. 
Studiował w pracowni Stanisława Grocholskiego, oraz Antona Ažbégo, 
który to przekonał go do kontynuacji kształcenia nie w Paryżu lecz w Kra-
kowie, z uwagi na ogromny szacunek który Azbeg żywił dla sztuki tam-
tejszych mistrzów: Juliana Fałata, Jacka Malczewskiego, Leona Wyczół-
kowskiego, Teodora Axentowicza oraz Jana Stanisławskiego. W latach 
1900–3 Szczygliński był uczniem Axentowicza i z tego okresu pochodzi 
m.in. jego Autoportret (MNW). Jednak podczas studiów w krakowskiej 
ASP (1898-1905) to właśnie szkoła malarstwa pejzażowego Jana Sta-
nisławskiego wywarła największy wpływ na jego malarstwo, bardzo 
szybko został rozpoznany jako wybitnie zdolny artysta i cieszył się wiel-
kim uznaniem Stanisławskiego. Był najmłodszym z uczniów tzw. szkoły 
Stanisławskiego, których autonomiczne talenty zapisały się w historii 
polskiego malarstwa: Stanisława Kamockiego, Stanisława Filipkiewicza 
i Stanisław Czajkowskiego, Tadeusza Makowskiego czy Ludwika Misky-
ego, Romualda Witkowskiego, Stanisława Gałka, Ignacego Pieńkowskie-
go, czy Jana Wojnarskiego.
Bezpośrednie porównanie Szczyglińskiego ze Stanisławskim jest jed-
nak zbyt mocnym uproszczeniem. Autonomię Szczyglińskiego widać 
przede wszystkim w zaskakującym kadrowaniu kompozycji płócien i ich 
formatach oraz w zdarzającej mu się silnej, nieomal secesyjnej styliza-
cji i zaakcentowanej linii konturów rodem od Wyspiańskiego. Często 
też wprowadzał wyrazisty sztafaż, który mimo uproszczenia stanowił 
mocny punkt kompozycji komentujący jej klimat lub odwrotnie – wpro-
wadzający element tajemniczego niedopowiedzenia. Podejmował te-
matykę miejską-głównie krakowską, a także ilustrował wiejskie pejzaże 
podkrakowskie, często bronowickie a także sceny z folkloru huculskiego 
i żydowskiego. 
Najbardziej jednak ceniono nokturny Szczyglińskiego. Fascynował go 
moment przełamania dnia z nocą. Niezwykle nastrojowy ale też trud-
ny malarsko moment słabnącego światła słońca i pojawiającego się 
księżyca. W latach 1902-1903 powstała seria nastrojowych nokturnów 
krakowskich, malowanych w czasie pochmurnych nocy, pod silnie za-
chmurzonym niebem i przy oświetleniu niewidocznych lamp gazowych. 
Powstawały również nokturny zimowe. Niemal równocześnie Henryk 
Szczygliński inspirował się pejzażem wsi podkrakowskiej co widoczne 

jest na przykład w rozsłonecznionym, sielskim w nastroju „Domu w słoń-
cu” (MNK) z około 1901 roku czy w późniejszym, biegle i z rozmachem 
namalowanym, monumentalnym „Pejzażu krakowskim z chatą” (MNK) 
tworzonym przez harmonię odcieni zieleni, nakładanych grubo, szeroki-
mi plamami, z uwzględnieniem grubej faktury płótna. Ta niemal ekspre-
syjna forma wykorzystana została przez Szczyglińskiego w wielu kompo-
zycjach. Rzadziej powstawały w jego pracowni akty i portrety.
W Krakowie znany był z towarzyskiego a nawet zawadiackiego stylu ży-
cia, związany był tam z kręgiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, 
ale też ze środowiskiem „Zielonego Balonika” dla którego tworzył plaka-
ty i zaproszenia. Odgrywał czynną rolę w krakowskim życiu artystycznym 
okresu Młodej Polski ale też działał szerzej np. kierując pawilonem sztuki 
na krajowej wystawie przemysłowo-rolniczej w Częstochowie w 1909 r., 
redagując „Łódzki Tygodnik Ilustrowany” czy organizując tam Koło Ar-
tystyczno-Literackie. Henryk Szczygliński pozostał w Krakowie do oko-
ło 1914 roku. W czasie pierwszej wojny światowej walczył w Legionach 
Polskich. Jako że formalnie, przez rodziców pochodził z Żywca czyli 
wrogich Austro-Węgier został aresztowany przez Rosjan, uciekł jednak 
i przedostał się do Krakowa wykradając przy tym listę osób do interno-
wania. Jego przygody opisywały krakowskie gazety. Był też ułanem w le-
gionowym „szwadronie wujów”, oddziale krakowskich artystów. W 1920 
zgłosił się do pułku szwoleżerów rokitniańskich, walczył w obronie Wło-
cławka, za zasługi otrzymał Krzyż Niepodległości i Krzyż Walecznych. 
W 1917 roku po krótkim związku z Marią Dąbrowską ożenił się z Felicją 
Frydlender i osiadł w Warszawie, gdzie w latach 1921-1925 pełnił funkcję 
prezesa Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego, dużo malował i re-
gularnie wystawiał, jednak wiele jego późniejszych prac spłonęło w po-
żarze jego pracowni w 1937 roku. Wcześniej, za młodu, nie miał zwyczaju 
gromadzić własnych obrazów, większość od razu sprzedawał. Dlatego 
też, nieliczny zbiór zachowanych obrazów Szczyglińskiego znajduje się 
głównie w zbiorach muzealnych. Jego obrazy znajdują się w muzeach 
narodowych w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, Muz. WP 
w Warszawie, Muz. Sztuki w Łodzi, muzeach okręgowych w Białymsto-
ku, Częstochowie, Lublinie, Suwałkach i Toruniu, Muz. Mazowieckim 
w Płocku, Muz. Śląskim w Katowicach, Muz. Śląska Opolskiego w Opolu 
oraz Muz. Warmii i Mazur w Olsztynie. Zaledwie niewielka część znajduje 
znajduje się w rękach prywatnych. 1932 roku Zachęta Narodowa Galeria 
Sztuki przyznała mu dyplom honorowy. Bez zwątpienia Szczygliński po-
zostawił jeden z najciekawszych dorobków młodopolskiego malarstwa 
pejzażowego, ogromnie przyczyniając się do powstania jednego z naj-
ważniejszych zjawisk w polskiej sztuce.

HENRYK SZCZYGLIŃSKI
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HENRYK SZCZYGLIŃSKI (1881 – 1944)

PIERWSZY ŚNIEG, 1911

olej, płótno, 94 x 111 cm
sygn. p.d.: Henryk Szczygliński 911

Cena wywoławcza: 80 000 zł
Estymacja: 90 000 – 100 000 zł

PROWENIENCJA:
Warszawa, kolekcja prywatna
od 1912 r. kolekcja prywatna, Wł. Brauman (nabyty drogą losowania po zakończeniu ekspozycji Salonu TZSP w Warszawie)

WYSTAWIANY:
Warszawa, VIII Wystawa Doroczna (przemianowana na Salon Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych), grudzień 1911 – styczeń 1912.

WZMIANKOWANY:
Wiercińska J., Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914, Wydawnictwo 
PAN,Wrocław – Warszawa – Kraków, 1969, s. 361.

Motyw osobliwej pory przełamania się dnia z nocą, głównie o zmierz-
chu ale też o świcie, fascynował Szczyglińskiego najmocniej. Niemal 
mistyczne światło tych owianych ludowymi opowieściami pór dnia 
wydaje się być kwintesencją młodopolskiego symbolizmu i nastrojowo-
ści. Podobne światło widać na obrazie „Księżyc (Wioska) (olej, płótno, 
68x84 cm, wł. prywatna), a analogiczna kompozycja akcentująca orną 
ziemię występuje na obrazie „Wiosna” z 1905 roku (olej, płótno, 94 x 115 
cm, MNWr). Tę scenę wyróżnia jednak wyjątkowa maestria operowania 
światłem. Tej skali obrazy Szczyglińskiego są wielką rzadkością. Obraz 
„Pierwszy śnieg” namalowany przez artystę jesienią, przeznaczony był 
na końcoworoczą wystawę rozpoczynającą się w grudniu 1911 roku 
w warszawskiej Zachęcie. Nabyty przez prywatnego kolekcjonera dro-
gą losowania tuż po zakończeniu ekspozycji, przez lata znajdował się 
w prywatnej, rodzinnej kolekcji i był znany bardzo nielicznym. „Pierwszy 
śnieg” przedstawia wczesnojesienny, październikowy, pejzaż. Rozległe 
pola wokół młyna są już po zbiorach. Mimo iż na drzewach brzozo-

wego zagajnika widać jeszcze wiele złotych liści a wokół niego zieleń 
traw, to spadł już tytułowy pierwszy śnieg i zalega w bruzdach zaora-
nego pola. Na pejzaż patrzymy spomiędzy niewidocznej na obrazie alei 
drzew, rzucającej długi cień zachodzącego słońca na zaorane pole, na 
którego miedzy dwie skulone sylwetki palą w ognisku plewy, zapew-
ne piekąc kartofl e pozostałe po wykopkach. Czerwień płaszcza jednej 
z nich jest centralnym punktem kompozycji do którego biegnie wzrok 
prowadzony liniami śniegu. Za nimi na linii horyzontu stoi drewniany 
młyn, równoważony przez brzozowy zagajnik po lewej stronie. Konopne 
płótno, malowane z modernistycznym impetem, wyraźnych plam barw, 
komponuje Szczygliński nieomal w kwadracie, skutkiem czego uzyskuje 
jeszcze dużą przestrzeń na opracowanie pełnego niuansów kolorystycz-
nych nieba, na którym ciepłe barwy zachodzącego słońca mieszają się 
z chłodnymi odcieniami wschodzącego księżyca. Całość mimo młodo-
polskiej melancholii emanuje ciepłem i spokojem.

Młodopolski pejzaż przesycony był nastrojami melancholii i pesymizmu, emanującymi 
przede wszystkim z malarstwa, trafnie określonego przez wiedeńskiego krytyka sztuki, 
Ludwiga Hevesiego, jako „une grande poussée de tristesse„ – wielki podmuch smutku. 
Stwarzały je chętnie malowane nokturny, pejzaże oświetlone światłem księżyca, poranki 
tonące we mgle, krajobrazy „oświetlone” zapadającym zmrokiem, zaś ulubioną porą roku, 
„gwarantującą” nastrój smutku i przygnębienia była jesień. (…) Pejzaż traktowany przez 
twórców symbolicznie, jako obrazowy odpowiednik treści psychicznych, odpowiadał 
atmosferą nastrojowi duszy kreatora.

cytat za: Krzysztofowicz-Kozakowska S., Jan Stanisławski i jego uczniowie, Wyd. Kluszczyński, 2004, s. 7.
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BOLESŁAW BIEGAS (1877 – 1954)

GADZINY ŻYCIA, 1917

brąz patynowany, 88 x 72 x 33 cm
edycja: 8/8
sygn. u podstawy: B. Biegas/ 16 Novembre 1917/ ODLEW T. ROSS 8/8

Cena wywoławcza: 200 000 zł l
Estymacja: 220 000 – 250 000 zł

PROWENIENCJA:
Poznań, kolekcja prywatna
aukcja Domu Aukcyjnego Polswiss Art, 8.12.2015, poz. 38

WYSTAWIANY:
Paryż, Trianon de Bagatelle, Boleslas Biegas. Sculpteur & peintre, – 21 maja – 30 sierpnia 1992. 

REPRODUKOWANY:
Boleslas Biegas. Sculptures-peintures, [katalog wystawy] Trianon de Bagatelle, Paryż 1992, s. 103.
Le Quotidien du Medicine, nr 4977, 29 maja 1992, s. 14.
Harper's Bazaar Italia, nr 188, sierpień 1992.
Le Journal des Encheres, 21 maja 1992, s. 10.
La Montagne Magazine, 22 sierpnia 1992.
Gazeta Wyborcza – wydanie regionalne Trójmiasto, 30 kwietnia – 1 maja 2009, s. 12.
Deryng X., Bolesław Biegas, Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie/Biblioteka Polska w Paryżu, Warszawa, 2011, s. 277.
AA.VV., Bolesław Biegas. Rzeźba, Warszawa 2012, ss. 110, 141.
katalog Aukcji Dzieł Sztuki Domu Aukcyjnego Polswiss Art, 8 grudnia, 2015, poz. 38

Twórczość Biegasa prowokuje, zmusza do refl eksji. To twórczość krążąca 
wokół zagadnienia bytu, losu człowieka, śmierci, nieuchronności wyroków losu, 
wieczności i przeznaczenia. Twórczość układająca się w swoistą, by posłużyć się 
tytułem książki artysty, „Wędrówkę ducha myśli”. Sztuka apollińska i dionizyjska 
zarazem – związana ze zdolnością tworzenia fi kcji i kreacją artystyczną, ale też 
przepełniona żywiołem ekspresji, wywołująca silne uczucia i nastroje.

Wierzbicka A., Bolesław Biegas czyli Wędrówka ducha myśli, 
cytat za: AA.VV., Bolesław Biegas. Rzeźba, Warszawa 2012, s. 14.
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WACŁAW DAWIDOWSKI (1882 – 1962)

KWIATY, 1936

olej, płyta, 60 x 49 cm
sygn. l.g.: Wacław Dawidowski Wilno 1936

Cena wywoławcza: 6 000 zł l
Estymacja: 7 000 – 8 000 zł
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WOJCIECH WEISS (1875 – 1950)

AUTOPORTRET, 1940

olej, płótno 65 x 46 cm 
sygn. l.g.: WWeis 1940

Cena wywoławcza: 15 000 zł l
Estymacja: 20 000 – 30 000 zł

Wojciech Weiss to jeden z czołowych polskich malarzy okresu Młodej Pol-
ski i dwudziestolecia międzywojennego. Twórczość wczesnego okresu 
cechują symboliczne sceny fi guralne, często o tematyce fantastycznej, 
później także portrety, akty i pejzaże. W latach 1890-1899 studiował w kra-
kowskiej Szkole Sztuk Pięknych, najpierw u Jana Matejki, Władysława 
Łuszczkiewicza, Floriana Cynka, Józefa Unierzyskiego, a następnie także 
u Leona Wyczółkowskiego i Juliana Fałata. Studia ukończył zdobywając 
złoty medal. Naukę kontynuował w Paryżu i we Włoszech. Od 1897 był 
członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, w 1906 został również 
członkiem ugrupowania „Secesja”, które miało swoją siedzibę w Wiedniu. 
W1907 zaczął nauczać w krakowskiej ASP, trzykrotnie pełniąc funkcję 
rektora. Współpracował z warszawską "Chimerą" i wystawiał w salonie 
Krywulta. Jest jednym z najważniejszych polskich artystów przełomu wie-
ków, funkcjonującym zarówno w kręgach artystycznych jak i literackich 
i kulturalnych epoki. Na sztukę Weissa początkowo największy wpływ 
mają Jacek Malczewski i Leon Wyczółkowski. Zdobywając wiele nagród 
już na studiach jego obraz Melancholik (1989) zostaje wybrany przez Jana 

Stanisławskiego do uczestnictwa w salonie „Sztuki” gdzie Weiss wystawia 
się jeszcze jako student wśród swoich profesorów. W tym samym roku 
maluje drugie wielkie dzieło „Wiosna”.W 1898 roku poznaje też Stanisława 
Przybyszewskiego, za którego sprawą w twórczości Weissa pojawiają się 
inspiracje sztuką Muncha, Vigelanda, Goi, Ropsa, oraz katastrofi czna wi-
zja świata i egzystencji człowieka (Taniec,1899; Opętanie, 1899). Od 1906 

roku mieszkał wraz z żoną w rodzinnym domu w Kalwarii, która stałą się 
tematem dla bardzo licznych obrazów. W Kalwarii w sztuce Weissa poja-
wiają się inspiracje sztuką japońską przejęte od największego polskiego 
jej kolekcjonera Feliksa Mangghi Jasieńskiego. W jego sztuce nie brak 
też było wątków klasycyzujących i tematów mitologicznych i antycz-
nych (Bachanalia, 1903; Perseusz 1904; Porwanie nimf, 1911), w których 
pojawiają się również akty (Wenus, 1916; Wenus i amor, 1917), z którymi 
nazwisko Weissa, obok pejzaży będzie się stale kojarzyć. Na plenerach 
w południowej Francji powstają również dziesiątki nadmorskich pejzaży 
olejnych, akwarel, drzeworytów, monotypii. Prace olejne zadziwiają in-
tensywnością kolorytu, drzeworyty - "ptasimi perspektywami" nadmor-
skich bulwarów z rytmicznymi szeregami palm, akwarele - przejrzystością 
tonu, wykorzystaniem przypadkowego rozpływu farby i białej przestrzeni 
nie zamalowanego papieru. W późnych, malowanych w Kalwarii pejza-
żach plama barwna zmienia się w pociągnięcia jednego koloru: purpury, 
fi oletów, paryskich błękitów, oranży. W obrazie zamykającym jego twór-
czość Manifeście (1950), za który na powojennej ogólnopolskiej wystawie 

plastyki zdobył I nagrodę artysta pokazuje, że pomimo tak różnorodnej 
twórczości, na którą wpływ miały nie tylko podróże ale i osobowości i po-
mimo zarówno pięknych epok jak i trudnych czasów w jakich przyszło mu 
tworzyć, artysta prowadził do końca poszukiwania artystyczne na najwyż-
szym poziomie.
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WOJCIECH WEISS (1875 – 1950)

PEJZAŻ ZE SNOPKAMI

olej, płótno, 38 x 61 cm
sygn. l.d.: WWeiss

Cena wywoławcza: 18 000 zł l
Estymacja: 20 000 – 25 000 zł

24
WOJCIECH WEISS (1875 – 1950)

HORTENSJE, 1939

olej, płótno, 69 x 59 cm
sygn. l. d.: WW 1939

Cena wywoławcza: 19 000 zł l
Estymacja: 20 000 – 25 000 zł
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WLASTIMIL HOFMAN (1881 – 1970)

KOMINIARZ, 1958

olej, płótno 63 x 45 cm
sygn. l.g.: Wlastimil Hofman 1958

Cena wywoławcza: 9 000 zł l
Estymacja: 10 000 – 15 000 zł

26

TEODOR AXENTOWICZ (1859 – 1938)

MODLITWA

pastel, karton, 61,5 x 46,5 cm (w świetle oprawy)
sygn. p.d.: t.axentowicz

Cena wywoławcza: 34 000 zł
Estymacja: 38 000 – 40 000 zł
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WOJCIECH KOSSAK (1856 – 1942)

UŁAN SPOD SOMOSIERRY, 1931

olej, tektura 75 x 57 cm
sygn. l.d.: Wojciech Kossak 1931

Cena wywoławcza: 38 000 zł
Estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Syn Juliusza Kossaka, przedstawiciel nurtu malarstwa o tematyce hi-
storycznej i batalistycznej. Główny wpływ na kierunek zainteresowań 
artystycznych Wojciecha jako malarza – batalisty, miłośnika tematów 
wojskowych wywarła służba w wojsku. Środowisko wojskowych było 
pierwszym odbiorcą jego obrazów, których tematem były portrety do-
wódców, rewie wojskowe, ataki konnicy i artylerii.
Znamienny dla sztuki Wojciecha pietyzm w oddawaniu historycznych 
i kostiumowych realiów jak i niezwykła sprawność warsztatowa ma źró-
dło niewątpliwie w latach spędzonych w pracowni swego ojca – Juliu-
sza. Jednak przez wzgląd na wielość zamówień wielokrotnie powracał 
do tych samych tematów, którym nadawał formy realistyczne. Z powo-
dzeniem stosował trudne skróty i skomplikowane ujęcia perspektywicz-
ne. W licznych kompozycjach utrwalał wizerunki anonimowych legio-
nistów, żołnierzy, 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.
Na prezentowanym obrazie widzimy ułana 1 Pułku Szwoleżerów-Lan-
sjerów Gwardii Cesarskiej przed bitwą pod Samosierrą w 1808 roku. Żoł-
nierz ma na sobie mundur składający się z granatowej kurtki mającej 
amarantowy kołnierz, wyłóg oraz mankiety. Obcisłe rajtuzy w kolorze 
granatowym podszyte były skórą oraz ozdobione amarantowym lam-
pasem. Żołnierskie czapy wysokie na ponad dwadzieścia centymetrów 
posiadały blachę naczelną wykonaną z mosiądzu ozdobioną wschodzą-
cym słońcem oraz złotą literą „N” na srebrnym tle. W drugim planie na 
kamiennym mostku widzimy naradę dowódców przed bitwą. Możemy 
dostrzec tam postać Napoleona Bonaparte w charakterystycznym dla 
siebie bikornie. Bitwa pod Samosierrą uchodzi za jedną z ważniejszych 
polskich potyczek upamiętniona została na Grobie Nieznanego Żołnie-
rza w Warszawie napisem na jednej z tablic, „SOMOSIERRA 30 XI 1808”.
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WŁADYSŁAW LAM (1893 – 1984)

MORZE 

olej, płyta, 44 x 60 cm
sygn. p.d.: W. Lam 

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

Władysław Lam w latach 1912-1918 studiował w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych pod kierunkiem Teodora Axentowicza i Józefa Mehof-
fera. W 1918 obronił dyplom i rozpoczął pracę zawodową. Był nauczy-
cielem gimnastyki w Łodzi, uczył rysunku w modlińskim Korpusie Ka-
detów nr. 2 i w gimnazjum w Poznaniu. W 1925 podróżował do Paryża 
oraz na południe Francji, gdzie namalował wiele studiów pejzażowych 
i widoków architektonicznych. W lata międzywojenne spędził we Lwo-
wie gdzie wykładał rysunek na Wydziale Architektury Politechniki Lwow-
skiej, a po II wojnie światowej, w 1945 dzięki wstawiennictwu prof. Stani-
sława Łukasiewicza po wysiedleniu ze Lwowa przybył do Gdańska tam 
rozpoczął pracę na Politechnice organizując Wydział Architektury, jego 
zadaniem była organizacja Katedry Rysunku i Malarstwa. Równolegle 
wykładał w Szkole Sztuk Pięknych w Sopocie. Był członkiem kilku ugru-
powań artystycznych, wystawiając m.in. z Cechem Artystów Plastyków 
„Jednoróg” i grupą „Nowa Generacja”. Ponadto uczestniczył w licznych 
wystawach za granicą, m.in. w międzynarodowej wystawie w „Sztuka 
i technika” w Paryżu (1937), w światowej wystawie w Nowym Jorku 

(1939); wystawiał też w Brukseli (1926, 1929), Sztokholmie (1927), Am-
sterdamie (1929), Filadelfi i (1933), Hamburgu (1935), Monachium i Tokio 
(1939), Berlinie 1947, Wiedniu (1949). W kraju miał kilka wystaw indywi-
dualnych. Był autorem książek i malarstwie. Malował pejzaże, martwe 
natury, portrety i kompozycje fi guralne. W jego wczesnych pracach wi-
dać fascynację sztuką Wyspiańskiego, później artysta zainteresował się 
doświadczeniami kubizmu, a z czasem i postimpresjonizmu. Twórczość 
lat pięćdziesiątych wiąże się z nurtem abstrakcji aluzyjnej. Obok malar-
stwa artysta zajmował się także grafi ką.
Do działalności Władysława Lama należy zaliczyć krytykę sztuki, był 
autorem i współautorem wielu książek, felietonów i rozpraw w czasopi-
smach, jego komentarze umieszczano w katalogach wystawowych. Po 
1945 podróżował po Europie, zapraszano go do Włoch, Francji, Szwaj-
carii, Jugosławii i RFN. Przez cały okres powojenny tworzył, uczestniczył 
w wielu wystawach w kraju i zagranicą. Był również twórcą litografi i 
i drzeworytów, wypracował własną technikę tworzenia monorytu. 
Zmarł w wieku 90 lat w Gdańsku.
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JAN PESKE (1870 – 1949)

PEJZAŻ Z LA FAVIERE, 1918

olej płótno, 45 x 55 cm
sygn. l.d.: Peske

Cena wywoławcza: 35 000 zł l
Estymacja: 40 000 – 50 000 zł
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ZYGMUNT MENKES (1896 – 1986)

PRZED DOMEM

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

Cena wywoławcza: 90 000 zł l
Estymacja: 110 000 – 130 000 zł

PROWENIENCJA:
Francja, kolekcja prywatna
Polska, kolekcja prywatna

Od 1912r. Menkes uczył się w Szkole Przemysłowej we Lwowie; kursy 
rysunku i malarstwa dekoracyjnego prowadził tam Kazimierz Sichulski, 
za którym Menkes podejmował w swych wczesnych obrazach tematykę 
huculska. W czasie I wojny światowej przez cztery lata zajmował się ma-
lowaniem i renowacją malowideł w kościołach okolic miasta. Po woj-
nie aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym Lwowa, włączając się 
w działalność wystawienniczą Koła Miłośników Sztuki Żydowskiej. Men-
kes szczególnie blisko przyjaźnił się wówczas z malarzami i karykaturzy-
stami: Henrykiem Langermanem i Fryderykiem Kleinmanem. Również 
podczas studiów w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (pod kierun-
kiem Wojciecha Weissa) w latach 1919-1922, często odwiedzał Lwów. 
W Polsce związany był z ugrupowaniem „Nowa Generacja” i „Zwornik”. 
Pod koniec 1922 artysta wyjechał do Berlina, gdzie podjął studia w pry-
watnej pracowni ukraińskiego rzeźbiarza Aleksandra Archipenki. Tam 
przyjaźnił się z trzema przyszłymi członkami Grupy Czterech, którzy rów-
nież wywodzili się z lwowskich kręgów artystycznych:Alfredem Aberda-
mem, Joachimem Weingartem i Leopoldem Weissbergiem, a także z Ar-
turem Nachtem i Ludwikiem Lille. Gdy w 1923 wyjechał z Aberdamem 
po raz pierwszy do Paryża, został sąsiadem Eugeniusza Zaka i Marca 
Chagalla. Z braku środków do życia po roku wrócił do Lwowa i jeździł 
wtedy na Huculszczyznę. Wkrótce jednak znów znalazł się nad Sekwaną. 
W 1925 przez pół roku malował na południu Francji, w Sanary-sur-Mer. 
Na przełomie lat 1925 i 1926 obrazy Menkesa i pozostałych członków 
efemerycznej Grupy Czterech pokazywane były na wystawie w galerii 
Jana Śliwińskiego „Au Sacre du Printemps”. Mecenasem polskiego arty-
sty stał się Nico Mazarski, grecki milioner, który wpłacał Menkesowi stałą 
miesięczną pensję w zamian za jego artystyczną produkcję Malarz oże-
nił się ze studentką Sorbony, późniejsza projektantka mody, Stanisławą 
Teodorą (Stasią) Weiss, która niejednokrotnie pozowała paryskim mala-
rzom, najczęściej własnemu mężowi i pochodzącym z Polski kolegom – 
Leopoldowi Gottliebowi czy Rajmundowi Kanelbie. W 1935 – po przyjeź-
dzie z pleneru w Hiszpanii, gdzie przebywał z Arturem Nachtem – dostał 

propozycję zorganizowania wystawy w Nowym Jorku. Jego sztuka zna-
na już wcześniej w Ameryce, cieszyła się tu nieustającym powodzeniem. 
W Nowym Jorku związał się z Associated American Artists. Otrzymywał 
często prestiżowe nagrody, również w formie zakupów jego obrazów 
do muzeów. W 1967 r. był laureatem nagrody nowojorskiej Fundacji im. 
Alfreda Jurzykowskiego. Przyjaźnił się z przedstawicielami polskich elit 
artystyczno-intelektualnych w Ameryce – m.in. z Janem Lechoniem, Ar-
turem Rubinsteinem – i z osobistościami amerykańskiego świata kultu-
ry, w tym z cenionymi malarzami: Marsdenem Hartleyem i Raphaelem 
Soyerem. Do późnych lat zachował siły twórcze. Menkes debiutował 
w 1919 r. na wystawie w siedzibie Koła Miłośników Sztuki Żydowskiej 
we Lwowie. Potem pokazał swe prace jeszcze w 1911 i 1922 na ekspo-
zycjach zbiorowych. Tam także miał miejsce jego debiut indywidualny 
(1922). We Lwowie wystawiał jeszcze m.in. w 1923, 1930 (wystawa in-
dywidualna), 1932, 1933 i 1935. Wystawy jego prac odbywały się także 
w Warszawie (1931, 1935, 1938), w Krakowie (1934), a we wrocławskim 
Muzeum Narodowym jego obrazy pokazywane były na ważnej wystawie 
Ekspresjonizm w sztuce polskiej (1980). Brał udział w wystawach sztuki 
polskiej za granicą: w Wiedniu i Budapeszcie (1929), a przede wszyst-
kim w Paryżu. Tam Menkes zadebiutował na Salonie Jesiennym (1924), 
wystawiając potem też w Salonach Niezależnych i Tuileryjskim. Ponad-
to jego obrazy pokazywane były na wystawie Ecole de Paris w ramach 
Biennale weneckiego (1928). W Stanach zjednoczonych wystawiał 
wielokrotnie w Nowym Jorku (m.in. w 1939, 1944, 1975 i wielokrotnie 
w National Academy of Design), a także w Detroit (1945), w Woodstock, 
NY (1947), W Filadelfi i (1945), w Waszyngtonie (1947), w Beverly Hills 
(1947 i 1949). W Stanach Zjednoczonych doceniano Menkesa jako ko-
lorystę. Amerykańską fazę jego dojrzałej twórczości charakteryzowała 
uproszczona geometryzacja kompozycji, stylizacja sylwety – zatraca-
jącej portretowy indywidualizm, bliskiej anonimowemu plastycznemu 
znakowi – wzmacnianie efektów fakturowych, zapewne pod wpływem 
kontaktu z amerykańskim malarstwem materii. 
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ZYGMUNT MENKES (1896 – 1986)

PEJZAŻ Z IBIZY, 1935

olej, płótno, 60 x 81 cm 
sygn. p.d.: Menkes
opisany na odwrocie: Menkes / Espagne / Ibiza 

Cena wywoławcza: 55 000 zł l
Estymacja: 60 000 – 80 000 zł

PROWENIENCJA:
Warszawa, kolekcja prywatna
Nowy Jork, kolekcja prywatna

REPRODUKOWANY:
J.Malinowski, B.Brus-Malinowska, W kręgu Ecole de Paris. Malarze żydowscy z Polski, 
Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005, s. 279.

W 1923 Menkes zamieszkał w Paryżu, gdzie wszedł w krąg École de 
Paris – środowiska skupiającego głównie artystów z Europy Środko-
wo-Wschodniej, którzy wynajmowali tanie pracownie w budynku "La 
Ruche" na Montparnassie ale też podróżowali na liczne plenery na po-
łudnie europy i w rejony basenu Morza Śródziemnego. Pejzaż z Ibizy jest 
przykładem kwintesencji pejzażowego malarstwa Ecole de Paris. Tchnie 
zauroczeniem jakiemu ulega artysta kiedy podczas plenerowych spa-
cerów, w danym miejscu i chwili wybiera kadr i rozstawia sztalugi. Jest 
pełen postimpresjonistycznego koloru i południowego światła. Widzi-

my wejście do posiadłości. Bez furtki, wystarczy przerwa w nagrzanym 
słońcem otynkowanym murku. Wielkie palmy ocieniają widoczne tylko 
fragmentarycznie pomarańczowe zabudowania, za którymi rozciągają 
się wzgórza wyspy. Kontrast palącego słońca i chłodnego cienia wzmoc-
niony jest poprzez kontrast barw, tak znamienny dla Menkesa. Błękit 
nieba, zieleń roślin i pomarańcz dominują kompozycję zamykając ca-
łość w pięknej choć mało zróżnicowanej palecie, co niewątpliwie po-
tęguje nie tylko walory kolekcjonerskie obrazu ale i czysto estetyczne.

Kolor to wielka sprawa w malarstwie Menkesa. Kolor ten jest głęboki, soczysty, gęsty, dźwięczny. 
Ileż niespodzianek kolorystycznych, gry tonów rubinowych, perłowych, ametystowych, 
amarantów i fi oletów, jakaś bezgraniczna inwencja barw, które służą mu skutecznie 
w budowanie obrazów kolorem. Nie ma takiego koloru, którego nie znałaby jego paleta, ale 
dominują „królewskie róże” o zmysłowym cieple, wyszukana gama zieleni, brązy modulowane 
aksamitną czernią. A do tego jest mistrzem w posługiwaniu się światłem. Menkes raz „oświetla” 
przedstawionych ludzi i przedmioty, kiedy indziej pozwoli jakby „emanować” światłu od 
wewnątrz, co nadaje jego płótnom atmosferę nierealną, zjawiskową… 

– Władysława Jaworska, Zygmunt Menkes malarz Ecole de Paris, Biuletym Historii Sztuki, Nr 1-2, 1996.
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ZYGMUNT MENKES (1896 – 1986)

AKT W PRACOWNI

olej, płótno, 56 x 46 cm
sygn. p.d.: Menkes
na odwrocie naklejka Galerii Asosciated American Artist The Avenue New Jork

Cena wywoławcza: 55 000 zł l
Estymacja: 60 000 – 80 000 zł

Repertuar tematyczny sztuki Menkesa obejmował kompozycje fi gural-
ne, portrety, akty, martwe natury i pejzaże. W początkowej fazie jego 
malarstwo nawiązywało do estetyki fowizmu. Szczególnie mocno od-
działała na kształtowanie się postawy artystycznej Menkesa twórczość 
Henri Matisse'a. Często powracającym w jego obrazach motywem były 
postacie kobiet ujęte we wnętrzach; ich syntetyczne kształty obiegał 
płynny, giętki kontur uwalniający się niekiedy od plamy barwnej. Walor 
dekoracyjności nadawały kompozycjom zróżnicowane desenie tkanin 
i tapet. (…) W okresie amerykańskim nad statyczną, wyważoną struk-
turą zaczęła przeważać w obrazach artysty dynamicznie prowadzona, 
gruba linia. Wypełnione sprzętami wnętrza zyskały iluzyjną głębię prze-
strzenną. Ludzkie sylwety traktowane były równie schematycznie jak 
przedmioty i podporządkowane wymogom kompozycji. Znamienne dla 
stylistyki Menkesa są gruszkowate zarysy głów i wydłużone szyje mo-

deli; głęboki cień położony wokół oczu intensyfi kuje ich melancholijną 
ekspresję. Z czasem artysta coraz bardziej komplikował układy kresek, 
zagęszczał sieć linii i wzbogacał fakturę. Kompozycja rozbudowanych 
martwych natur i scen we wnętrzach – często umiejscowionych w pra-
cowni artysty w Riverdale pod Nowym Jorkiem – oparta była na zrów-
noważonych, wielokierunkowych układach linii. Postać i przedmiot 
coraz silniej zespalały się z tłem, zaś nostalgiczny nastrój ewokowała 
kolorystyka zdominowana przez błękity, czerń i biel; żywsze akcenty 
wprowadzały jedynie drobne plamy różów i żółcieni. W późnych, gra-
niczących z abstrakcją aluzyjną, pracach Menkesa nastąpiła radykalna 
geometryzacja form, z którą współgrała gama barw intensywnych, moc-
nych, kontrastowo zestawionych. – Irena Kossowska, Instytut Sztuki 
PAN, 2001

(…) Malarstwo Menkesa jest wielowarstwowe. Czasem sprawia wrażenie pewnej nonszalancji, 
ale właśnie te na pozór chaotyczne pociągnięcia pędzla i barwne zestawienia, są jego 
świadomą koncepcją malarską, jego non fi nito. Niesymetryczne skrzyżowanie twarzy, naiwny 
i „niedołężny” zarys gestu, to świadoma, rzec by się chciało, wyrafi nowana forma wypowiedzi. 

– Władysława Jaworska, Zygmunt Menkes malarz Ecole de Paris, Biuletym Historii Sztuki, Nr 1-2, 1996.
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ZYGMUNT MENKES (1896 – 1986)

LEWITA, 1927

olej, płótno, 130 x 88 cm
sygn. p.d.: Menkes 1927

Cena wywoławcza: 180 000 zł l
Estymacja: 200 000 – 250 000 zł

Menkes pochodził z lwowskiej rodziny kupieckiej a pierwsze lekcje ma-
larstwa pobierał u Kazimierza Sichulskiego. Twórczość mistrza znacząco 
wpłynęła na kształt malarstwa młodego artysty, którego malarstwo już 
zawsze odznaczać się będzie ekspresją, bogatą kolorystyką i zamiłowa-
niem do deformacji. W latach 20. Menkes kształcił się w pracowni Woj-
ciecha Weissa, zetknął się też z krakowskimi formistami. Echa wpływu 
jaki wywarli ci ostatni odczuwalne są w oferowanym obrazie „Lewita” 
przede wszystkim w masywnej bryłowatości postaci mężczyzny oddanej 
za pomocą jednolitych plam barwnych. Obraz ten namalowany został 

na krótko po defi nitywnym przeniesieniu się artysty do Paryża i zaraz po 
wystawie w Galerie Au Sacre du Printemps prowadzonej przez polskiego 
marszanda Jana Śliwińskiego. Wydarzenie to uznawane jest za początek 
faktycznej kariery Zygmunta Menkesa. Malarstwo artysty w tym okresie 
nie jest jednolite lecz dominujące zdają się być barwy zimne, zestawione 
w „Lewicie” z drobnymi, wijącymi się motywami tła. Oferowany obraz to 
doskonały przykład ekspresjonistycznego malarstwa artysty, w którym 
pierwszoplanową rolę odgrywały forma plastyczna i barwa.

Spośród polskich przedstawicieli École de Paris, którzy przybyli do Francji w okresie 
międzywojennym, największy dorobek artystyczny ma Zygmunt (Józef) Menkes. 

Barbara Brus-Malinowska i Jerzy Malinowski W kręgu Ecole de Paris. Malarze żydowscy z Polski, Warszawa 2007, s. 129.
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HENRYK HAYDEN (1883 – 1970)

KWIATY

olej, płótno, 41 x 27,5 cm
sygn. p.d.: Hayden

Cena wywoławcza: 9 000 zł l
Estymacja: 10 000 – 15 000 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 największymi postimpresjonistami co zapewne wpłynęłoby znacząco 
na karierę Hayden'a gdyby nie wybuch I Wojny Światowej. Od 1916 roku 
artysta defi nitywnie zwrócił się w stronę kubizmu a przedmiotem jego 
malarstwa stały się głównie martwe natury.  

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

cytat za: Winiarski A., Henryk Hayden – Mistrzowie École de Paris, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa, 2013, s. 77. 
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EUGENIUSZ ZAK (1884-1926)

BRETOŃCZYK, 1907

papier, pastel, 30 x 23 cm (w świetle oprawy)
sygn. l.ś.: Eug.Zak 12. V. 07
opisany na odwrocie: Eug. Zak / Tete a homme

Cena wywoławcza: 38 000 zł
Estymacja: 40 000 – 50 000 zł

37
EUGENIUSZ ZAK (1884-1926)

PORTRET, OK. 1906-07

akwarela, pastel, ołówek, papier, 21 x 21 cm
sygn. l.ś.: Eug.Zak
na odwrocie szkic postaci kobiecej

Cena wywoławcza: 39 000 zł
Estymacja: 45 000 – 55 000 zł
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HENRYK EPSTEIN (1891 – 1944)

SKRAJ LASU, 1935-1940

olej, płótno, 60 x 74 cm
sygn. l.d.: H. Epstein

Cena wywoławcza: 35 000 zł 
Estymacja: 39 000 – 45 000 zł

REPRODUKOWANY:
A. Winiarski, Mistrzowie Ecole de Paris. Henri Epstein, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa, 2015, s. 167.

WYSTAWIANY:
Konstancin-Jeziorna, Villa la Fleur, Henri Epstein. Mistrzowie École de Paris, 17 września - 31 grudnia 2015, poz. kat. 88.

Był synem łódzkiego antykwariusza. Uczył się tak jak Zygmunt Landau, 
w prywatnej szkole rysunku Jakuba Kacenbogena w Łodzi, potem około 
1910 wyjechał na krótko na dalsze studia do Monachium. Po raz pierwszy 
przybył do Paryża w 1912, by niebawem wrócić do kraju w celu odbycia 
służby wojskowej. Na stałe osiadł nad Sekwaną w 1913, mieszkał i pra-
cował w słynnym "Ulu" (La Ruche), na Montparnasse, pawilonie miesz-
czącym pracownie i mieszkania artystów (Epstein opłacał tam pracownię 
do 1938) – obok zaprzyjaźnionych z nim Marca Chagalla, Amadeo Modi-
glianiego, Chaima Soutine'a, Jules'a Pascina, Pichusa Kremegne'a, Mau-
rice'a Utrilla. Wszedł w krąg artystów żydowskich związanych z czasopi-
smem "Machmadin", poruszających kwestie narodowej sztuki żydowskiej. 
Studia kontynuował w prywatnej Acacemie de la Grande Chaumiere. 
Jego obrazy trafi ały do kolekcji przyjaciół: znanego pisarza i tłumacza No-
aha Priluckiego (mieszkał w Warszawie i pod Paryżem), rzeźbiarki Chany 
Orloff , dziennikarza, noblisty i krytyka Gustave'a Coquiota. Epstein ilustro-
wał m.in. książkę tego ostartniego Vagabondages oraz Les rois du maquis 
B. Bernardiego. W latach 20. i 30. często wyjeżdżał malować w plenerze 

do Owernii, Bretanii, na Korsykę. Miał dom z ogrodem w Epernay nad 
Loara. W 1944 został wywieziony przez nazistów do obozu deportacyj-
nego w Drancy, gdzie zginął. Wystawiał od początku lat 20. w paryskich 
Salonach. Do dziś jego jedyną wystawą indywidualną była ekspozycja 
pośmiertna w paryskiej Galerie Beri-Raspail (1946).
Po wojnie pokazywano jego prace na wielu wystawach zbiorowych 
środowiska Ecole de Paris. Artysta wypowiadał się przede wszystkim 
w technice olejnej, uprawiał również akwarelę, rysunek i grafi kę. Był jed-
nym z tych malarzy, w których twórczości uwidaczniał się wpływ Cezan-
ne'a – zarówno w konstrukcji pejzażu jak i w sposobie przedstawiania 
postaci. Nie bez wpływu na sztukę Epsteina pozostawały osiągnięcia 
fowistów, z ich kultem czystego koloru jako wartości rozstrzygającej 
w kreowaniu wizji natury. Z takim bagażem zbliżył się w swoich dojrza-
łych obrazach do ekspresjonistycznego odłamu Szkoły Paryskiej, które-
mu ton nadawał Chaim Soutine. Do jego ulubionych tematów należał 
pejzaż wiejski oraz sceny portowe.
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MAURYCY MĘDRZYCKI (1890 – 1951)

PORTRET MĘŻCZYZNY

olej, płótno, 65 x 54 cm
sygn. p.g.: Mendjizky

Cena wywoławcza: 22 000 zł l
Estymacja: 25 000 – 35 000 zł

Maurycy Mędrzycki urodził się 1890 r. w Łodzi., w rodzinie rzemieślników 
jako Mojsze Zelik Mędrzyżecki. Początkowo chciał zostać dyrygentem, 
jednak los zadecydował inaczej i po odbyciu służby wojskowej w 1908r. 
podjął nauki w szkole rysunku Jakuba Kacenbogena w Łodzi. W latach 
1908-1909 roku przebywał w Paryżu, gdzie mieszkał w „La Ruche”. Na-
leżał do stałych bywalców „La Rotonde”, gdzie wystawiał swoje obra-
zy. Był związany ze słynną modelką Montparnasse'u – Kiki. We wspo-
mnieniach przyjaciół Mędrzycki rysował się jako: „Szczupły, pogodny, 
o młodzieńczym wyglądzie, sprytnej twarzy z dużym nosem i wesołych 
oczach” Miał talent aktorski, często na prośbę przyjaciół udawał pisarza 
Szaloma Asza lub malarza Adolfa Baslera. Mędrzycki malował głównie 
pejzaże, kwiaty, kompozycje fi guralne. W swej twórczości inspirował się 

malarstwem Cézanne’a. W jego przestrzenne pejzaże często wpisane 
były kubiczne formy wiejskiej zabudowy. Mędrzycki zachował kontakty 
z Polską, wystawiał swoje dzieła na wystawach sztuki żydowskiej w War-
szawie i w Łodzi. W 1912 roku miał swoją pierwsza indywidualną wy-
stawę w Galerie Georges Petit. W 1933 roku razem z Paulem Signakiem 
zorganizował Ruch intelektualistów dla pokoju. Zachowywał kontakt 
z krajem, przyjeżdżał do Łodzi , gdzie w 1921 uczestniczył w Wystawie 
Sztuki Żydowskiej, zorganizowanej przez wydawnictwo Tel Awiw w Ło-
dzi i Wystawie Artystów Żydowskich w Warszawie. Ostatnim jego dzie-
łem była seria grafi k W hołdzie bohaterom warszawskiego getta, utrzy-
mana w stylu ekspresjonistycznym. 



90 / AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 91/

40
MELA MUTER (1876 – 1967)

PORTRET DAMY W WIECZOROWEJ SUKNI, OK. 1930

olej, płótno, 144 x 88 cm
sygn. l.d.: Muter
na odwrocie naklejki galeryjne z Galerie Gmurzynska oraz Galerie Bergera, 
oraz naklejki aukcyjne z Domu Aukcyjnego Lempertz

Cena wywoławcza: 500 000 zł l
Estymacja: 600 000 – 700 000 zł

PROWENIENCJA:
Polska, kolekcja prywatna
aukcja Domu Aukcyjnego Lempertz, 22.05.2012, poz. 219.
Niemcy, Kolonia, Galerie Bergera
Niemcy, Kolonia, Galerie Gmurzynska

Przed jej sztalugami przewinęły się najbardziej szalone osobistości Pa-
ryża „szalonych lat”. W pozostałych po niej dokumentach znaleźć moż-
na dedykowane jej książki wybitnych literatów. Była przyjaciółką, bądź 
towarzyszką życia tak niepospolitych umysłów (…). Malowała swoich 
bliskich, kolegów artystów, architektów, muzyków, literatów, polity-
ków, dyplomatów, działaczy, marszandów, arystokratów, laureatów 

Nagrody Nobla, a także anonimowe postaci dzieci, kobiet, starców. Ich 
wspólną cechą była nie ich elegancka aparycja, ale frapująca artystkę 
osobowość. Pozostawiła po sobie niezwykle bogatą, choć rozproszoną 
spuściznę, prawdziwą galerię wizerunków wybitnych jednostek, dzięki 
którym międzywojenny Paryż był rzeczywistą artystyczną i intelektualną 
stolicą ówczesnego świata.

Tu obok pani Olgi de Boznańskiej mam ochotę umieścić panią Mutermilch, o wizerunkach mniej 
delikatnie ekspresyjnych, mniej refl eksyjnie pieszczotliwych, ale o fi nezji psychologicznej równie mocnej 
i bardziej bezpośredniej. Pani de Boznańska odpowiada drżącym głosem, pani Muter wydaje sądy 
i oskarżenia. Na styl pani Boznańskiej składa się naturalna swoboda, urok, pieszczota. Styl pani Muter 
jest gwałtowny, niewzruszony w swej przemocy, ostry, napięty aż do krzyku, a la Van Gogh. 

– Max Goth, krytyk sztuki, lata 30. XX w.
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MELA MUTER (1876 – 1967)

MARTWA NATURA Z WINOGRONAMI

olej, płyta, 38 x 46 cm
sygn. l.d.: MUTER 

Cena wywoławcza: 150 000 zł l
Estymacja: 200 000 – 250 000 zł

Mela Muter (Maria Melania Mutermilch, z domu Klingsland) rodziła się 
w zamożnej rodzinie żydowskiej. Początkowo nauki malarstwa pobie-
rała u Miłosza Kotarbińskiego. Po wyjeździe do Francji kształciła się 
w Academie de la Grand Chaumiere, a następnie w Academie Colarossi. 
Lubiła podkreślać jednak, że jest samoukiem.
Kariera artystyczna Meli Muter najpełniej rozwinęła się w Paryżu, do któ-
rego artystka przyjechała w 1901 roku. Odtąd regularnie wystawiała na 
dorocznych paryskich Salonach, uczestnicząc nieprzerwanie w zbioro-
wych wystawach w Krakowie, Lwowie i Warszawie.
Spuścizna artystyczna Meli Muter, do niedawna w Polsce prawie nie-
znana, dzięki niezwykłej literackości i różnorodności oraz doskonałemu 
warsztatowi nie tylko wyróżnia dzieła artystki spośród prac współcze-
snych jej malarzy ale umieszcza ją w czołówce najwybitniejszych posta-
ci polskiej sztuki XX wieku.

Mela Muter znana jest przede wszystkim jak świetna portrecistka i pejza-
żystka. Motyw martwej natury podejmowała rzadziej i przede wszystkim 
w swojej wczesnej twórczości. Motywem tym zainteresowała się głębiej 
podczas trudnych lat pierwszej wojny światowej, kiedy to – jak sama 
wspominała – zabierałam się do malowania, lecz nie postaci ludzkich. 
Nikt nie miał wtedy czasu ani też cierpliwości by mi pozować. Martwe 
natury […] niewrażliwe na ludzkie dramaty, na ludzkie szaleństwa, za-
stępowały mi modeli. To właśnie w martwych naturach najwyraźniej 
widoczna jest niezaprzeczalna klasa malarska Meli Muter. Oferowana 
praca to doskonały przykład oszczędności elementów, przemyślanej, 
czytelnej i pewnie osadzonej w przestrzeni kompozycji oraz zdecydo-
wany soczysty kolor. 

W sztuce trzeba być małomównym, nie należy przedstawiać wszystkich szczegółów, a koncentrować 
się jedynie na rzeczach istotnych. […] To, co fascynuje np. u Rembrandta, to właśnie to, że wszystkie 
drugorzędne szczegóły pozostają świadomie w cieniu, aby najistotniejsze mogły skupić na sobie 
najwięcej światła. – Mela Muter
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Artystka określana mianem królowej art deco. Niezwykle barwna 
osobowość, która trwale zapisała się w polskiej i zagranicznej 
historii sztuki. Tamara Łempicka utrzymywała, że w życiu spró-

bowała wszystkiego, co według niej należało do obowiązków artysty: 
„Robię, co chcę i nienawidzę robić tego, co muszę”. Jej obrazy mają 
w swoich kolekcjach Madonna, Barbra Streisand i Jack Nicholson. Na 
aukcjach malarstwo Tamary Łempickiej osiąga zawrotne ceny.
Urodziła się jako Maria Gurwik – Górska prawdopodobnie w Moskwie 
w 1896 roku. Jej ojciec, Borys Gurwik – Gorski był zamożnym przemy-
słowcem, żydowskiego pochodzenia. Matka, Malwina z domu Dekler, 
pochodziła z zamożnej polskiej rodziny. Wraz z rodzeństwem, Tamara 
wychowywana była przez matkę i dziadków Deklerów w Warszawie. 
Deklerowie należeli do elity towarzyskiej i kulturalnej, zaprzyjaźnieni 
byli między innymi z Ignacym Janem Paderewskim i Arturem Rubinste-
inem. Ojciec zniknął z jej życia, gdy miała zaledwie kilka lat. Okoliczności 
jego odejścia były bolesną i głęboko skrywaną tajemnicą artystki, któ-
ra twierdziła, że jej rodzice się rozwiedli, ale przypuszcza się, że Borys 
Górski popełnił samobójstwo. Od 1907 zaczęła symulować problemy 
zdrowotne i szantażem wymuszała coroczne wakacje we Włoszech oraz 
przeniesienie do szkoły w Lozannie. W trakcie owych wakacji, na które 
jeździła z babcią, zapoznała się ze sztuką renesansowych mistrzów, któ-
rych obrazy oglądała we Florencji, Rzymie i Wenecji. Wpływ tych dzieł 
jest widoczny w dwóch pierwszych okresach twórczości Łempickiej. 
Jako dorosła kobieta Łempicka podkreślała, że jest Polką. Sfałszowała 
prawdopodobnie nawet swoją metrykę, podając jako miejsce urodze-
nia nie Moskwę, lecz Warszawę. Zarówno próby rekonstrukcji życia, 
jak interpretacji dzieła malarki pokazują, jak silnie biografi a spleciona 
była z jej twórczością. Nie tylko w obrazach wyczuć można bez trudu at-
mosferę świata, w którym żyła malarka. Również mitologizowana przez 
nią własna biografi a pokazuje, jak istotny w jej karierze artystycznej 
był element autokreacji. W 1911 roku Tamara przeniosła się do swoich 
krewnych, Stefy i Maurycego Stiferów, do Petersburga. Tutaj uczyła się 
na kursach rysunku w Akademii Sztuk Pięknych, wieczorami natomiast 
uczestniczyła intensywnie w życiu towarzyskim i kulturalnym. Stifero-
wie zabierali ją na przedstawienia baletowe do Teatru Maryjskiego i do 
prywatnego teatru książąt Jusupowów, na elitarne recitale i koncerty 
w Carskim Siole, letniej siedzibie Romanowów. Podczas jednego z ba-
lów petersburskich elit poznała swego męża, Tadeusza Łempickiego, 
młodego prawnika i bon vivanta. Jego rodzina, pochodząca z Warsza-
wy, mieszkała w Sankt Petersburgu w "rezerwowym pałacu" wielkiego 
księcia Włodzimierza Aleksandrowicza.W 1916 w Petersburgu poślubiła 
prawnika Tadeusza Łempickiego, który był synem bratanicy Cypriana 
Kamila Norwida. 16 września 1916 urodziła córkę, Marie-Christine Łem-
picką, w późniejszych latach znaną jako Kizette de Lempicka – Foxhall. 
Podczas rewolucji październikowej Tadeusz Łempicki został aresztowa-
ny przez bolszewików. Żeby uwolnić męża, Łempicka musiała spędzić 
noc ze szwedzkim konsulem, który następnie pomógł jej uciec z Rosji. 
Po jego uwolnieniu z więzienia małżonkowie spotkali się w Danii, skąd 

wyjechali latem 1918 roku do Paryża. Tamara Łempicka podjęła studia 
w paryskiej Academie Ranson, u Maurice'a Denisa. Był on wymagającym 
i metodycznym nauczycielem, pod którego okiem młodzi artyści opa-
nowywali doskonale podstawy komponowania obrazu i zgłębiali tajniki 
warsztatu malarskiego. Nie bez znaczenia były też jego poglądy na sztu-
kę oraz praktyka malarska, świadcząca przede wszystkim o przywiąza-
niu do estetycznego i dekoracyjnego waloru sztuki. Najważniejsze dla 
Łempickiej okazały się jednak wskazówki kolejnego nauczyciela, Andre 
Lhote'a, malarza, dekoratora, krytyka i teoretyka sztuki. Był on propa-
gatorem unowocześniania kanonu malarstwa salonowego przez sięga-
nie do formuł malarstwa eksperymentalnego, od impresjonistycznych 
rozwiązań kolorystycznych, po kubistyczne metody konstruowania 
przestrzeni w obrazie. Łempicka nauczyła się w pracowni Lhote'a przede 
wszystkim sprawnego łączenia nowoczesnych sposobów obrazowa-
nia z wielką tradycją akademicką, klasycznymi formami sztuki Pous-
sina, Davida czy Ingresa. Jej prace cechuje postkubistyczna stylizacja, 
w której formy budowane są z uproszczonych brył, ale komponowanych 
w ramach porządku klasycznego. Łempicka pogłębiała stale swe zain-
teresowania tradycją artystyczną. Stosowała świetliste, czyste i żywe 
barwy, z niezwykłą precyzją wykańczała każdy szczegół obrazu. Waloru 
dekoracyjnego dodawały jej pracom wystylizowane, często wręcz ma-
nierycznie, formy i postaci. Ten atrakcyjny dla ówczesnego widza splot 
tradycji i modernizmu oraz wspomniana dekoracyjność, zadecydowały 
o niezwykłej popularności malarki. W połowie lat dwudziestych, wraz 
z rozkwitem estetyki art déco, kariera Łempickiej zaczęła się błyska-
wicznie rozwijać. Wystawiała na paryskich salonach i za granicą, w tym 
Polsce. Czasy, w jakich tworzyła Łempicka, były silnie naznaczone pięt-
nem dekadentyzmu. Jej styl życia daleki był od ogólnie przyjętych norm 
obyczajowych. Liczne romanse Łempickiej z kobietami i mężczyznami, 
prawdziwe i domniemane, nie były przez nią pruderyjnie skrywane, lecz 
stanowiły element wizerunku artystki i kobiety prawdziwie niezależnej. 
Głośna znajomość z Gabrielem d'Annunzio wywołała ostateczny kryzys 
w małżeństwie i spowodowała rozwód w 1927 roku. W 1934 roku Łem-
picka wyszła ponownie za mąż, za barona Roula Kuff nera, właściciela 
największego majątku ziemskiego w Austro-Węgrach. Zimą 1938 roku 
wraz z mężem zdecydowała się opuścić Stary Kontynent. Zaniepokoiła 
ich prawdopodobnie narastająca fala faszyzmu w Europie. Ze względu 
na pochodzenie Kuff nera, zlikwidowali majątek i wyjechali do Stanów 
Zjednoczonych. W latach czterdziestych Łempicka stała się ulubioną 
portrecistką gwiazd Hollywood, elit towarzyskich i fi nansowych, tam 
również słynęła z bujnego i dekadenckiego życia towarzyskiego. Szybko 
jednak, wobec radykalnych zmian w sztuce powojennej, zwracającej się 
raczej ku tradycji surrealizmu i abstrakcji, popularność malarki zgasła. 
Mimo dramatycznych prób zmiany stylu, naśladowania surrealistycz-
nych pejzaży czy ekspresyjnej, fakturowej abstrakcji, nastąpił schyłek jej 
kariery. Po śmierci męża w 1962 roku, Tamara Łempicka porzuciła ma-
larstwo i przeniosła się do Meksyku, gdzie zmarła w 1980 roku.

TAMARA ŁEMPICKA
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TAMARA ŁEMPICKA (1898-1980)

STUDIUM GŁOWY MĘŻCZYZNY

ołówek, papier, 21 x 13 cm (w świetle oprawy)
sygn. l.d.: Lempicka
na arkuszu l.d.: odcisk papierni

Cena wywoławcza: 50 000 zł l
Estymacja: 65 000 – 75 000 zł

PROWENIENCJA:
Polska, kolekcja prywatna
aukcja domu aukcyjnego Shannon's, 23.10.2014
kolekcja prywatna
kolekcja prywatna Christine F. Foxall (wnuczki artystki)

Jestem bardzo dokładna. [Nakryty] stół musi być (…) idealny. W przeciwnym 
razie mnie rozprasza. Jestem precyzyjna we wszystkim, tak samo w malarstwie. 
Moje obrazy są wykończone do ostatniego punkcika. – Tamara Łempicka

Tamara Łempicka swoją pierwszą sztalugę dostała od młodego nauczy-

ciela rysunku. Miała dwanaście lat kiedy podczas pobytu na Lazurowym 
Wybrzeżu babcia Klementyna zafundowała jej pierwsze nauki rysowa-
nia. Dziewczynka już wtedy zadziwiała wszystkich talentem do szkico-
wania. W 1918 roku w Paryżu, Łempicka zaczęła pobierać lekcje rysunku 
w w Académie de la Grande Chaumiere i w Académie Ranson u znanych 

kubistów Andre Lhote i Maurice Denis. Niedługo potem, dzięki Gallerie 

Colette Weill, sprzedała swoje pierwsze prace. W 1925 roku wzięła udział 
w pierwszej wystawie dzieł sztuki w stylu "art deco" w Paryżu. Jej prace 
rysunkowe zawsze były bardzo precyzyjne i szczegółowe. Artystka pod-
kreślała, że każde jej dzieło: szkic, rysunek lub obraz jest bardzo dokład-
ny – „wykończony do ostatniego punkcika". 
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WŁODZIMIERZ TERLIKOWSKI (1872 – 1951)

ŁODZIE W PORCIE DINARD, 1936

olej, płótno, 46 x 61 cm
sygn. p.d.: 1936 W.Terlikowski

Cena wywoławcza: 24 000 zł
Estymacja: 28 000 – 35 000 zł

Władysław Terlikowski studiował w monachijskiej ASP oraz w Paryżu, 
w którym zamieszkał na stałe w 1911 r. Używający we Francji nazwiska 
Wladimir de Terlikowski, był jednym z najpopularniejszych malarzy pa-
ryskiego środowiska artystycznego. Malował przede wszystkim pejzaże, 
martwe natury z kwiatami i portrety. Wiele wystawiał- brał udział w pa-
ryskich Salonach: Jesiennym (1912), i Societe Nationale des Beaux-Arts 
(1930) oraz w wystawach sztuki polskiej w Paryżu i Brukseli. Jego dzia-
łalność szybko została doceniona i już po pierwszej wojnie światowej 

wydano kilka monografi i i albumów tego malarza, opracowanych przez 
wybitnych paryskich krytyków tamtych czasów m. in. Arsene Alexan-
dre’a czy Jana Topassa. Terlikowski wypracował własny, łatwo rozpo-
znawalny styl, należący do nurtu ekspresyjnego koloryzmu. Bliski fowi-
zmowi posługiwał się bogatą, dynamiczną plamą barwną o szerokiej 
skali. Jego prace charakteryzują się różnorodną, mięsistą fakturą, a zała-
mujące się w nich miękkie światło stanowi istotny element gry barwnej. 
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JANKEL ADLER (1895 – 1949)

FIGURA, OK. 1943

olej, papier naklejony na płótno, 31 x 25 cm
sygn. p.d.: Adler
na odwrocie naklejka Gimpel Fils Gallery (Londyn)

Cena wywoławcza: 28 000 zł l
Estymacja: 35 000 – 45 000 zł

PROWENIENCJA:
Polska, kolekcja prywatna
Londyn, Gimpel Fils Gallery
własność artysty

45
JANKEL ADLER (1895 – 1949)

MARTWA NATURA, OK. 1943

olej, papier naklejony na płótno, 31 x 25 cm
sygn. p.d.: Adler

Cena wywoławcza: 28 000 zł l
Estymacja: 35 000 – 45 000 zł

PROWENIENCJA:
Polska, kolekcja prywatna
Londyn, Gimpel Fils Gallery
własność artysty



102 / AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 103/

46
RAFAŁ MALCZEWSKI (1892 – 1965)

PEJZAŻ GÓRSKI

akwarela, papier, 47 x 64 cm
sygn. l.d.: Rafał Malczewski

Cena wywoławcza: 17 000 zł l
Estymacja: 20 000 – 30 000 zł

PROWENIENCJA:
Kraków, kolekcja prywatna
kolekcja prywatna Marii Konopnickiej
własność artysty

47
RAFAŁ MALCZEWSKI (1892 – 1965)

GÓRY

akwarela, papier, 34 x 52 cm
sygn. l.d.: Rafał Malczewski

Cena wywoławcza: 10 000 zł l
Estymacja: 15 000 – 25 000 zł

PROWENIENCJA:
Warszawa, kolekcja prywatna,
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PLAKIETA – TAŃCZĄCE, LATA 30. XX W.

płaskorzeźba w drewnie, 41,5 x 46,5 x 5,5 cm
Rzeźba nieokreślonego artysty z kręgu szkoły zakopiańskiej.

Cena wywoławcza: 12 000 zł 
Estymacja: 20 000 – 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 Świat 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)

SZTANDAR: PANI DOMU

(assamblage) tkanina, technika własna, 282 x 163 cm
sygn. na odwrocie: HasiorW

Cena wywoławcza: 35 000 zł l
Estymacja: 45 000 – 55 000 zł

Jeszcze w połowie lat sześćdziesiątych Hasior wymyślił nowy gatu-
nek artystyczny – sztandary. Pomysł wziął się z kościelnego feretronu 
z jednej strony, z drugiej sztandaru wojennego. Artysta zwykł był też 
mawiać, że jego sztandary mają zawstydzać te uroczyste, z wyhaft o-
wanymi hasłami i obietnicami, które zazwyczaj pozostawały w strefi e 
pobożnych życzeń. Sztandary Hasiora mają formę pionowej tkaniny 
o długości od półtora do ponad czterech metrów i szerokości prze-
ciętnie ok. jednego metra. Górna część, zazwyczaj w formie zbliżonego 
do kwadratu obrazu, przedstawia „temat” sztandaru, dolna – to luźno 
zwisająca, często w kilku warstwach, tkanina, ozdobiona pasmanterią 
– wstążkami, koralikami, frędzlami. Typowym tematem jest symbolicz-
ny portret postaci – Jasnej Pani, Anioła Stróża, Anioła Zbuntowanego, 
Strażnika, Świętego Łotra, Księgowej, Noblisty Laureata, Przewodni-
ka, Błękitnego Anioła, Czarnego Anioła, Anioła Zagranicznego, Niobe, 
Poety, Nestora, Prelegenta Wiejskiego, Ptasznika…. Czasem tematyka 
sztandarów jest bardziej abstrakcyjna – Sztandar Polski, Sztandar Pra-
cy, Sztandar Ofi arny, Sztandar Robaczywy, Sztandar Antykryzysowy, 
Błękitnej Nadziei, Czarnego Blasku, Ekstazy… Jak widać – wzniosłość 
miesza się tu z prozaiczną codziennością, patos z kpiną.
Różne są techniki wykonywania tych prac. Najprostsze – to aplikacja, 
formy wycięte z różnych tkanin artysta naszywał na tkaninę stanowią-
cą podłoże, a następnie ozdabiał guzikami, fantazyjną pasmanterią, 
frędzelkami, pomponikami, koralikami. Ważne jest zróżnicowanie 
tkanin – aksamitu, połyskliwego pluszu, prążkowanego sztruksu, gład-
kiego atłasu, matowego adamaszku, miękkiej fl aneli, śliskiego jedwa-
biu i powiewnego, przezroczystego szyfonu. Nierzadko Hasior wklejał 
do sztandarów twarze z plakatów (malarza Tadeusza Brzozowskiego, 

piosenkarki Ewy Demarczyk) czy reprodukcji obrazów (Matki Boskiej 
Częstochowskiej, Madonny z Krużlowej). Niekiedy używał masek z pa-
pier-maché cząstek zwierzęcych, drewnianych głów. Uzupełnieniem są 
drewniane malowane ptaszki i koniki, lusterka, plastikowe kwiaty. Czę-
sto element centralny sztandaru ustawiony jest na drewnianej prosto-
kątnej lub półkolistej półeczce, oklejonej ozdobną taśmą frędzelkami, 
pomponikami.
Sztandary Hasiora miały przeznaczenie dwojakie – wisiały spokojnie we 
wnętrzu muzeum lub galerii albo uczestniczyły w procesji – pochodzie. 
Artysta zorganizował kilka takich wydarzeń z udziałem swoich sztan-
darów – w Zakopanem w 1973r. Oraz w naddunajeckim Łącku wiosną 
1973 r. z okazji dorocznego Święta Kwitnącej Jabłoni. Sztandary nieśli 
strażacy w odświętnych mundurach. Strażacki mundur przywdział też 
sam ich twórca. W 1979 r. Hasior zorganizował w Drawsku Pomorskim 
efemeryczną akcję Płonące sztandary, z użyciem ognia. Specjalnym 
wykorzystaniem motywu sztandaru była kompozycja plenerowa Żar-
liwe Sztandary zaprojektowana przez Hasiora w 1992 r. na święto 700 
– lecia Nowego Sącza. Znacznie uproszczone formy – pionowe, prosto-
kątne tkaniny z naszytymi emblematami, przypominającymi znaki he-
raldyczne, zostały zawieszone na wysokich kijach i zaopatrzone u góry 
w rynienki wypełnione płynnym paliwem, które zapłonęło w kulmina-
cyjnym momencie uroczystości. Poza tym szczególnym przypadkiem, 
forma sztandarów pozostała w zasadzie nie zmieniona przez cały okres 
życia artysty, inna była tylko ich tematyka i tworzywo. Sztandary Hasio-
ra odzwierciedlały zmieniające się czasy, tkaniny naturalne coraz czę-
ściej artysta zastępował sztucznymi. – A. Żakiewicz, Władysław Hasior 
1928 -1999, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2003

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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50
TADEUSZ KANTOR (1915 – 1990)

INFORMEL, 1961

tech. mieszana, dykta, 49 x 64 cm
sygn. p.d.: Kantor / XI 1961

Cena wywoławcza: 120 000 zł l
Estymacja: 140 000 – 180 000 zł

PROWENIENCJA
Polska, kolekcja prywatna

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

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

DYREKTOR KABARETU

gwasz, papier, 33,5 x 23,5 cm (w świetle oprawy)
sygn. l.d.: T Kantor
opisany p.d.: Dyrektor Kabaretu

Cena wywoławcza: 6 000 zł l
Estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Reżyser, twórca happeningów, malarz, scenograf, pisarz, teoretyk sztu-
ki. Studia na Wydziale Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych rozpoczął w 1934 roku trafi ając do pracowni prof. Władysława 
Jarockiego. Równocześnie z malarstwem studiował malarstwo dekora-
cyjne i teatralne u prof. Karola Frycza, dyrektora teatrów krakowskich. 
W tym czasie fascynowała go twórczość związanego z Krakowem Sta-
nisława Wyspiańskiego. W latach powojennych Kantor współtworzył 
Grupę Młodych Plastyków. Z jego inicjatywy powstała również Galeria 
Krzysztofory, jedna z pierwszych powojennych galerii prezentujących 
sztukę aktualną. Aktywny w środowisku artystycznym w roku 1948 żywo 
zaangażował się w organizację I Wystawy Sztuki Nowoczesnej w Krako-
wie. W 1955 roku jako jeden z dziesiątki polskich artystów. zaprotesto-
wał przeciwko realizmowi socjalistycznemu wystawą 9 Malarzy w Domu 

Plastyków. Wystawa ta była zapowiedzią powstania Grupy Krakowskiej 
II, będąc jednym z pomysłodawców jej reaktywacji w 1957 roku. Dla Ta-
deusza Kantora wizja sztuki opierała się w znacznej mierze o poszukiwa-
nie 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 samemu, 
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 dru-
giej połowie lat 50. w wyniku podróży na Zachód a zwłaszcza zaś do 
Paryża zaczęły powstawać płótna taszystowskie charakteryzujące się 
wibracjami plam, linii, barw. Objawił się w nich stosunek Kantora do 
materii malarskiej, którą traktował na wskroś użytkowo. Pod koniec lat 
50. tę nową ścieżkę Kantora doceniła krytyka zagraniczna a w ślad za 
nią europejscy i amerykańscy kolekcjonerzy sztuki. Końcówka lat 50. 
oraz lata 60. stały się pasmem wystawienniczych sukcesów i rozwoju 

kariery artystycznej Tadeusza Kantora. W latach 70. artysta powrócił do 
eksperymentów z płótnem tworząc liczne asamblaże i ambalaże – kom-
pozycje półprzestrzenne, w których aplikowane na płótnie używane, 
nierzadko zniszczone przedmioty przeistaczały obraz w relief.
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Rosenstein była polską malarską żydowskiego pochodzenia. 
W latach 1932–1934 studiowała w Wiener Frauenakademie, 
a następnie w latach 1934–1936 w krakowskiej Akademii Sztuk 

Pięknych pod kierunkiem Wojciecha Weissa. Podczas studiów nawiąza-
ła kontakty ze studencką Grupą Krakowską, w tym z malarzem i grafi -
kiem Jonaszem Sternem. W 1937 odbyła krótką podróż do Paryża, gdzie 
w 1938 miała okazję poznać malarstwo surrealistyczne. Czas wojny 
spędziła z rodzicami we Lwowie. W 1942 udało jej się uciec z tamtejsze-
go getta. Po wyjeździe ze Lwowa, ukrywała się pod przybranymi nazwi-
skami najpierw w Warszawie, a po 1944 – w Częstochowie. Po wojnie 
stała się częścią krakowskiej awangardy. Współtworzyła odradzającą 
się Grupę Krakowską, wraz z m.in. Tadeuszem Kantorem, Marią Jare-
mą, Jonaszem Sternem. W 1949 wyszła za mąż za Artura Sandauera, za-
mieszkała w Warszawie. Do 1954, ze względu na obowiązujący w Polsce 
socrealizm, Rosenstein nie mogła wystawiać swoich prac. Jej malarstwo 
pełne jest obrazów getta, pozostając oparte na podświadomości, nar-
racji, romantyzmie. Wykazuje wiele cech wspólnych z poetyką surre-
alizmu. Takie jej obrazy, jak Rzeźba w morzu (1954) i Krajobraz (1957) 
wykazują pewne pokrewieństwo ze sztuką Joana Miró i André Mas-
sona natomiast obrazy Spokojny świat (1855) i Pomniki (1955) przy-
pominają nastrój obrazów Yves’a Tanguyego. Do założeń surrealizmu 
nawiązują też inne jej obrazy, jak Droga (1954), związana z poetyką ma-
rzenia sennego czy jeden z ostatnich, na pół abstrakcyjny Rozchylone 
nabrzmiałe (1970). Pokazywała swoje prace zarówno w Galerii Krzysz-
tofory, jak w Galerii Krzywe Koło. Bardziej jednak identyfi kowała swo-
je poszukiwania z kręgiem Tadeusza Kantora, zwłaszcza z intensywnie 

i różnorodnie przetrawianą w tym gronie tradycją surrealizmu. Zdarzało 
jej się jednak brać również udział w spotkaniach artystów eksperymen-
tujących, przede wszystkim Sympozjach Złotego Grona (Zielona Góra 
1963, 1977) oraz Plenerach Koszalińskich (Osieki 1964-1967, 1972, 1976-
1978). Brała udział w Wystawach Sztuki Nowoczesnej (Kraków 1948-49, 
Warszawa 1957 i 1959), a także w historycznej wystawie "Dziewięciu" 
(1955) – obok Tadeusza Brzozowskiego, Marii Jaremy, Kantora, Jadwigi 
Maziarskiej, Kazimierza Mikulskiego, Jerzego Nowosielskiego, Jerzego 
Skarżyńskiego, Sterna. 
Jej najwcześniejsze prace mają charakter fi guratywny, przy czym postać 
ludzka jest w nich albo mocno skonstruowana, scalona, mocna, opraco-
wana rzeźbiarsko, jak bryła wymodelowana z gliny (wspomniany obraz 
"Getto"), albo rozszczepiona na hieroglify swobodnych maźnięć pędz-
lem ("Stern i Maziarska"). Generalnie jednak twórczość Rosenstein – 
malarska i poetycka – stanowi indywidualną "trawestację" doświadczeń 
surrealizmu, chociaż sama artystka nie lubiła być nazywana surrealistką. 
O jej kompozycjach pisano między innymi, że przypominają wschodnie 
miniatury lub stare, azjatyckie zaklęcia ("Królestwo zwierząt heraldycz-
nych", "Tablica magiczna" z około 1955 roku). w 1996 otrzymała Nagrodę 
im. Jana Cybisa przyznaną za całokształt twórczości. Bogato ilustruje jej 
ouvre katalog ekspozycji zorganizowanej w warszawskim Domu Artysty 
Plastyka. Najciekawsza wystawa sztuki Rosenstein miała jednak miejsce 
znacznie wcześniej – w roku 1967 w warszawskiej Zachęcie, autorem 
oryginalnego projektu aranżacji przestrzeni wystawienniczej był Tade-
usz Kantor.

ERNA ROSENSTEIN

Wiedziałam, że istnieje we mnie coś, co się chce ujawnić, i ja tylko 
mogę to zobaczyć i wyrazić. – Erna Rosenstein
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52
ERNA ROSENSTEIN (1913 – 2004)

KOMPOZYCJA POCZ LAT 60. XX W.

olej, deska, 36,5 x 50,5 cm
sygn. śr. d.: Erna Rosenstein

Cena wywoławcza: 70 000 zł l
Estymacja: 100 000 – 120 000 zł

PROWENIENCJA:
Poznań, kolekcja prywatna
Kraków, kolekcja prywatna

Jeden z krytyków stwierdził: „[…] to malarstwo jest wyjątkowo ciepłe, dekoracyjne i dalekie 
od wyrafi nowanej syntezy, za to pełne baśniowej symboliki” (Andrzej Łepkowski).
Rosenstein konsekwentnie hołdowała tego rodzaju poetyce przez dziesiątki lat. 
Upodobała sobie dziwne, zaskakujące pod wieloma względami kombinacje, w których 
mieszała elementy z różnych światów i porządków: realnego i nierealnego, zmysłowego 
i duchowego, uchwytnego i ulotnego. Wymijała granice: pomiędzy tym, co poważne 
i tym, co niepoważne, pomiędzy tym, co dojrzałe i tym, co niedojrzałe, pomiędzy tym, 
co wykształcone i tym, co naiwne. Swobodnie, bez obciążeń schematem, kojarzyła 
rzeczywistość i fantazję. – Małgorzata Kitowska-Łysiak 

Rosenstein cechuje chęć „wydarcia z siebie skojarzeń przedmiotów lub 
wypowiedzenia w formie bezprzedmiotowej własnych dążeń i tęsknot, 
podanych jak najuczciwiej, jak najbardziej wyraźnie, poza wszelkimi 
ułatwieniami i zabezpieczeniami, jakie dają konwencje” – jak pisał Ma-
ciej Gutowski. Czyni to na wiele sposobów. Początkowo skupia uwagę 
na przestrzeni obrazu, którą sugeruje ukazując przenikające się ruchliwe 

formy, stosując rozlewające się plamy barwne, czasami posiadające od-
niesienia przedmiotowe, a niekiedy ich pozbawione. W wielu kompozy-
cjach znaczącą funkcję pełni zdecydowany kontur, niekiedy zaś […] linia 
skłębiona w szybkim ruchu. Linia, która staje się zapisem, automatycz-
nym działaniem, linia, która, jak w podpisie, przybiera, bo przybierać 
musi, przebieg jedyny i niepowtarzalny. – Maciej Gutowski
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ERNA ROSENSTEIN (1913 – 2004)

KOMPOZYCJA, 1965

olej, deska, 34 x 50 cm
sygn. p.d.: Erna Rosenstein 1965

Cena wywoławcza: 70 000 zł l
Estymacja: 100 000 – 120 000 zł

PROWENIENCJA:
Warszawa, kolekcja prywatna
Warszawa, kolekcja prywatna
Poznań, Galeria Piekary
kolekcja prywatna, Jadwiga Maziarska
własność artystki

Nietypową, samotniczą drogą, pozostawiającą na uboczu wszelkie żywioły 
wybuchowych przemian – postępowała praca Erny Rosenstein. Twórczość 
jej, oparta na fantastyce symbolicznej i ekspresyjnej, podlegała właściwie 
zawsze tylko własnemu rytmowi emocjonalnych napięć i uspokojeń, przewadze 
czynnika przedstawieniowego i asocjacyjnego.

cytat za: Kowalska B., Polska awangarda malarska 1945-1970, PWN, Warszawa, 1975, s. 88.

W sztuce Erny Rosenstein, początkowo tj. w latach 50. i 60. dominują 
formy organiczne. Artystka jest zauroczona witalnością natury, jej nie-
poskromionym przeistaczaniem się w coraz to inne twory. Powstają 
wówczas rysunki nacechowane specyfi cznym i charakterystycznym 
horror vacui, wypełnione niemal szczelnie rozmaitymi elementami (Róż-
na i ta sama głowa, 1955, Sabat czarownic, 1968). Kompozycje z lat 70. 

są bardziej uporządkowane. Rosenstein wykorzystuje w nich struktury 
geometryczne, niekiedy architektoniczne (Niebo bardzo ciężkie, 1976). 
Natomiast na samym początku lat 80. zdarza się jej pozostawiać kartkę 
papieru niemal pustą – z zaledwie kilkoma wyrazistymi kreskami (Na 
bezludziu, Drogowskazy, 1980). Ta niejako alchemiczna postawa nie-
ustannego poszukiwania właściwa jest całej jej sztuce.
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54
RAJMUND ZIEMSKI (1930 – 2005)

PEJZAŻ 4/65, 1965

olej, płótno, 90 x 70 cm
sygn. p.d.: ZIEMSKI 65. 
sygn. i opisany na odwrocie: RAJMUND ZIEMSKI/ 4 / PEJZAŻ 4/65 / 90 x 70 / 1965 
na blejtramie naklejka eksportowa potwierdzająca wywóz do Washington Gallery of Art

Cena wywoławcza: 30 000 zł l
Estymacja: 35 000 – 45 000 zł

PROWENIENCJA:
Polska, kolekcja prywatna

WYSTAWIANY:
USA, Washington Gallery of Art

Czy będzie to pejzaż odczuty jako radosna gra świateł i barw, czy – w późniejszym 
etapie – pejzaż pogrążony w mroku, z którego wyłaniają się zagadkowe sylwety 
linearnych struktur, czy wreszcie pejzaż „geologiczny”, stanowiący odpowiednik 
kolorytu ziemi, jej faktury i konsystencji – wszędzie odnajdujemy naturę jako punkt 
wyjścia i źródło inspiracji

– Aleksander Wojciechowski Rajmund Ziemski – Współczesne malarstwo polskie (Warszawa, 1965).

Malarz urodził się w 1930 roku w Radomiu. W latach 1949-1955 studio-
wał na warszawskim ASP pod kierunkiem Artura Nachta-Samborskie-
go. W 1955 roku debiutował podczas Ogólnopolskiej Wystawy Młodej 
Plastyki – „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi”, która to odbywała 
się w warszawskim Arsenale. Po czasie „odwilży” związany był z grupą 
artystów skupionych w kręgach prowadzącego Galerię „Krzywe Koło” – 
Mariana Bogusza. 
Największy wpływ na styl Ziemskiego miał okres nauki oraz współpraca 
ze wspomnianym już wcześniej Nacht-Samborskim przedstawicielem 
szkoły kapizmu. Owa współpraca wytworzyła w nim wysoką wrażliwość 
kolorystyczną. Kolejnym istotnym elementem w twórczości artysty był 
okres w którym kształtował się on jako malarz – informel. Właśnie w tym 
stylu tworzył od końca lat pięćdziesiątych, uczyniło to z niego jednego 

z głównym przedstawicieli tego kierunku w kraju. W dziełach Ziemskie-
go największą rolę ogrywa barwa, którą to posługiwał się z niebywałą 
swobodą. W pierwszym okresie chętnie korzystał z intensywnych, barw-
nych kolorów by z czasem zrezygnować na rzecz surowości i prostoty. 
Swobodnie łączył gładko malowane partie z chropowatymi, grupo kła-
dzionymi bulwami oraz cienkimi strużkami farby. Dawało to efekt przy-
pominający gęstą pajęczą sieć wkomponowaną w przestrzeń obrazu. 
Dzięki tym zabiegom obrazy Ziemskiego przypominają ucieleśnienie 
snów i marzeń, osobistych emocji lub lęków. Te wewnętrzne krajobra-
zy najczęściej przybierają kształt pionowych prostokątów, w których to 
wertykalny „kręgosłup” lub forma „szkieletowa” podkreśla strzelistość 
ogółu. Rajmund Ziemski został doceniony za swoją twórczość artystycz-
ną w 1979 roku kiedy to otrzymał Nagrodę im. Jana Cybisa.
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JERZY TCHÓRZEWSKI (1928 – 1999)

WIELKIE ŁOWY, 1976

olej, płótno, 90 x 70 cm
sygn. ś.d.: J.Tchórzewski 76
opisany na odwrocie: J.Tchórzewski 76 / „WIELKIE ŁOWY” „GRANDE CHASSE” 
acrylique / A Jean Morand en signe d'amitie Jerzy Tchórzewski

Cena wywoławcza: 45 000 zł l
Estymacja: 50 000 – 70 000 zł

PROWENIENCJA:
Poznań, kolekcja prywatna
Belgia, kolekcja Jean Morand

Gdy przystępuję do pracy jest we mnie początkowo jedynie niecierpliwa chęć wywołania życia z tej
martwej substancji plastycznej, którą w danej chwili rozporządzam, nieodparta potrzeba przetrwania
tragicznego kręgu samotności, który otacza mnie jak każdego człowieka, potrzeba partnera do
dialogu. Zawsze jednakowo onieśmielony i przejęty, jakbym się o to kusił po raz pierwszy i zawsze
jednakowo niecierpliwy, nie pamiętam w danej chwili o wszelkich zasadach sztuki, o wszelkich
przekazach mojego zawodu. Zderzam za sobą martwe tworzywo, naglę je swoją gorączką, aby zaczęło
oddychać. Gdy rodzi się życie – moment zawsze jednakowo zdumiewający – zaczynam je ostrożnie
rozniecać. Jeszcze jestem silniejszy, usiłuję je formować, chcę mu nadać rytm taki, który by odpowiadał
rytmowi mojego życia, chcę mu nadać maksymalną siłę. Pooli tracę przewagę. Staję wobec czegoś,
co ma swoje własne prawa. Dyskutujemy ze sobą. Gdy mnie przekona, przestaję malować. Często
rozchodzimy się bez zgody i patrzymy na siebie niechętnie. – Jerzy Tchórzewski, 1962

cytat za: Jerzy Tchórzewski. Mistrzowie polskiego malarstwa współczesnego, Art&Business Club, Poznań, 2001, s. 8.
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TADEUSZ BRZOZOWSKI (1918 – 1987)

SZWAGIER, 1973

olej, płótno, 34 x 35 cm
sygn. i opisany na odwrocie: T. Brzozowski 1973, oraz opisany na blejtramie: T. BRZOZOWSKI „SZWAGIER” 34 x 35 1973.

Cena wywoławcza: 80 000 zł l
Estymacja: 100 000 – 130 000 zł

PROWENIENCJA:
Wrocław, kolekcja prywatna
depozyt Muzeum Narodowego we Wrocławiu

(…) chciałbym malować stale z takim napięciem, jakie istnieje wówczas, gdy człowiek przeżywa 
najsilniejszą rozpacz czy radość – gdy umiera, gdy kocha, gdy rodzi się nowe życie. (…) W obrazach 
pokazuję kalekich ludzi, kalekie uczucia, pokazuję to, co szare, zwyczajne. Bo sztuka to nie kontemplacja 
piękna, lecz przeżywanie ludzkich spraw. – Tadeusz Brzozowski

Tadeusz Brzozowski urodził się w 1918 roku we Lwowie. Po studiach 
w okupacyjnej Kunstgewerbeschule obronił dyplom w krakowskiej ASP. 
Współpracował z teatrem podziemnym Tadeusza Kantora, również jako 
aktor. Należał do Grupy Krakowskiej.
Należał także do międzynarodowego ugrupowania Phases, skupia-
jącego twórców zainteresowanych malarstwem inspirowanym surre-
alizmem oraz abstrakcją niegeometryczną, liryczną. Był również od-
danym pedagogiem. Pracował na Politechnice Krakowskiej, w Liceum 

Plastycznym w Zakopanem, poznańskiej PWSSP i krakowskiej ASP. 
Otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych oraz m. in. nagrodę 
Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (1983). Wśród retrospektyw artysty 
za jego życia wymienić należy wystawę w Muzeum Narodowym w Po-
znaniu (1974) i wystawę rysunków w Muzeum Okręgowym w Radomiu 
(1986). Wielka wystawa pośmiertna eksponowana była w Muzeum Na-
rodowym w Warszawie, a następnie w muzeach w Zakopanem, Wrocła-
wiu i Krakowie w latach 1997-1998. 
Tadeusz Brzozowski był niezwykle barwną postacią ówczesnego świata 
artystycznego. W odróżnieniu od chociażby Tadeusza Kantora, traktu-

jącego swoją twórczość niezwykle poważnie, Brzozowski miał niezwy-
kły dystans do siebie i do swojej artystycznej działalności. Przy całej 
powadze podejmowanych przez siebie tematów ujętych w specyfi czną 
symbolikę zachował jako człowiek niezwykłą dozę dowcipu i autoironii, 
czemu dawał wyraz chociażby w tytułach swoich dzieł, pełnych weso-
łych skojarzeń i gier słownych. 
Już w latach pięćdziesiątych jego twórczość nabrała indywidulanego 
charakteru. Poprzez perfekcyjny warsztat ilustrował tajemnicze kom-

pozycje, emanujące metaforą. Stosował głębokie, pełne blasku kolo-
ry, kontrastujące z ciemnymi, mrocznymi plamami oraz ruchliwe linie 
tworzące jakby układ nerwowy kompozycji. Artystę interesował jednak 
przede wszystkim człowiek i to człowiek w swoim kalekim wydaniu, do-
prowadzony czasami na skraj wyczerpania i przez to obnażony w swoim 
istnieniu. Stąd jego obrazy są pełne emocji i dramatów, przedstawione 
„przedmioty” zaś rozdarte, rozczłonkowane, pokazane w trakcie prze-
żywanego właśnie dramatu. Należy zwrócić jednocześnie uwagę na 
niebagatelny warsztat artysty. Kolor i faktura tworzyły jedyne w swoim 
rodzaju malarstwo abstrakcyjne, gdzie mówić mógł sam warsztat. 
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JAN LEBENSTEIN (1930 – 1999)

FIGURA KREŚLONA, OK. 1956

gwasz, tusz, papier, 55 x 34 cm (w świetle oprawy)
sygn. p.d.: LEBENSZTEIN

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

– Jest więc Pan malarzem przedstawieniowym?

–  Ja tak nie dzielę malarstwa. Bo i gdzież postawić granicę między przedstawieniem rzeczywistości a jej 
interpretacją. W sztuce obie te czynności stanowią jedność. Na własny użytek dzielę więc sobie malarstwo 
inaczej: na dosłowne i zmetaforyzowane. Moje obrazy są metaforami emocjonalnymi. Ich zadaniem jest 
narzucać widzowi, dobitnie, ale bez taniego wrzasku, przeżycie jakiegoś dramatu emocjonalnego, który 
staram się pokazać za pomocą spontanicznej przenośni. Nie jestem pewny, czy moje wyznania cokolwiek 
wyjaśniają, ale lepiej tego powiedzieć nie umiem. Wie pan, malarz w najlepszym razie umie tylko malować.

–  Chwalebna wątpliwość. Niemniej proszę nam jeszcze na koniec powiedzieć, dlaczego atmosfera wszystkich 
pana obecnych prac jest tak bardzo do siebie zbliżona?

–  Bo one wszystkie są z tych samych przeżyć: zwykłych, codziennych jak razowy chleb i jak on z surowych 
doświadczeń życiowych.

cytat za: Zdzisław Jurkiewicz, „Dookoła świata”, nr 825, 1985 [w:] 
Jan Lebenstein. Rozmowy o sztuce własnej o tradycji i współczesności. Wydawnictwo Hotel Sztuki, Warszawa, 2004, s. 25.
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JAN LEBENSTEIN (1930 – 1999)

FIGURA NR 188, 1963

olej, płótno, 81 x 54 cm
sygn. l.d.: LEBENSTEIN 63
opisany p.d.: pour mon ami Ralph/ Jan
opisany na blejtramie: Lebenstein fi gure no 188 1963, oraz na odwrocie płótna: pour mon ami 
Ralph Berstein Jan / fi gure no 188 1963 Lebenstein

Cena wywoławcza: 80 000 zł l
Estymacja: 100 000 – 150 000 zł

PROWENIENCJA:
Warszawa, kolekcja prywatna
aukcja Domu Aukcyjnego Christie's, 13.06.2017

Ja maluję emocje, swoje emocje oczywiście. Moje obrazy są sprawdzalne tylko na płaszczyźnie przeżyć 
emocjonalnych. – Jan Lebenstein. 

z wywiadu udzielonego Zdzisławowi Jurkiewiczowi, Dookoła Świata, nr 825, 1958. 

Absolwent warszawskiej ASP (1948-54) w klasie Artura Nachta-Sambor-
skiego należy do grupy najwybitniejszych polskich malarzy i rysowni-
ków. Przełomowym momentem w karierze artystycznej Lebensteina 
było otrzymanie w 1959 roku Grand Prix na I Międzynarodowym Bien-
nale Młodych w Paryżu. Od tego momentu twórczość artysty weszła 

na wielkie międzynarodowe salony zdobywając sobie wielkie uznanie 
krytyków i publiczności, dzięki wydarzeniom takim jak indywidualna 
wystawa w paryskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 1961 roku. Kolej-
ne pokazy, w Amsterdamie, Nowym Jorku, Rzymie, Oslo czy Berlinie, 
tylko utwierdzały pozycję Lebensteina stawiając go w ścisłej czołówce 
światowego malarstwa. Jego twórczość jest trudna do zdefi niowania. 
Z jednej strony jawi się jako oryginalna odmiana malarstwa fi guratyw-
nego, z drugiej zaś przemawia bogatym językiem abstrakcyjnym, który 
bliski jest surrealizmowi. Obrazy Lebensteina to poetyckie transpozycje 

fi gury ludzkiej, ekspresyjne postaci zwierzęce, w których przebrzmiewa 
fascynacja reliktami archaicznych kultur. Wśród rozmaitych cyklów ma-
larskich (Figury kreślone, Figury hieratyczne) jednym z ciekawszych i naj-
bardziej rozpoznawalnych jest cykl tzw. Figur osiowych, zamyka w sobie 
rozumienie istoty życia, trwania, śmierci, erotyzmu. Sam Lebenstein 

tak tłumaczył jego powstanie: Figury osiowe to były fi gury, które można 
porównać do fi gur totemicznych, ale które miały nośność inną. Miały no-
śność dla mnie, nienazwaną słowami, i ktoś inny musiał to nazwać, Na-
zwał to Kot Jeleński, mówiąc, że te fi gury maja nośność, znaczenie Erosa 
i Tanatosa. To był mój szyfr. W Polsce wszystko musiało być wtedy szyfrem. 
Musiał to też być szyfr abstrakcyjny, dlatego że pewnego typu abstrakcja 
w Polsce miała inny sens niż w tych samych latach w Paryżu. (cytat za: Jan 
Lebenstein. Rozmowy o sztuce własnej, o tradycji i współczesności, oprac. 
A. Wat i D. Wróblewska, Warszawa 2004, str. 155) 
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JADWIGA MAZIARSKA (1913 – 2003)

KOMPOZYCJA, 1969

tech. własna, płyta, 98 x 85 cm
sygn. i opisany na odwrocie: Jadwiga Maziarska Kraków, Sobieskiego 1 m5.

Cena wywoławcza: 75 000 zł l
Estymacja: 80 000 – 100 000 zł

PROWENIENCJA:
Poznań, kolekcja prywatna
Kraków, własność Jadwigi Maziarskiej

Urodzona w 1913 roku malarka należała do kręgu artystów skupionych 
wokół Tadeusza Kantora. W odróżnieniu od grona artystów wywodzą-
cych się ze środowiska krakowskiego Maziarska nie zafascynowała się 
surrealizmem. Skupiła się za to na malarstwie materii któremu to po-
święciła swoje życie artystyczne. Studia artystyczne zaczęła w roku 1933 
w Krakowie w Prywatnej Szkole Malarskiej A. Terleckiego. Następnie 
naukę kontynuowała na krakowskim ASP kształcąc się pod kierunkiem 
Stefana Filipkiewicza, Władysława Jarockiego, a także Ignacego Pień-
kowskiego. Artystka była współzałożycielką reaktywowanej w 1957 roku 
Grupy Krakowskiej, a także należała do krakowskiej Grupy Młodych Pla-
styków. Jej dzieła można było podziwiać na trzech Wystawach Sztuki 
Nowoczesnej – Kraków 1948-49 oraz Warszawa 1957 i 1959. 
Maziarską można niewątpliwie uznać za pioniera polskiego „malarstwa 
materii”, znaczenie wyprzedziła ona innych rodzimych twórców tworzą-
cych w tym nurcie. Nowatorstwo jej malarstwa jednakże nie zostało od-
powiednio docenione przez krytyków sztuki co spowodowało, iż w śro-
dowisku artystycznym była ona nieco na uboczu. Dopiero upływające 
lata oraz chronologiczne zbieżności w prace zachodnioeuropejskich 

malarzy materii takich jak Serge Poliakoff  oraz Jean Fautier sprawiły, 
że twórczość Maziarskiej wyszła poza margines artystycznego niezrozu-
mienia. Artystka zafascynowana była powierzchnią obrazu, zwykła ona 
nakładać na płótno grube warstwy farby co sprawiało, że obraz stawał 
się przedmiotem kompletnie pokrytym – pełnym wklęsłości, wypukło-
ści, szczelin czy też żłobień. Grudy pigmentu czy też elementy organicz-
ne takie jak ziarna piasku powodują, iż obrazy Maziarskiej wydają się 
tętnić podpowierzchniowymi procesami fi zjologicznymi, niewidoczny-
mi dla ludzkiego oka. Malarka eksperymentowała również ze stearyną, 
zaś pierwszy tego typu obraz (Skazy niepisanych poematów, 1954) zo-
stał zaprezentowany podczas krakowskiej wystawy "Dziewięciu" (1955), 
gdzie artystka wystąpiła obok Erny Rosenstein, Marii Jaremy, Jerzego 
Nowosielskiego, Jonasza Sterna, Tadeusza Kantora, Tadeusza Brzozow-
skiego, Kazimierza Mikulskiego oraz Jerzego Skarżyńskiego. Jadwiga 
Maziarska niemal pod sam koniec życia (zmarła w 2003 roku w Krako-
wie) otrzymała Nagrodę im. Jana Cybisa (2001). Zbyt późno, zważywszy 
na jej artystyczne dossier oraz fakt, iż żyła 89 lat. 

Materia mnie fascynowała, byłam nią bardzo podniecona. (…) Obrazy wypukłe była 
dla mnie odkryciem nowej, nieznanej jeszcze formy materii. Tym właśnie jest dla mnie 
malarstwo – tworzeniem własnej artystycznej materii. 
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TERESA PĄGOWSKA (1926 – 2007)

KOMPOZYCJA II, 1958

olej, płótno, 100 x 81 cm
sygn. na odwrocie: TERESA PĄGOWSKA 58 | "KOMPOZYCJA II |100 X 81 
na odwrocie naklejka CBWA Oddział Gdański w Sopocie 

Cena wywoławcza: 55 000 zł l
Estymacja: 60 000 – 80 000 zł

PROWENIENCJA:
Warszawa, kolekcja prywatna

WYSTAWIANY:
Moskwa, 1958.

(…) w pewnym sensie jej kompozycje, 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, skrótowy, czy zawikłany układ form(…) Pągowska nie lubi realizmu, ale nie chce 
malować obrazów abstrakcyjnych. Robiła to wiele lat temu, ale przypuszcza, że ten okres jej twórczości 
jest już zamknięty. Zostaje niejednoznaczność i obcinanie. Obcinanie wszystkiego: w sobie, w obrazie, 
w emocjach, w rzeczywistości, w kolorach. Tylko wyobraźnia pozostaje nieobjęta żadną redukcją.

Bogusław Deptuła, cytat za: Teresa Pągowska, Warszawa 2001, s. 11. 
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TERESA PĄGOWSKA (1926 – 2007)

CZWARTY, 1967

olej, płótno, 150 x 130 cm
sygn. na odwrocie: TERESA PĄGOWSKA 1967 | CZWARTY 67 | 150 x 130 

Cena wywoławcza: 180 000 zł l
Estymacja: 220 000 – 250 000 zł

PROWENIENCJA:
Warszawa, kolekcja prywatna

Malarka i przedstawicielka szkoły sopockiej i nowej fi guracji. Dyplom 
w zakresie malarstwa uzyskała w 1951 r. w poznańskiej PWSSP, gdzie 
studiowała pod kierunkiem Wacława Taranczewskiego i Eustachego 
Wasilkowskiego. W latach 1949-1950 pełniła w macierzystej uczelni 
funkcję asystentki, następnie objęła stanowisko adiunkta w gdańskiej 
PWSSP w katedrze malarstwa Stanisława. Teisseyre'a. W okresie 1958-
1962 prowadziła działalność pedagogiczną jako docent w katedrze 
malarstwa Piotra Potworowskiego Była wykładowcą Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, Łodzi a następnie w Warszawie. Artystka należy 
do grona wybitnych artystów nowoczesnej sztuki. Dzięki przyjaźni z Pio-
trem Potworowskim i inspiracji jego dziełami dała się poznać w latach 
60' jako artystka szczególnie wrażliwa na dźwięczność barwy. Mimo za-
fascynowania kolorystami poszukiwała jednak własnej drogi twórczej. 
Od tamtej pory jej obrazy zdominowane były motywem zdeformowanej 
fi gury ludzkiej. Kontrasty modulowanych plam barwnych, sumaryczne 
kształty, teatralne pozy i gesty postaci usytuowanych na granicy fi gura-
tywności i abstrakcji to cechy charakterystyczne jej najlepszych płócien. 
Malarstwo Pągowskiej to afi rmacja życia powiązana z dramatem istnie-
nia, które nie pozostawia widza obojętnym, tylko wciąga go do ciekawej 

dyskusji nad sensem istnienia. Jak pisze Bogusław Deptuła: (…) w pew-
nym sensie jej kompozycje, 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 po-
szczególne kształty i rozwikłać rebus obrazu. Zazwyczaj wysiłki zostają 
nagrodzone i możemy odczytać, skrótowy, czy zawikłany układ form(…) 
Pągowska nie lubi realizmu, ale nie chce malować obrazów abstrakcyj-
nych. Robiła to wiele lat temu, ale przypuszcza, że ten okres jej twórczo-
ści jest już zamknięty. Zostaje niejednoznaczność i obcinanie. Obcinanie 
wszystkiego: w sobie, w obrazie, w emocjach, w rzeczywistości, w kolo-
rach. Tylko wyobraźnia pozostaje nieobjęta żadną redukcją. W centrum 
swojego zainteresowania stawiała człowieka, świat jego przeżyć i emo-
cji, dramat istnienia. Kontrasty modulowanych plam barwnych, suma-
ryczne kształty, teatralne pozy i gesty postaci usytuowanych na granicy 
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. 

Trzeba dużo wiedzieć, by dużo odrzucać, poprzez eliminację zyskiwać większe bogactwo, a skrót 
formalny ma służyć jasności wypowiedzi i zwiększać siłę obrazu. Ciągle szukać własnego „ja” 
i walczyć z tym szczęściem, którym jest malowanie. – Teresa Pągowska
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TERESA PĄGOWSKA (1926 – 2007)

POSTAĆ, 1983

pastel, węgiel, papier, 48,5 x 63 cm 
sygn. l.d.: T P 83 

Cena wywoławcza: 7 000 zł l
Estymacja: 9 000 – 12 000 zł
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JERZY NOWOSIELSKI (1923 – 2011)

AKT PRZY OTWARTYM OKNIE, LATA 70. XX W.

olej, płótno, 100 x 60 cm
sygn. na odwrocie: Jerzy Nowosielski

Cena wywoławcza: 190 000 zł l
Estymacja: 250 000 – 350 000 zł

PROWENIENCJA:
Warszawa, kolekcja prywatna
zakup od artysty

Był artystą wybitnym i jednym z najważniejszych polskich współcze-
snych malarzy ikon i cerkiewnych polichromii. Był również rysownikiem, 
scenografem, fi  lozofem i teologiem prawosławnym. Jerzy Nowosielski 
urodził się 7 stycznia 1923r. w Krakowie. Jego ojcem był Stefan No-
wosielski, unita pochodzący z Łemkowszczyzny, a matką Anna Harla-
ender. Rodzice wychowali chłopca w tradycji prawosławnej i posłali do 
szkoły powszechnej, a następnie do gimnazjum w Krakowie i we Lwo-
wie. Jego nauka została przerwana na skutek wojny. Młody Jerzy od 
najmłodszych lat maluje akwarela i temperą. Jako młody chłopiec lubił 
chodzić do cerkwi w Krakowie słuchać śpiewów. W 1938 roku poznał 
Władysława Jachimowicza, który wywarł duży wpływ na ukształtowanie 
wewnętrzne chłopca i „wtajemniczył” go w dziedzinę sztuki. „Otworzy-
ły mi się oczy na sztukę – wspomina Nowosielski – zobaczyłem obrazy 
i zapragnąłem zostać malarzem.” Dwa lata później Nowosielski podej-
muje naukę w Instytucie Sztuk Plastycznych, tzw. Statliche Kunstgewer-
beschule w Krakowie u profesora Stanisława Kamockiego. „Szkoła ta 
traktowana przez Niemców jako szkoła zawodowa ucząca ofi  cjalnie 
technik artystycznych, jest jednocześnie konspiracyjną Akademia Sztuk 
Pięknych. Zafascynowany religią prawosławną i światem ikon, podjął 
decyzję o wstąpieniu do klasztoru. Po trzymiesięcznych przygotowa-
niach do egzaminu maturalnego, otrzymał dokument i w październiku 
wstąpił do nowicjatu w Ławrze św. Jana Chrzciciela pod Lwowem. W ra-
mach codziennej pracy pisze ikony. Klasztor bogaty w książki zawierają-
ce liczne receptury tej techniki i technologii malarstwa, stał się dla niego 
skarbnica wiedzy. Ten epizod z życia Nowosielski opisuje: „We Lwowie 
świadomość moja zaatakowana została przez kolosalną wręcz ilość 
ikon, które były pierwszorzędnymi dziełami sztuki. I dopiero to przeżycie 
tak naprawdę zdominowało moją drogę życiową. Raz na zawsze została 
ukształtowana moja wizja malarstwa.” W 1943r. Jerzy Nowosielski cier-
piał na zapalenie stawów, które musiał leczyć poza murami klasztoru. 

Wybuch wojny oraz i zmiana światopoglądu, sprawiają że Nowosielski 
staje się ateistą, a później spirytualistą. W 1945r. Podejmuje studia na 
Akademii Sztuk Pięknych, gdzie zostaje przyjęty od razu na trzeci rok do 
pracowni Eugeniusza Eibisha. Po półtora roku porzuca studia. Na pod-
daszu domu rodziców tworzy sobie pracownię i po poznaniu Tadeusza 
Kantora wraz z młodymi plastykami tworzy Grupę Krakowską.. Pierwsza 
faza twórczości Nowosielskiego to obrazy utrzymane w nurcie abstrak-
cji geometrycznej. Działalność malarską zawiesił w latach socrealizmu 
– w tym czasie koncentrował się na scenografi  i oraz na malowaniu cer-
kwi i kościołów. W roku 1956 wziął udział w XXVIII Biennale w Wenecji. 
Na drugą połowę lat 50. przypadł charakterystyczny dla artysty okres 
aktów, pejzaży i scen fi  guralnych. Był również laureatem Nagrody II 
(1962) i I stopnia (1973, 1981, 1997) Ministra Kultury i Sztuki, Nagrody 
im. Władysława Pietrzaka (1967); otrzymał Srebrny Wawrzyn Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego za cykl obrazów "Pływaczki" (1973), Złoty Krzyż 
Zasługi (1976), Nagrodę im. Brata Alberta (1977), Nagrodę Fundacji im. 
Alfreda Jurzykowskiego (1981), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski (1981), Nagrodę Państwową I stopnia (1984), Nagrodę im. Jana 
Cybisa (1988), Medal Anny Kamieńskiej (1992), Nagrodę Wielką Fundacji 
Kultury (1994), Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (1998), Nagrodę 
im. Witolda Wojtkiewicza (1999; nagrodę przyznaje Zarząd Okręgu ZPAP 
w Krakowie), Srebrny Medal "Cracoviae Merenti" (1999) oraz najwyższe 
odznaczenie cerkwi prawosławnej w Polsce – Medal św. Marii Magda-
leny II stopnia (1985). Z inicjatywy Jerzego Nowosielskiego i jego żony 
Zofi  i w roku 1996 powstała Fundacja Nowosielskich – z prezesem An-
drzejem Starmachem, właścicielem wspomnianej Starmach Gallery, or-
ganizatorem wystaw artysty (od 1988 roku; nie tylko we własnej galerii), 
dysponentem jego prac i opiekunem. Fundacja przyznaje nagrody dla 
wyróżniających się młodych twórców.
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64
JERZY NOWOSIELSKI (1923 – 2011)

AKT STOJĄCY, 1981

akryl, płótno, 80 x 60 cm
sygn. na odwrocie: Jerzy Nowosielski 1981

Cena wywoławcza: 90 000 zł l
Estymacja: 120 000 – 160 000 zł

PROWENIENCJA:
Warszawa, kolekcja prywatna
zakup od artysty

Akt obecny jest u Nowosielskiego od początku jego twórczej drogi. Ob-
serwując ją zauważalny jest rozwój od utrzymanych w duchu socreali-
zmu masywnych kobiet sportsmenek wykonujących dziwne akrobacje 
poprzez kobiety ascetyczne, jak tajemnicza narzeczona z lat sześćdzie-
siątych oraz niespotykane nigdzie indziej akty z mistycznymi kobietami 
kapłankami kończąc na Wspomnieniach z Egiptu, gdzie kobieta spro-
wadzona jest do formy znaku. Akt niewątpliwie należał do ulubionych 
motywów fi guratywnej twórczości Nowosielskiego. Ciało to forma, 
która dała artyście możliwość zgromadzenia wszystkich interesujących 

go kwestii bez konieczności rezygnacji z pierwiastka duchowego. Ciało, 
w pełnym akcie lub półakcie, pozbawione jest jakiejkolwiek indywidu-
alizacji, nie posiada konkretnych rysów twarzy, jedyną cechą wspólną 
są migdałowe, jak w ikonach, oczy, czasem ukryte pod okularami tak 
jakby artysta chciał dodatkowo zatrzeć tożsamość tych anonimowych 
postaci. W obrazie hieratyczność przedstawienia, wzrok przyciąga gra 
kontrastujących kolorów i potraktowana bryłowo mocna plama barw-
na wynurzającej się w kierunku widza postaci.

W pojęciu Nowosielskiego sztuka znaczy więcej niż wszystko. Więcej niż używany aż 
do wyświechtania frazes o posłannictwie artysty, budzicielu ludu, tego, który bogom 
będąc równy, stał się sumieniem świata. Sztuka jest poza moralnością, to sacrum 
obiektywizujące doświadczenia jednostkowe. Obiektywizacja ta z kolei umożliwia 
nawiązanie istotnej łączności z uczuciem, myśleniem, psychiką innego człowieka, obojętne 
czy człowiek ów będzie żył współcześnie, później czy nawet wcześniej.

Madeyski J., Kaźmierska-Nyczek D., Nyczek T., Jerzy Nowosielski, Arkady, Warszawa 1992, s. 10.
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HENRYK MUSIAŁOWICZ (1914 – 2015)

Z CYKLU: RODZINA, 1982

tech. własna, 77 x 96 cm
sygn. p.g.: MUSIAŁOWICZ
sygn. i opisany na odwrocie: Z CYKLU: „RODZINA” 74 x 84 1982 MUSIAŁOWICZ

Cena wywoławcza: 9 000 zł l
Estymacja: 12 000 – 20 000 zł

Pierwsze prace z cyklu „Rodzina” z końcówki lat 70. były wystawiane na 
dużej retrospektywie Musiałowicza w warszawskiej Zachęcie w 1979 r. 
Cykle ten powstawał wtedy równolegle z tak znaczącymi cyklami: „Re-
minescencje” i „Harnasie”. „W latach 80 elementem składowym ma-
lowanych kompozycji stały się – już na trwałe – ich ramy. Czynnikiem 

przykuwającym ich uwagę, okazała się ich dekoracyjność, a także roz-
budowana ornamentyka. Faktura stałą się zagęszczona, farba została 
zmieszana ze żwirem, nastał czas „czarnych obrazów”. One to zbudo-
wały kanon tej twórczości. Artysta stał się klasykiem.” (Henryk Musiało-
wicz,[katalog wystawy] Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2002, s. 25)

„Jego prace ogarnięte są, półmatową czernią, lekko lśniącą błyskiem są cy lub smoły to czerń przepastnych 
mroków ziemi, gdzie rodzi się światło – zmartwychwstanie. Żarzy się więc ono ledwo wyczuwalnym lśnieniem 
złota, obok pojawia się czerwień, biel postaci ludzkiej lub jej konturu, cień krzyża, a nawet strumień światła 
gdy trzeba, ale wszystko spowija jakby zasłona czerni. Obok krzyża pojawia się czasem symboliczna biel 
o czerwień, jednak niezwykle świadome usytuowanie ich w kompozycji, dalekie od przypadkowości, nie 
nasuwa automatycznych jednoznacznych powiązań z narodowo-religijną symboliką. Musiałowicz chętnie 
nadaje swoim krzyżom formę totemów. Niemal wszystko jest u niego formą bogatą i różnorodną, niezwykle 
wysublimowaną. Zawiesiste impasty, ziarna materii skalnej, piasku, ziemi, chropowatość tynku. Źródeł 
bogatego nastroju i niuansów światła i czerni, malarstwa Musiałowicza należy doszukiwać się w grotach 
Lascaux, starych ikonach, w pobłysku złota u Rembrandta wreszcie”. Ta niezwykle intrygująca interpretacja, 
której punktem wyjścia jest dramat stanu wojennego, zakończyła się ponadczasowością doświadczenia 
malarskiego. W tym tkwi siła przekazu Henryka Musiałowicza. 

cytat za: Henryk Musiałowicz,[katalog wystawy] Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2002, ss. 25-26
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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

M
agdalena Abakanow

icz - Eff igies of Life – A Tribute to M
agdalena Abakanow

icz (1930-2017), s. 132 Abakanow
icz (1930-2017), s. 132

Magdalena Abakanowicz wydaje się mieć ustawicznie napiętą uwagę i zdawać się na swą wewnętrzną 
energię, jakby świadomie przebywając w historycznym i ponad historycznym czasie i przestrzeni. Komentuje 
prawidła uniwersum z żarliwym odczuciem potęgi życia. Znajduje język swojego komentarza w nowych 
materiałach i coraz bardziej monumentalnej skali, ale zarazem koherentnty i charakteryzujący się wiernością. 
Wierność ta odnosi się impoderabiliów, do bezpiecznego, ale godnego miejsca dla każdego z istnień. 

cytat za: Ryszard Stanisławski, wstęp do katalogu Magdalena Abakanowicz, CSW, Zamek Ujazdowski, 1995
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MAGDALENA ABAKANOWICZ (1930 – 2017)

FURGON II, 1993

żelazo patynowane, juta, żywica, 158 x 310 x 44 cm
sygn. na podstawie: monogram artystki [MA] FURGON II 93

Cena wywoławcza: 450 000 zł l
Estymacja: 600 000 – 800 000 zł

PROWENIENCJA:
Warszawa, kolekcja prywatna
kolekcja własna artystki

WYSTAWIANY:
Wystawy Furgonu II w wersji z fi gurą siedzącą:
Madryt, Galeria Marlborough, 21 września – 22 października 1994.
Düseldorf, Instytut Polski, 30 listopada 1993 – 23 stycznia 1994.
Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej, 29 kwietnia – 4 września 1995.
Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 18 września – 19 listopada 1995.
Wystawy Furgonu II w wersji z fi gurą stojącą:
Oliwa, Pałac Opatów, 14 grudnia 1997 – 25 lutego 1998.
Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich, 17 grudnia 1999 – 30 stycznia 2000.
Warszawa, Galeria przy Operze, 2000.
Legnica, Galeria Sztuki czerwiec – lipiec 2002.
Bratysława, Danubiana Meulensteen Art Museum, 19 maja – 18 czerwca 2004.
Czechy, Muzeum Sztuki w Ołomuńcu, 12 maja – 28 sierpnia 2011.

Kielce, Galeria Winda, 15 maja – 15 czerwca 2014.

REPRODUKOWANY:
Magdalena Abakanowicz [Katalog wystawy], Galeria Marlborough, 1994, poz. 4, s. 23.
Magdalena Abakanowicz – rzeźba [Katalog wystawy], red. Anna Adamiak, Galeria Instytutu Polskiego w Düseldorfi e, 1993, s. 18.
Magdalena Abakanowicz [Katalog wystawy], Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko; Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, 
Warszawa, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Pałac w Oliwie, 1995.
Magdalena Abakanowicz [Katalog wystawy], red. Abakanowicz M., Hermansdorfer M., Stanisławski R., Galeria Sztuki w Legnicy, 2002. 
Art Review, Winter/2004, s. 15.
Magdalena Abakanowicz: život a dílo [Katalog wystawy], red. Abakanowicz M., Antenucci BechererJ., Zatloukal P., Muzeum Sztuki 
w Ołomuńcu, 2011 s. 79.
Magdalena Abakanowicz, Galeria Winda, Kielce, 2014, s. nlb.

Ten człowiek, którym zajmuję się w swojej twórczości, jest człowiekiem w ogóle.
– Magdalena Abakanowicz, Konteksty nr 3-4, Instytut Sztuki PAN, 2006
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Mnogość form rzeźbiarskich, prac instalatorskich z różnych materiałów 
nosi w twórczości Magdaleny Abakanowicz jeden wspólny mianownik. 
Jest nim człowiek i nieustanna chęć zgłębienia jego kondycji i natury 
psychofi zycznej. Artystka mawiała, że badając człowieka, bada wła-
ściwie samą siebie. Stąd podróżując przez kolejne etapy jej twórczości 
można zapewne odgadywać kolejne etapy jej rozwoju nie tylko arty-
stycznego ale też rozwoju osobowościowego, sposobu postrzegania 
rzeczywistości i przemyśleń z tym związanych. Fakt, że w nielicznych 
dziełach, które pozostawały w prywatnej kolekcji artystki dokonywała 
z czasem zmian, świadczy o niesamowitej ewolucji artystki-człowieka 
i konieczności spójności tego co tworzy z tym jak widzi i jak się czuje 
w teraźniejszej rzeczywistości. Abakanowicz nieustannie poszukiwała 
rozwiązania zagadki, jaką jest człowiek. Poszukiwała, wiedząc jedno-
cześnie, ze pozostanie on tajemnicą. Bezradność człowieka w poznaniu 
samego siebie wpisana była w ludzki kod genetyczny, który nie pozwala 
naszemu mózgowi funkcjonować tylko i wyłącznie według racjonalnych 
wytycznych. Kod genetyczny przekazali nam przodkowie, bliscy i dalecy, 
aż do ssaków, w których jak głosi nauka, rasa ludzka ma swój początek. 
Kod, który nieustannie wplata w działanie naszego mózgu instynkty 
i emocje. Ciągła walka między świadomością, a tym co odziedziczył 
człowiek, między szaleństwem i mądrością jest właśnie sensem życia 
i drogi każdego człowieka. Pokazanie tej zależności, a zarazem bezrad-
ności pojedynczej jednostki wobec tej prawdy, stało się na pewnym eta-
pie głównym celem artystki. Postać ludzka w połączeniu z elementami 
natury, architektury, bądź symbolami świata otaczającego oraz pokaza-

nie związku między nimi miało zwrócić uwagę na to jak funkcjonujemy 
w zastanej rzeczywistości, czy jesteśmy w opozycji, czy płyniemy z nur-
tem i co jest na końcu każdej z tych dróg.
 Prezentowana praca z 1993 roku miała swój początek już w latach 
70-tych, kiedy to artystka stworzyła wersję Furgonu z postacią fi gury 
siedzącej typu Plecy. Pozostająca w prywatnej kolekcji artystki wraz 
ze zmianą jej postrzegania zagadnienia na daną chwilę doczekała się 
prawdopodobnie ok. 1995r zmiany postaci na fi gurę stojącą. Dowodzi 
to przede wszystkim faktu jak wielką atencją artystka darzyła ten ro-
dzaj form i jak wielka koegzystencja zachodziła między zmianami drogi 
twórczej a obiektami, które niczym dzieci stanowiły jedność z ich twór-
cą. Do wszystkich najdawniejszych lęków człowieka dodaję własne. Są 
one dostrzegalne w mojej sztuce, będącej opowieścią o niepokojach 
i bólach, które zawsze towarzyszyły ludzkiej egzystencji podobnie jak 
i mojej – powiedziała Magdalena Abakanowicz. Czy ogromne koło usta-
wione w przeciwieństwie do skromnej bezgłowej fi gury ma byś symbo-
lem historii, która kołem sie toczy? Czy raczej symbolem końca, który 
jednocześnie jest początkiem? A może pokazuje naszą kruchość wobec 
nieubłaganej machiny życia, która toczy sie nieubłaganie z nami na jej 
końcu? Dlaczego artystka dokonała zmiany postaci z siedzącej, z nieco 
skulonych, przytłoczonych pleców na stojącą, wyprostowaną i bardziej 
dumną w swej wymowie? Czy to my podróżujący po drodze swojego ży-
cia, silniejsi i mocniejsi z wiekiem? Interpretacja należy do inteligentne-
go widza, który wie, że defi nicje piękna są różne, a podmiotem w wiel-
kiej sztuce wielkiej artystki zawsze pozostaje człowiek, piękny człowiek. 

Inteligentni widzowie rozumieją, że istnieją różne defi nicje piękna i że pojęcia indywidualnego stylu 
i rozpoznawalnego gatunku wyraźnie różnią się między sobą. Magdalena Abakanowicz korzysta z różnych 
materiałów, zmienia skalę swoich prac, ich wygląd i techniki realizacji. Niemniej jednaj jej styl w swej 
istocie jest tak mocny i wyrazisty, że podobnie jak osiągnięcia każdego wielkiego artysty, jest ona w stanie 
spowodować zmiany w kanonie piękna. Transformacja ta, nie będąc pozorną innowacją, trikiem ani źródłem 
natychmiast rozpoznawalnego wizerunku, wyznacza początek nowej ery w dziejach sztuki. Umiejętność 
Magdaleny Abakanowicz podejmowania wielkich tematów, jej stałe podkreślanie wymiary fi lozofi cznego, 
moralnego, historycznego, jak i estetycznego sztuki, przywraca sztuce jej dawną moc ujawniania chorób, 
które doświadczyły rasę ludzką i uzdrawiania z nich ludzi. Można więc twierdzić, ze jest ona w równym 
stopniu lekarzem i artystą, podobnie jak te dwie funkcje połączone były w osobie szamana.

cytat za: Barbara Ross, 2001 we wstępie do katalogu Abakanowicz. Nierozpoznani, Poznań, 2002
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MAGDALENA ABAKANOWICZ (1930 – 2017)

KATARSIS, 1985

(teka 3 grafi k w oryginalnej obwolucie Fattoria di Celle, Edizioni della Bezuga Firenze)
miękki werniks, papier, arkusz 75 x 55,5 cm / odciski 64 x 48,5 cm
edycja: 68/80
każda sygn. p.d.: M. Abakanowicz 85, l.d.: 68/80

Cena wywoławcza: 15 000 zł l
Estymacja: 20 000 – 30 000 zł

W 1985 roku Abakanowicz wykonuje Katarsis – wielofi gurową kompozy-
cję w plenerze. Trzydzieści trzy monumentalne postacie stoją w otwar-
tej przestrzeni „Spazi d'Arte” w pobliżu Pistoi we Włoszech. Tworzywem 
jest brąz - materiał trwalszy niż życie. Podobnie jak Postacie siedzące, 
Plecy, Figury stojące – formy Katharsis to powłoki, które w tym samym 
stopniu zakrywają, co ujawniają swoje wnętrze. Podobnie jak tamte 
są hieratyczne, nagie. Organizują przestrzeń kontemplacyjną, w której 
człowiek może, a nawet musi chodzić, w której poznaje nowe wartości 
otoczenia, przyrody i własną wrażliwość. Nastrój tego porównywano do 
klimatu rytuału religijnego. W tym znaczeniu Katarsis jest więc podsu-
mowaniem, apogeum tego okresu, który zapoczątkowały Alteracje. Jest 
jednak czymś więcej. Po raz pierwszy Abakanowicz realizuje dzieło któ-
rego celem jest trwanie. Świadomie wybiera materiał mocny. „Może dla-
tego, że zapragnęłam, aby pozostawione znaki, były dla innych trwałym 
niepokojem. Może to przekora wobec własnych poglądów. Może świa-

domość, że stały bezruch jest silniejszy od sytuacji zmiennych.” Teka 
grafi k Katarsis, została wydana z okazji powstania tego dzieła a pełna 
jej edycja była odbijana we fl orenckiej drukarni na przestrzeni 1985 
i 1986 roku. Zawiera litografi e nie będące bezpośrednimi szkicami do 
posągów wchodzących w skład Katarsis, ale wrażeniowymi szkicami 
artystki opisującymi to dzieło. Swobodne rysunki o żywej, organicznej 
kresce (tak znamiennej dla Abakanowicz) przedstawiają głowy i torsy 
monumentalnych posągów. Można więc powiedzieć, że jest to pewne-
go rodzaju komentarz artystki do dzieła, a jednocześnie niesłychanie 
uniwersalna esencja z całej twórczości Magdaleny Abakanowicz, co 
w połączeniu z bardzo wysoką wartością artystyczną samą w sobie tych 
rysunkowych litografi i stanowi bardzo ciekawą propozycję dla kolek-
cjonerów i rzadką alternatywę dla jej prac przestrzennych, (nierzadko 
monumentalnych i wymagających pod względem ekspozycji) dla pry-
watnych kolekcji.

(…) Rysunek mógł mieć siłę. Kobiety na wsi kreśliły na drzwiach mieszkań znaki i litery 
święconą kredą i węglem. To zatrzymywało zło. Chciałam też znać zaklęcia, ale były 
niedostępne. (…) Teraz kiedy rysuję, tłoczy się rzeczywistość, wychodzą na papier części 
tych obszarów, których zaklęcia nie chronią”– Magdalena Abakanowicz 
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STANISŁAW FIJAŁKOWSKI (ur. 1922)

31.VII.61, 1961

olej, płótno, 61 x 49,5 cm
sygn. i opisany na blejtramie: S.FIJAŁKOWSKI / 31 VII 61 19/61

Cena wywoławcza: 65 000 zł l
Estymacja: 70 000 – 90 000 zł

PROWENIENCJA:
Warszawa, kolekcja prywatna

Stanisław Fijałkowski jest jednym z najwybitniejszych polskich artystów 
współczesnych – doktor honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Ło-
dzi, z którą był związany od czasów studenckich, przez profesurę, aż do 
przejścia na emeryturę. Jest artystą zaliczanym do grona nielicznych 
malarzy w Polsce, w których twórczości to teoria malarstwa odgrywała 
bardzo ważną rolę. Urodził się w Zdołbunowie na Wołyniu 4 listopada 
1922 roku. Dzieciństwo Stanisława Fijałkowskiego pomimo skromnych 
warunków materialnych było czasem szczęśliwym, do którego artysta 
kilkakrotnie wracał w swoich notatkach i wywiadach: „Dzieciństwo spę-
dzone w biednej rodzinie, wśród licznego rodzeństwa, w bliskości wspa-
niałych lasów i urodzajnych pól, pomiędzy niezwykle życzliwymi ludźmi, 
bez tłoku i hałasu, ma dla mnie ciągle wartość prawie idealnego ludz-
kiego doświadczenia, w którym jest zakorzenione całe moje późniejsze 
życie”. Mieszkając na Kresach Wschodnich, przeszedł dwie okupacje. Do-
świadczył represji radzieckich w 1941 roku, później niemieckich, w tym 
zsyłki do Königsbergu, w którym przeżył oblężenie w 1945 roku. To wła-
śnie w tym okresie powstał pierwszy obraz – Martwa natura utrzymana 
w konwencji szkoły wileńskiej. Praca została odnaleziona podczas kwe-
rendy i prawdopodobnie powstała pod okiem pierwszego nauczyciela 
Tadeusza Bołoza. To również on namówił Fijałkowskiego do wykonania 
pierwszych drzeworytów „wycinanych kozikiem w lipowej desce zakle-
jonej i pomalowanej tuszem na czarno, a odbijanych łyżką.” Po odbyciu 
prac przymusowych, wiosną 1945 roku Stanisław Fijałkowski wraca do 
rodziców mieszkających w Hajnówce i z ogromnym zapałem stara się 
nadrobić zabrany mu czas. W kilka miesięcy nadrabia materiał i kończy 
szkołę średnią oraz zdaje maturę w Białymstoku. Następnie rozpoczy-
na studia w nowo otwartej łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Pięknych, gdzie jego profesorami są Władysław Strzemiński, Stefan 
Wegner i Ludwik Tyrowicz. W pracowni twórcy unizmu w późniejszym 
czasie rozpoczął swoją pedagogiczną karierę (od 1983r. jako profesor). 
Początkowe twórcze poszukiwania Fijałkowskiego sytuują go w orbi-
cie postimpresjonizmu i lirycznego surrealizmu, choć nie obcy był mu 
również kubizm, a następnie informel. Tradycja łódzkiej szkoły, wpływ 
mistrza i profesora Strzemińskiego oraz fascynacja twórczością Malewi-

cza, Mondriana i Kandinskiego sprawiły, że jego kolejne dzieła określane 
były mianem wyrafi nowanego i poetyckiego surrealizmu lub bezforemnej 
i geometrycznej abstrakcji. Artysta posługuje się stonowaną gama kolo-
rystyczną i z pozoru niedbałymi fi gurami i formami – kołami, elipsami 
i liniami. Odegrał znaczącą rolę w gronie pedagogicznym, które kształto-
wało oblicze dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Krótko, w róż-
nych latach, wykładał gościnnie także za granicą: w Mons (1978, 1982), 
w Marburgu (1990), w Geissen (1989/1990). Co znamienne Stanisław 
Fijałkowski był świadkiem usunięcia z PWSSP prof. Władysława Strze-
mińskiego, a wiele lat później – nadania tej uczelni imienia autora Teorii 
widzenia. Jako profesor cenił sobie zawsze kontakt z młodzieżą. Po la-
tach podsumował ten czas: Do uczelni zostałem zaangażowany jeszcze 
podczas studiów i przepracowałem w niej prawie pół wieku, starając się 
pozostać wierny memu powołaniu artysty. Szkołę traktowałem jako źró-
dło duchowości określonego środowiska, na które składają się artyści 
w nim tworzący, pedagodzy uczelni, a przede wszystkim studiująca mło-
dzież. Jedynym sensem tworzenia szkół artystycznych jest danie młodzie-
ży szans rozwoju duchowego, a w czasach politycznego ucisku- ocalenia 
jej niezależności i wiary w możliwość przeniesienia prawdziwych wartości 
w lepszą przyszłość. (…) Źródłem dumy uczelni nie są zatrudnieni w niej 
pracownicy, lecz jej absolwenci to oni są prawdziwym jej dorobkiem. 
Poetyckie, ale i często ironiczne tytuły obrazów Fijałkowskiego dopo-
wiadają kierunek poszukiwań, nigdy go jednak jednocześnie nie okre-
ślają (Nagłe pojawienie się Beatrycze, 1969; Modlitwa dla anioła, 1964). 
Twórczość Fijałkowskiego jest skrajnie oszczędna, wyciszona w sferze 
formy i koloru, oparta na chłodnej ograniczonej i ściszonej tonacji barw. 
W latach 80-tych kompozycje Fijałkowskiego stają się prawie jednoli-
tymi płaszczyznami o delikatnie skomponowanej kolorystyce. W 1997 
artysta jako pierwszy w Polsce przetłumaczył na język polski rozprawę 
Kandinsky’ego „Über das Geistige in der Kunst”, co świadczy o przywią-
zaniu artysty do spraw teoretycznych, podstaw merytorycznych. W wy-
wiadzie z Elżbietą Dzikowską dla Polscy artyści w sztuce świata powie-
dział: Formy abstrakcyjne znaczą więcej, niż się na pozór wydaje. To dało 
mi szansę zaangażowania się w sztukę symboliczną.
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STANISŁAW FIJAŁKOWSKI (ur. 1922)

DZIESIĄTA CZARNA SZARFA, 1986

olej, płótno, 100 x 81 cm
opisany na blejtramie: S.FIJAŁKOWSKI – DZIESIĄTA CZARNA SZARFA 1986

Cena wywoławcza: 80 000 zł l
Estymacja: 90 000 – 120 000 zł

REPRODUKOWANY:
Stanisław Fijałkowski, [katalog wystawy], Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2003, s. 199.

WYSTAWIANY:
Poznań, Muzeum Narodowe, Stanisław Fijałkowski, 2003.
Warszawa, Zachęta Państwowa Galeria Sztuki, Stanisław Fijałkowski, 2003.
Wrocław, Muzeum Narodowe, Stanisław Fijałkowski, 2003.

Malarstwo jest dla mnie techniką koncentracji, być może zbliżoną do jogi. Jest metodą 
harmonizowania obrazu świata z życiem wewnętrznym człowieka. Wydaje mi się, że 
w momencie prawdziwie twórczego zaangażowania otwierają się przed nami inne płaszczyzny 
rzeczywistości. Choć jestem przekonany, że piękno duchowe może pojawiać się również 
w najprostszych czynnościach, uprawia swój zawód malarza w nadziei na taką właśnie 
perspektywę dla siebie i tych, którzy zechcą mi towarzyszyć. W tej perspektywie wszystko da się 
połączyć, zjednoczyć. Wszystko może się zdarzyć. – Stanisław Fijałkowski

cytat za: M.Waller, Stanisław Fijałkowski, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2011, s. 64.
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MIECZYSŁAW JANIKOWSKI (1912 – 1968)

TRÓJKĄTY, PIERWSZA POŁOWA LAT 60. XX W.

olej, płótno, 100 x 73 cm
sygn. na odwrocie: m. Janikowski

Cena wywoławcza: 45 000 zł l
Estymacja: 50 000 – 60 000 zł

PROWENIENCJA:
Poznań, kolekcja prywatna

Mieczysław Janikowski urodził się w 13 lutego 1912 roku w Zaleszczy-
kach. Swoje dzieciństwo spędził w Olkuszu gdzie uczęszczał do Gimna-
zjum Humanistyczne im. Kazimierza Wielkiego. Po maturze rozpoczął 
studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Po roku postanowił zmienić pierwotnie wybraną uczelnię na Akademię 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. Swój talent doskonalił w pracowniach 
Władysława Jarockiego, Kazimierza Sichulskiego i Stefana Filipkiewicza, 
gdzie od oszczędnych i syntetycznych martwych natur przeszedł do ma-
larstwa usytuowanego w kręgu abstrakcji geometrycznej i konstruktywi-
zmu. Edukację artystyczną ukończył w 1939 roku, tuż przed wybuchem II 
wojny światowej. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej jako pod-
porucznik 20. Pułku Ułanów Podkarpackich, skąd w późniejszym cza-
sie przedostał się na zachód. Następnie walczył w 1. Dywizji Pancernej 
pod dowództwem generała Stanisława Maczka, angażując się w walce 
o wyzwalanie Francji, Belgii i Holandii. W czasie bitwy został ciężko ran-
ny. W latach 1945 – 1947 kontynuował studia artystyczne w College of 
Art w Edynburgu. Po otrzymaniu stypendium w 1947 roku udał się do 
Paryża, gdzie od 1952 roku zamieszkał na stałe w słynnym „La Ruche”. 
Regularnie odwiedzał Polskę, gdzie uczestniczył w krajowych wysta-
wach i życiu artystycznym. Jego twórczość ewoluowała od realizmu, po-
przez koloryzm. Po wojnie jednak uległ sztuce francuskiej. Oczarowała 
go zwłaszcza twórczość Henriego Matisse'a i Pierre'a Bonnarda. Od tej 
pory rozpoczął poszukiwania własnego stylu, które zmierzały w stronę 

abstrakcjonizmu. Janikowski stopniowo upraszczał swoje kompozycje, 
aż do ascezy kolorystycznej i formalnej. Obrazy Janikowskiego pozo-
stające w tym nurcie, są niezwykle oszczędne, najczęściej ograniczone 
do dwóch lub trzech kolorów, „składające się” z paru, czasem dwóch 
tylko elementów. Oddziałują na widza zarówno prostotą, jak też kolo-
rem, oddając wzajemne relacje przestrzeni, ruchu i barwy. W prostocie 
tej leży siła. Jak powiedział kiedyś jeden z krytyków francuskich: Malar-
stwa Janikowskiego nie można ani opisać, ani opowiedzieć, trzeba na nie 
patrzeć, tylko na nie, długo, aż się go samemu nie dostrzeże. Jego twór-
czość cieszyła się międzynarodowym uznaniem, szczególnie w zakresie 
abstrakcji geometrycznej. Janikowski interesował się m. in. malarstwem 
materii, w czym blisko mu było do twórczości Jadwigi Maziarskiej, któ-

rą poznał w trakcie studiów w Krakowie. Artysta w czasie swojego życia 
miał tylko trzy wystawy indywidualne. W latach 1955-1966 Mieczysław 
Janikowski uczestniczył w Salonach „Réalites Nouvelles“. Pierwsze indy-
widualne wystawy artysty datowane są na 1956 rok. Miały miejsce w Ga-
lerie Colette Allendy w Paryżu i w New Vision Center Gallery w Londynie. 
Jego prace są reprezentowane w czołowych kolekcjach polskich, zbio-
rach Muzeum Narodowego w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Poznaniu, 
Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Mu-
zeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Historycznym w Sanoku oraz 
muzeów w Bydgoszczy, Radomiu, Chełmie oraz muzeów zagranicznych.
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KAJETAN SOSNOWSKI (1913 – 1987)

OBRAZ CHEMICZNY Z CYKLU METALEPSEIS, 1974

tech. własna, płótno, 150 x 100 cm
sygn. na zagięciu płótna: KAJETAN SOSNOWSKI, oraz Kajetan „METALEPSEIS” 150 X 100 1974 KAJETAN 
SOSNOWSKI WARSZAWA
opisany na blejtramie: Nº3 98

Cena wywoławcza: 80 000 zł l
Estymacja: 100 000 – 140 000 zł

Obrazy chemiczne powstawały w latach 1972-1982, była to konse-
kwencja intelektualnych rozważań i naukowych zainteresowań artysty 
światem naukowym i „awizualnym”. Metalepseis, to zupełnie unikatowy 
w skali polskiej sztuki cykl niepozornych ale też niejednoznacznych zie-
lonkawo-błękitnych obrazów. Mimo iż bywają mniej lub bardziej złożo-
ne kompozycyjnie wszystkie kryją w sobie tajemnicę. Nie są to bowiem 
obrazy sensu stricte. To „obiekty”, których istota objawia się w zmien-
nych warunkach otoczenia.
Sosnowski zaczął cykl tzw. obrazów chemicznych w 1972 roku. Malował 
je chlorkiem kobaltu (CoCl²). Bezwodny chlorek kobaltu jest higrosko-
pijny. Mechanizm wchłaniania wilgoci przez ten związek polega na two-
rzeniu przez niego hydratów. W zależności od liczby cząsteczek wody 
w komórce elementarnej, hydraty chlorku kobaltu mają różną barwę: 
bezwodny CoCl2 – niebieski, CoCl2·2H2O – różowy, CoCl2·6H2O – inten-
sywnie czerwony. Stąd płótna przebarwiają się w zależności od wilgot-
ności powietrza. Malarz zafascynowany był wizją sztuki zmieniającej się 
pod wpływem niezależnych czynników. Wyobrażał sobie całe osiedla, 

gdzie w otwartych przestrzeniach żyje i pulsuje malarstwo. Początkowo 
każdy obraz składał się z trzech osobnych płócien. Na pierwszym był 
obraz właściwy, na drugim wzór chemiczny reakcji, która zachodziła na 
płótnie, na trzecim wzór strukturalny związku. Po pewnym czasie jednak 
zarzucił ową praktykę. Gdyby ktoś wszedł do pracowni malarza w Düs-
seldorfi e, gdzie przebywał na stypendium, poczułby się jak w alchemicz-
nej pracowni. Kajetan siedział przy stole, przed sobą miał kilkadziesiąt 
probówek z odczynnikami i mieszał, pipetował, eksperymentował. Do-
dając tlenki metalu do chlorku kobaltu, próbował uzyskać nowe kolory. 
W listach narzekał, że odczynniki są strasznie drogie, a dzień przeprowa-
dzania doświadczeń daje mu najwyżej trzy nowe odcienie. Mówił, że in-
nymi jego eksperymentami zainteresował się nawet Instytut Biochemii 
w Paryżu i że zaproponowano mu współpracę. Odmówił jednak, bo „tu 
nie o naukę chodzi”. Ważne były sztuka i piękno, to ostatnie zaś defi nio-
wane jako „prawda prawa, statystyki i liczb”. – Stanisław Gieżyński na 
podstawie: Kowalska B., Kajetan Sosnowski. Malarz niewidzialnych świa-
tów, Warszawa 1998. 
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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 są owocem badań nad 
opozycją porządku i chaosu kompozycyjnego, są zakłóceniem zasad 
geometrii i rytmu kompozycyjnego. W tym samym czasie Stażewski 
mocno ograniczył gamę kolorystyczną redukując w ten sposób rolę bar-
wy na rzecz wzrostu znaczenia konstrukcji czego konkluzją stała się seria 
prac z 1976 roku pt. Redukcje. 

HENRYK STAŻEWSKI
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72
HENRYK STAŻEWSKI (1894 – 1988)

RELIEF NR 72, 1974

akryl, płyta, 64,5 x 64,5 cm
sygn. na odwrocie: nr. 72 H. Stażewski 1974
na odwrocie naklejka depozytowa z numerem D.3198/159

Cena wywoławcza: 85 000 zł l
Estymacja: 100 000 – 150 000 zł

PROWENIENCJA:
Wrocław, kolekcja prywatna
depozyt Muzeum Narodowego we Wrocławiu

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. 



176 / AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 177/

73
HENRYK STAŻEWSKI (1894 – 1988)

RELIEF NR 12, 1975

akryl, płyta, 64,5 x 64,5 cm
sygn. na odwrocie: nr 12 1975 H. Stażewski
na odwrocie naklejka depozytowa z numerem D.3198/161, oraz naklejka eksportowa na 
wystawę „15 Polnische Künstler ” w Augsbure w 1978 roku.

Cena wywoławcza: 85 000 zł l
Estymacja: 100 000 – 150 000 zł

PROWENIENCJA:
Wrocław, kolekcja prywatna
depozyt Muzeum Narodowego we Wrocławiu

WYSTAWIANY:
Augsburg, Ratusz Miejski, 15 Polnische Künstler, 30 wrzesień – 5 listopad 1978.

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 praw, 
które miałyby obowiązywać zawsze i które swą miarą ogarniałyby wszechświat. Jest prostym, 
autonomicznym i jednorodnym 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 GEOMETRYCZNA, 1930/1977

serigrafi a, papier, 69,5 x 78 cm
sygn. i opisany p.d.: 77/100 H.Stażewski 1930/1977

Cena wywoławcza: 8 000 zł l
Estymacja: 10 000 – 15 000 zł

74
HENRYK STAŻEWSKI (1894 – 1988)

KOMPOZYCJA, 1929/LATA 70. XX W.

serigrafi a, papier, 52 x 62,5 cm
sygn. p.d.: H.Stażewski

Cena wywoławcza: 8 000 zł l
Estymacja: 10 000 – 15 000 zł
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HENRYK STAŻEWSKI (1894 – 1988)

REDUKTIONEN, 1976

serigrafi a, papier, 32 x 32 cm
sygn. p.d.: H. Stażewski 1976
edycja: E/A 10/20
teka 4 serigrafi i Henryka Stażewskiego opatrzona tekstem Ryszarda Stanisławskiego została wydana 
w 1977 roku w 30 egzemplarzach i 12 edycjach autorskich, sygnowanych i numerowanych (10/20)

Cena wywoławcza: 10 000 zł l
Estymacja: 15 000 – 20 000 zł
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DANUTA LEWANDOWSKA (1927 – 1977)

KOMPOZYCJA, 1976

tech. własna, 48 x 53 cm
sygn. i opisany na odwrocie: Danuta Lewandowska WARSZAWA 1976 r. / akryl 48 x 53 cm

Cena wywoławcza: 12 000 zł l
Estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Danuta Lewandowska urodziła się w 1927 roku w Warszawie. W latach 
1950-55 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1958 
roku była adiunktem w Pracowni Brył i Płaszczyzn na Wydziale Malar-
stwa rodzimej uczelni pod kierunkiem profesora Romana Owidzkiego. 
Projektowała wnętrza, tkaniny, ale to jej twórczość malarska zyskała 
największe uznanie i dotąd jeszcze nie w pełni odkryta czeka na swo-

je zasłużone wysokie miejsce. Lewandowska bowiem uczestniczyła 
w życiu intelektualnym czołowych ówczesnych twórców, pozostawała 
w przyjaźni m.in z Henrykiem Stażewskim. Szczyt jej twórczej dojrzało-
ści przypada na lata 70-te. Z tego to okresu pochodzą prace o charak-
terystycznym wyrazie: przed właściwą powierzchnią obrazu znajduje 
sie kolejna płaszczyzna z naciągniętych i pomalowanych metalowych 
strun. Można powiedzieć, że są to obrazy dwuwarstwowe. Magia tej 
twórczości polega na tym, że przechodząc koło obiektu widz ma wraże-
nie przesuwania się płaszczyzn wobec siebie, odbierając przy tym efekt 
świetlny bądź częściej wrażenie pulsowania świetlistych kół namalowa-
nych na pierwszej płaszczyźnie. Twórczość tej artystki jest przedziwnym 

połączeniem geometrii jej okręgów z nurtem op-artowskim, przejawia-
jącym się w efektach wizualnych. Henryk Stażewski określił to chyba 
najpiękniej, mówiąc o malarstwie Lewandowskiej: doprowadza mate-
rię do stanu krańcowej wibracji. Motywem ciekawym i łączącym niejako 
większość prac artystki jest motyw okręgu. Być może można go łączyć 
ze sztuką i fi  lozofi  ą Dalekiego Wschodu, którą żywo się interesowała. 
Na interpretację czeka też charakterystyczna przezroczysta, ulotna za-
słona która dzieli odbiorcę od właściwego obrazu. Prace Lewandow-
skiej tchną niesamowitym spokojem, skłaniają do medytacji, uspokaja-
ją przestrzeń, w której się znajdują, a jednocześnie w żaden sposób nie 
są nudne, wręcz przeciwnie: nie sposób przejść obok nich obojętnie. Ar-
tystka zmarła w 1977 roku. Doczekała się wystaw indywidualnych w Ga-
lerii Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 1965 roku, w Galerii Zapiecek 
w 1976 roku, brała również udział w 10 wystawach zbiorowych. Po jej 
śmierci miała miejsce wystawa w Zachęcie w 1982 roku oraz w Muzeum 
Okręgowym w Chełmie w 1972 roku.

Twórczość Lewandowskiej wyzbyta jest cech sentymentalizmu i osobistych wynurzeń. Jest to typ
sztuki w pełni zobiektywizowanej. Jednak równocześnie na wskroś indywidualnej w sposobie
wypowiedzi, a nawet w swej subtelności – kobiecej; a nadto w jej kontemplatywnym spokoju
– pogodnej. Urzeka dzięki swej nieuchwytności szczególnej i kruchej piękności. Ale nie jest to
piękność i urzeczenie estetyczne. zastanawia w tej sztuce – jeśli nawet nieodczytana, to odczuwalna
waga przesłania. Można w nim odnaleźć m.in. przekaz, nietraktowanych jako opozycyjne, pojęć
relatywnych: początku i końca, trwania i ustawania, jedności i wielości, przebywania i odchodzenia.

Kowalska B., Twórcy – Postawy. Artyści mojej galerii, tom II,
Fundacja Sztuk Pięknych, Kochański Suwalski Knut, Warszawa, 2015
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WOJCIECH FANGOR (1922 – 2015)

BEZ TYTUŁU, 1960

olej, płótno, 98 x 69 cm
opisany na odwrocie: Józkowi na pamięć lat błękitnych 59-60 Wojtek / FANGOR 1960

Cena wywoławcza: 290 000 zł l
Estymacja: 400 000 – 500 000 zł

PROWENIENCJA:
Polska, kolekcja prywatna

Wojciech Fangor zafascynowany był barwami i ożywianiem płaszczy-
zny płótna ich wibracją. Już we wczesnej fazie twórczości widać jak 
mocno poszukiwał rozwiązań kolorystycznych i przestrzennych dążąc 
do iluzji dla oka i załamania prawa płaskości obrazu. Na przełomie lat 
50. i 60. stworzył cykl różnobarwnych obrazów pokrytych teksturową 
siatką identycznych dotknięć pędzla zza których przebija barwne tło. 
Ta wzajemna relacja płaskiego barwą i fakturą tła zakrytego „kotarą” 

z wibrujących drobnych kropek sprawiała wrażenie prekursorskich iluzji 
przestrzeni, w którą zaczęły wnikać barwne, rozświetlone koła, jeszcze 
bardziej potęgując efekt trójwymiarowości i zapowiadając wielki cykl 
opartowskich kół artysty. Praca z 1960 roku jest więc nie tylko w pełni 
samodzielnym dziełem ale też ważnym zapisem przełomu w twórczo-
ści artysty, którego obrazy zarówno muzea jak i kolekcjonerzy prywatni 
zaliczają do jednych z najważniejszych dla polskiej sztuki współczesnej.

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, 15 luty, 1970, s. 103. 
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WOJCIECH FANGOR (1922 – 2015)

AKT SIEDZĄCY, 1994-2005

collage, papier, 163 x 118 cm (w świetle oprawy)
sygn. p.d.: Fangor

Cena wywoławcza: 65 000 zł l
Estymacja: 90 000 – 120 000 zł

PROWENIENCJA:
Warszawa, kolekcja prywatna
zakup od artysty

REPRODUKOWANY:
Szydłowski Sz., Fangor. Prace na papierze w kolorze, Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, Warszawa, 2007, s. 295.

Przypuszczalnie to właśnie uświadomienie sobie przez artystę faktu, że rysunek stoi 
u początku jego procesu twórczego, sprowokowało Fangora do malarskiej gry z własnym, 
liczącym w tysiące i rozciągniętym na dziesięciolecia, rysunkowym œuvre. Nie bez 
znaczenia dla tej postawy było też, nasilające się w ostatnich latach jego twórczości, 
powracanie do własnych korzeni, a także do pracy sprzed kilkunastu lat. Powroty te nie 
były motywowane wyłącznie potrzebami natury artystycznej. Noszą one również znamiona 
egzystencjalne. (…) Podobnych, dokonujących się poprzez sztukę powrotów do przeszłości 
– głównie do osób, miejsc i przedmiotów – było w twórczości artysty w ostatnich latach 
niemało. Dla niemal wszystkich tych artystycznych peregrynacji punktem wyjścia stawały 
się dawne rysunki.
 

Wojciech Fangor, Palimpsest, Galeria aTak, Warszawa, 2010, Wojciechowski J. s. 19 
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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 grubsza biorąc, 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 odbiorze tego, co robię. – Ryszard Winiarski 

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

RYSZARD WINIARSKI

Ryszard W
iniarski. Fotografi a archiw

alna [w
:] G

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

 2002, IRSA, s. 6.
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RYSZARD WINIARSKI (1936 – 2006)

PRÓBA PENETRACJI PRZESTRZENI INDUSTRIALNEJ(…), OK. 1979

akryl, drewno, płyta, 100 x 100 x 8 cm
na odwrocie oznaczenie „D” oraz nalepka z opisem pracy: Próba penetracji 
przestrzeni industrialnej z prawdopodobieństwem wystąpienia iluzji ruchu 
wirowego w zależności od interpretacji widza.

Obraz posiada potwierdzenie autentyczności Anny Winiarskiej.

Cena wywoławcza: 350 000 zł l
Estymacja: 400 000 – 500 000 zł

Prezentowana praca należy niewątpliwie do najbardziej okazałych 
prac Ryszarda Winiarskiego. Nie tylko ze względu na swój rozmiar ale 
głównie za sprawą złożoności kompozycji i wielości zabiegów użytych 
do opracowania fi nalnej kompozycji. Poza losową grą bieli i czerni wi-
dzimy jednocześnie wypukłe reliefy zbudowane z drewnianych klocków 
wychodzące w stronę widza oraz „zaburzenia” rytmu układające się 
wirowo wciągające jego wzrok wgłąb płaszczyzny obrazu. Całość kom-
pozycji oddziałuje bardzo mocno zarówno poprzez format i dynamikę 
gier optycznych. „Penetracje przestrzeni” właśnie taką grę podejmo-
wały. W przeciwieństwie do wielu kompozycji statycznych i uporządko-

wanych, te stanowią wyjątkową na tle twórczości Winiarskiego grupę 
obrazów, które same w sobie burzą własny porządek w sposób jednak 
w dalszym ciągu w pełni kontrolowany przez artystę. „Przestrzeń indu-
strialna” jest logiczna i statyczna, dalsza część tytułu implementuje jej 
wariacje „z prawdopodobieństwem wystąpienia iluzji ruchu/ chaosu/ 
ruchu wirowego”. Analogiczna praca wystawiana była w 2017 roku na 
wystawie Ryszarda Winiarskiego towarzyszącej Biennale w Wenecji, są 
one wybitnymi okazjami kolekcjonerskimi ponieważ należą do najbar-
dziej efektownych prac artysty ze szczytowego momentu rozwoju jego 
teorii malarstwa.

Każdy malarz ma swój kod, czasem pozornie prosty. Na przykład ktoś decyduje się na użycie jedynie 
koloru czerwonego i zielonego. Przy takim kodzie istnieje jednak duża możliwość nieporozumień, a nawet 
mistyfi kacji. Są tysiące czerwieni i tysiące zieleni. Którymi z nich operuje artysta? Ograniczenie się przeze 
mnie do bieli i czerni nie wynikało z innych pobudek, jak tylko z pragnienia uzyskania jednoznaczności 
kodu. Gdybym używał żółci, zapytano by mnie, której żółci używam. Gdy mówię, że używam bieli i czerni, 
to sytuacja jest jednoznaczna i tak porównywalna z określeniami „tak i nie”, „plus i minus”, „dobro i zło”, że 
nikt nie zapyta o specyfi kę mojej bieli i mojej czerni. W pewnych systemach kolorystycznych biel i czerń są 
wyłączone z pola kolorów. Są nie kolorami. Kod był tak prosty, że każdy mój obraz można było zastąpić 
elementarnym zapisem cyfrowym, składającym się z zer i jedynek i każdemu takiemu zapisowi można 
było przywrócić bez trudu biało-czarną wizualna postać. Potrzeba precyzji kodu zmusiła mnie także do 
zdecydowania się na kwadrat, fi gurę geometryczną, która nie prowokuje pytań o kierunek ( jak trójkąt) 
lub otaczające pole ( jak koło). Nie pozostawia żadnych wątpliwości. – Ryszard Winiarski 

cytat za.: Skaryszewska D., Wywiad z Ryszardem Winiarskim, Projekt, 30 /5 (164), 1985, ss. 22–27.
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RYSZARD WINIARSKI (1936 – 2006)

AREA 142/13, 1973

olej, płótno, 50 x 50 cm
sygn. i opisany na blejtramie: WINIARSKI 1973 AREA 142 13.

Cena wywoławcza: 55 000 zł l
Estymacja: 60 000 – 90 000 zł

PROWENIENCJA:
Kraków, kolekcja prywatna
Warszawa, kolekcja prywatna

81
RYSZARD WINIARSKI (1936 – 2006)

CHANCE II IN GAME FOR ONE, 1984

akryl, płyta, 48 x 48 cm
sygn. i opisany u dołu: chance II in game for one, winiarski '84.

Cena wywoławcza: 40 000 zł l
Estymacja: 50 000 – 60 000 zł
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JULIAN STAŃCZAK (1928 – 2017)

CONSTANT SOUND, 1974-75

akryl/płótno, 91,5 x 91,5 cm
sygn na odwrocie: J.Stańczak 74-75 oraz opisany na blejtramie: JULIAN STAŃCZAK "Constant sound" 1974-75 
JS009

Cena wywoławcza: 140 000 zł l
Estymacja: 180 000 – 220 000 zł

PROWENIENCJA:
Warszawa, kolekcja prywatna
aukcja Domu Aukcyjnego Desa Unicum,6.03.2014,poz.19

REPRODUKOWANY:
M. Smolińska, Julian Stańczak. Op art i dynamika percepcji, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 2014, s. 22.

Artysta urodzony 5 listopada 1928 roku w Borwnicy. W dzieciństwie ma-
rzył o zostaniu wiolonczelistą, niestety mając 12 lat został wraz z całą ro-
dziną aresztowany przez Sowietów i wywieziony do obozu pracy w Perm 
na Syberii. To właśnie tam wskutek ciężkiej pracy i choroby utracił wła-
dzę w prawej ręce. W 1942 roku po ogłoszeniu częściowej amnestii, 
ucieka z obozu, w czasie nocy podążając na południe, gdzie napotkał 
polską armię, która zapewniła mu pomoc medyczną i jedzenie. Uciecz-
ka z obozu zmusiła go do oddzielenia się od rodziców i wstąpienia do 
armii. Pogłębiający się bezwład prawej ręki uniemożliwia mu jednak 
służbę i po krótkim czasu Julian Stańczak podjął decyzję o samotnej 

wędrówce przez Środkowy Wschód do Teheranu, gdzie niesamowitym 
zrządzeniem losu udało mu się odnaleźć matkę, siostrę i brata. Jeszcze 
w tym samym roku, rodzina nie mając wieści o miejscu pobytu ojca, 
zostaje przetransportowana przez Indie do obozu polskich uchodźców 
w Masindi, w ugandyjskiej dżungli. To właśnie tam Stańczak, będąc pod 
wrażeniem urody afrykańskiej natury, postanawia zostać malarzem. 
Pierwsze lekcje rysunku lewą ręką. Pierwszą wystawę swojej twórczo-
ści miał w Nairobi. W 1949 wyemigrował z rodziną do Wielkiej Brytanii, 
gdzie rozpoczął studia na politechnice w Londynie. Rozpoczął tam stu-
dia w Cleveland Art Institute (ukończył w 1954). Następnie studiował 
w Yale, gdzie uzyskał tytuł Master of Art Sciences. W 1964 został profeso-
rem malarstwa w Cleveland Art Institute w Cleveland. Dramatyczna hi-
storia jego dzieciństwa i bezwład prawej ręki pokrzyżowały Stańczakowi 
plany zostania muzykiem. Mimo to muzyka pozostała nieodłączną i bar-
dzo ważną częścią jego życia. Stał się melomanem i wytrwałym znawcą 
muzyki klasycznej. Wernisażom jego wystaw bardzo często towarzyszą 

koncerty. Tętno muzyki uwidacznia się także w samym malarstwie arty-
sty, który z niespełnionego dziecięcego pragnienia uczynił jedną z klu-
czowych cech swojej twórczości wizualnej. Jego obrazom należy się 
bowiem nie tylko przyglądać, ale i wsłuchiwać. Są to więc partytury per-
cepcyjne w których zapis notacji kolorystycznej, a nie nutowej, pozwala 
wybrzmieć i rozegrać się skomplikowanemu procesowi percepcji, dyry-
gowanemu przez wizualną kompozycję. Odbiorca wychodzi zaś w rezo-
nans i tańczy z kolorem w zależności od indywidualnego rytmu własnej 
osobowości. (M. Smolińska, Julian Stańczak. Op art i dynamika per-
cepcji, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 2014, 146) W latach 50. po 

ukończeniu studiów na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni Yale, 
zaczął wykorzystywać doświadczenia zdobyte podczas pobytu w Afryce. 
Jego twórczość była swoistą nowością w świecie sztuki – Stańczak dzię-
ki wcześniejszym doświadczeniom odważnie operował kolorem, a jego 
prace cechowały się uporządkowanym rytmem, charakterystycznym 
dla tempa muzycznego. Z czasem jego prace stają się coraz bardziej 
skomplikowane – artysta używa coraz większej palety barw, a tworzo-
ne przez niego kompozycje cechują się większym stopniem złożoności. 
Jego eksperymenty stają się wyrafi nowane, a optyczna gra z odbiorcą 
zyskuje coraz większe grono sympatyków. Obrazy Juliana Stańczaka 
wystawiane były na licznych wystawach i obecne są także w zbiorach 
ponad 70 muzeów, oraz w prywatnych kolekcjach. Wśród ośrodków po-
siadających prace Juliana Stańczaka warto wyróżnić: Cleveland Institu-
te of Art, The Metropolitan Museum of Art, Miami University Art Museum, 
Museum of Fine Arts Boston czy Museum of Modern Art (New York).

Stańczak, mówiąc o swojej sztuce, bardzo często używa terminologii z zakresu muzykologii, 
odwołując się do pojęć, takich jak rytm, takt, orkiestra i harmonia barw, kompozycja 
wizualna, system muzyczny, interwał czy kontrapunkt. Sugeruje ponadto, że rytmiczna 
i cykliczna powtarzalność stanowi jedną z głównych cech życia każdego człowieka.

cytat za: M. Smolińska, Julian Stańczak. Op art i dynamika percepcji, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 2014, s. 147.
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Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom otrzy-
mał w pracowni Tadeusza Dominika w roku 1984. Krótkotrwałym 
epizodem we wczesnej twórczości Tarasewicza było malarstwo 

fi guratywne. Szybko jednak z niego zrezygnował; obrazy, jak twierdzi, 
zniszczył. Jak sam twierdzi, nigdy nie maluje w oderwaniu od rzeczy-
wistego pejzażu. Niemniej pozbawionego ludzkiej obecności, mające-
go natomiast wewnętrzną rytmikę, którą artysta zauważa i podkreśla 
w abstrakcyjnej formie – rytmikę lasów, pól, ptaków. Już wczesne ob-
razy z lat 80. przypominają abstrakcyjne, regularnie skomponowane, 
wypełnione powtarzającymi się motywami (pnie drzew, szkółki leśne, 
bruzdy przeoranych pól, ptaki krążące nad ziemią) dekoracyjne dywany 
(czasami ogromnych rozmiarów), niż odbicia rzeczywistości. Ważne były 
przede wszystkim ich wartości czysto malarskie – kolor, faktura, światło. 
Tarasewicz stosuje głównie kolory podstawowe, czasem kontrasty barw 
dopełniających, niekiedy kontrapunktowanych czernią. Jego wczesne 
prace znamionowała oszczędność kolorystyczna. Z czasem ich zbyt wy-
raźny rygoryzm został złagodzony. Malarz ograniczył także biel, która po-
czątkowo niekiedy gasiła u niego pozostałe barwy. Pomimo identyfi kacji 
z miejscem, Tarasewicz systematycznie, dążąc do realizacji swojej wizji 
malarstwa jako sztuki oka, starannie zaciera ślady, które mogłyby wska-
zywać na genezę twórczości. Stopniowo zasugerowana przez naturę 
struktura obrazu stała się obszarem urzekającej, zmysłowej gry czystych, 
intensywnych kolorów, nakładanych na płaszczyznę równoległymi pa-

sami lub drobnymi plamkami. Od wielu lat, posługując się typowymi dla 
siebie środkami, Tarasewicz rozwija działania z pogranicza konceptuali-
zmu oraz instalacji. Malując bezpośrednio na ścianach sal wystawo-
wych, zamalowując je od góry do dołu, wraz ze znajdującymi się w tych 

salach elementami (piec, przewody elektryczne). Formuła ta wpisuje się 
właśnie w specyfi kę „sztuki miejsca”, instalacji. Oryginalne dokonania 
artystyczne zapewniły mu udział między innymi w Biennale w São Paulo 
w roku 1987 i w "Aperto '88" w ramach weneckiego Biennale. Podobnie 
maksymalistyczne okazało się przedsięwzięcie w przestrzeni miejskiej 
– rozległego barcelońskiego Plaza Real (2002). Kulminacją dotychcza-
sowych poszukiwań Tarasewicza stała się jednak realizacja pokazana 
latem 2003 roku w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej W Pol-
sce Tarasewicz stale współpracuje z warszawską Galerią Foksal, gdzie 
w roku 1984 zadebiutował, a także z lubelską Galerią Białą. Wielokrotnie 
pokazywał prace w Centrum Sztuki Współczesnej (kilka znajduje sięw 
kolekcji). Jednym z ciekawszych tamtejszych przedsięwzięć była ekspo-
zycjaJerzy Nowosielski – Leon Tarasewicz – Mikołaj Smoczyński (1997). 
Na zewnętrznej ścianie centrum handlowo-rozrywkowego Gemini Park
w Bielsku-Białej malarz wykonał monumentalny mural upamiętniający
nieistniejącą mozaikę Ignacego Bieńka, kompozycja miała ponad 450 
m kwadratowych. We wrześniu 2011 roku na kieleckim Placu Artystów 
powstała konstrukcja o powierzchni 200 metrów kwadratowych i prawie 
trzech metrach wysokości, kryjąca wewnątrz labirynt malarstwa i luster, 
to największa realizacja Tarasewicza w przestrzeni publicznej. Wcho-
dząc do środka, odnosiło się wrażenie „bycia w obrazie”, podobną iluzję 
artysta uzyskał w 2005 roku w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku Muzeum 
Narodowego Krakowa – (na podstwie oprac. Małgorzata Kitowska-Ły-

siak, 2015). Całokształt dorobku Leona Tarasewicza jest jednym z cie-
kawszych na tle polskiej sztuki współczesnej i stanowi część licznych 
kolekcji prywatnych.

LEON TARASEWICZ

M
agdalena Abakanow

icz – fot. Forum
fot. Czesław
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Wydaje mi się, że zawsze byłem malarzem, który robił syntezę 
z otaczającego świata – Leon Tarasewicz 
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LEON TARASEWICZ (ur. 1957)

BEZ TYTUŁU, 1981

olej, płótno, 100 x 125 cm
sygn. i opisany na odwrocie: L. Tarasewicz. 19.VII.81. (nieczytelne)

Cena wywoławcza: 50 000 zł l
Estymacja: 65 000 – 80 000 zł

PROWENIENCJA:
Warszawa, kolekcja prywatna

Zwrócił na siebie uwagę już na studiach, ponieważ jego obrazy różniły 
się znacznie od malarstwa "nowej ekspresji" uprawianego przez rówie-
śników. Już wtedy tworzył według teorii, że "obraz […] powinien zawsze 
bronić się malarstwem i tylko malarstwem", a nie dodanym sensem, po-
zaartystycznym kodem. Leon Tarasewicz razem ze swoimi przyjaciółmi 
ze studiów, organizował kameralne plenery malarskie w Maruzku i Wil-
dze w 1980 oraz w swojej rodzinnej Stacji Waliły jak np. w lipcu 1981 
roku. Od drugiego roku studiów za zgodą swojego profesora Tadeusza 
Dominika pracował w domu, w Falenicy. Jesienią 1981 roku namalował 
tam pierwsze obrazy i w latach 1981-1984 odbywały się tam profesor-

skie korekty. To właśnie z tego okresu pochodzi prezentowany obraz. 
Tarasewicz stworzył równolegle kilka bliźniaczych kompozycji, inspiro-
wanych jednak zupełnie innymi fragmentami pejzażu. Obraz ten nale-
ży do niespotykanie rzadkich bardzo wczesnych prac artysty. Jest też 
dowodem na bardzo jasną i szybką krystalizację drogi twórczej Tarase-
wicza, rozwijanej później w intensywności, esencjalizacji formy i przede 
wszystkim skali i roli w przestrzeni. Niemniej na proponowanej pracy 
widzimy jasno bezpośrednią inspirację naturą i abstrakcyjne jej uprosz-
czenie, tej nici zależności artysta nigdy w późniejszej pracy nie zerwał. 

[…] często obserwuję w przyrodzie niezwykłe zestawienia barw. […] Chciałbym na przykład 
zestawić zieleń z błękitem w taki sposób, aby to w którymś momencie stało się prawie 
świecące. […] Czasami uzyskanie takiego świecącego zderzenia kolorów jest możliwe 
poprzez przełamanie – a więc przekształcenie naturalizmu zaobserwowanego zjawiska. 
[…] Ale jak to zrobić, jeszcze tego nie wiem. – Leon Tarasewicz
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LEON TARASEWICZ (ur. 1957)

BEZ TYTUŁU, 2017

akryl, płótno, 100 x 100 cm
sygn. i opisany na odwrocie: L. Tarasewicz 2017 acrylic on canvas 100 x 100

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

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

cyt. za: E. Dzikowska, Artyści mówią. Wywiady z mistrzami malarstwa, wyd. Rosikon Press, Warszawa 2011.
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86
TADEUSZ DOMINIK (1928 – 2014)

OGRÓD

olej, płótno, 60 x 80 cm
sygn. p.d.: Dominik

Cena wywoławcza: 29 000 zł l
Estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Moje malarstwo jest w całości efektem otwarcia na naturę, jest inspirowane naturą. 
Nie ilustruję natury, ale swoimi obrazami otwieram drogę widzowi do ich własnego 
przeżywania. (…) Natura miała większy wpływ na moje malarstwo niż wszyscy mistrzowie, 
których podziwiałem w największych muzeach świata. – Tadeusz Dominik

cytat za: Kluszczyński. R. J., Od Michałowskiego do Fangora. Nowoczesne malarstwo polskie, 
Wydawnictwo WBC, Kraków 2016, s. 429.

Artysta urodzony w 1928r. w Szymanowie. Pochodził z ubogiej rodziny 
rolniczej. Mimo że nie miał możliwości rozwijania talentu artystycznego, 
malował od dziecka. W latach 1946-51 studiował malarstwo w Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom uzyskał w 1953 w pracowni prof. 
Jana Cybisa. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę asystenta w pra-
cowni prof. Wacława Waśkowskiego na wydziale Grafi ki. Był stypen-
dystą Rządu Francuskiego (1958-1959) i Ford Foundation (1961-1962). 
Konsekwentnie rozwijał swoją karierę naukową uzyskując w 1988r. tytuł 
profesora zwyczajnego. Dwukrotnie był dziekanem Wydziału Malarstwa 
warszawskiej ASP. W 1990 roku odszedł na emeryturę. Początkowo two-
rzył grafi ki, czarno-białe drzeworyty zyskujące wielkie uznanie. Później 
malarstwo stało się jego główną formą wypowiedzi. Początkowo fi gura-
tywne, już w latach 50tych zaczęło ulegać mocny uproszczeniom i synte-
zie, wręcz do podświadomie czytanych znaków a prymat w kompozycji 
zyskiwał coraz silniej kolor. Od swojego nauczyciela, wielkiego kapisty 
– Cybisa, przejął myśl, że malarstwo nie ma za zadania powielać natury 
wiernie jak fotografi a a jedynie ją sugerować kształtem barw przekazu-
jąc subiektywne odczucie a nie fakty i czyniąc z obrazu autonomiczne 
dzieło oderwane od pierwowzoru.
W latach 50 tych i 60 tych jego obrazy cechuje energiczny gest i ciem-
niejsza paleta częstokroć też pewne nawiązanie do informelu również 
w strukturze farby. W latach 70tych zdefi niował swój najbardziej rozpo-
znawalny dziś język wypowiedzi. Plamy barw, większe, płaskie zaczęły 
układać się w sugestię krajobrazu, barwy uległy stopniowemu rozja-
śnieniu, kolory nabrały intensywności. W następnych latach równolegle 
z malarstwem, uprawiał tkanie gobelinów, zajmował się też ceramiką . 
Źródłem inspiracji są często mapy, plany miast, fragmenty przypomina-

jące graff iti. Uprawia sztukę video. Od polowy lat 90. twórczość Tomasza 
Dominika wzbogaciła technika komputerowa. W roku 1956 reprezento-
wał polskie malarstwo na Biennale w Wenecji. W 1973 otrzymał Nagrodę 
im. Jana Cybisa. Zawsze jednak jego malarstwo pozostawało w ścisłym 
powiązaniu z naturą. Pejzaże Tadeusza Dominika najczęściej powsta-
wały w zaciszu pracowni. Tam artysta odtwarzał ducha zapamiętanego 
krajobrazu. Zamieniał przyrodę w znaki. Tendencji do syntezy towarzy-
szy odwaga w szafowaniu kolorem. Tadeusz Dominik należy do ścisłe-
go grona klasyków polskiej nowoczesności. Sam o swojej twórczości 
pisał: „Moje malarstwo jest w całości efektem otwarcia na naturę, jest 
inspirowane naturą. Nie ilustruję natury, ale swoimi obrazami otwieram 
drogę widzowi do jego własnego przeżywania. (…) Natura miała większy 
wpływ na moje malarstwo, niż wszyscy mistrzowie, których podziwia-
łem w największych muzeach świata.” Już w pierwszych latach powo-
jennych na jego geniusz wskazywał Józef Czapski, rozpoznając w nim 
już wtedy wybitnego kolorystę.
Dominik debiutował w 1951 na VII Wystawie Plastyki w Radomiu. Jego 
pierwsza wystawa indywidualna odbyła się w Zachęcie w 1957. Za grani-
cą zadebiutował pokazem prac (cykl drzeworytów pt. „Macierzyństwo”) 
na XXVIII Biennale w Wenecji w 1956. Jego prace znajdują się w zbiorach 
Muzeów Narodowych: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, 
Szczecinie, a także w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Museo de 
Bellas Artes w Caracas, Galerii Albertina w Wiedniu, Stedelijk Museum 
w Amsterdamie. Jego prace znajdują się w wielu muzeach i kolekcjach, 
m. in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, w Mu-
seum of Modern Art w Nowym Jorku, Museo de Bellas Artes w Caracas, 
Stedelijk Museum w Amsterdamie.
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Artysta lokowany przez krytyków i badaczy w gronie klasyków XX 
wieku, obok Stanisława Fijałkowskiego czy Stefana Gierowskie-
go. Urodził się 7 stycznia 1927 roku w Nowym Sączu. W wieku 

dwudziestu dwóch lat przeprowadził się do Wrocławia, gdzie w 1949 
roku rozpoczął studia w Poznańskiej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych 
w pracowni Eugeniusza Gepperta. Okres studiów w twórczości Hałasa 
to przede wszystkim pierwsze znaczące eksperymenty z kolorem oraz 
strukturą malarską. Artysta należał do pierwszego pokolenia studiują-
cego we Wrocławiu pod piecza pionierów, którzy po II wojnie organizo-
wali wrocławskie środowisko. W powojennym Wrocławiu Józef Hałas 
był przybyszem, którego bagaż doświadczenia określało jego miejsce 
pochodzenia- Nowy Sącz, a więc góry, na którym Hałas oparł podstawy 
swojej sztuki, realizując w ciągu lat własny i wielokrotnie opracowany 
model malarstwa pejzażowego. Entuzjazm i chęć malowania to moto-
ryczna siła, która nie słabnąc w ciągu następnych lat, uczyniła go artystą 
wiernym wybranemu gatunkowi plastycznemu. W tym zakresie postawa 
Hałasa nie uległa zmianie do dnia dzisiejszego. Obraz, kolor i konstruk-
cja formalna – przywiązanie do tych priorytetów oraz bogata, nieprze-
rwana praktyka wyróżniały go na przestrzeni lat we Wrocławiu i zde-
cydowały o znamiennej pozycji w miejscowym środowisku (A.Jarosz, 
Józef Hałas, Wydawnictwo Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu im. 
Eugeniusza Gepperta, Wrocław 2007, s.4). Zachwyt nad urodą świata 
stanowi dla niego głównie inspirację do namysłu nad możliwościami 
artystycznego przetworzenia indywidualnego przeżycia w uniwersalne 
dzieło sztuki. Wychodząc od owego bezpośredniego doznania, bardzo 
szybko dochodzi do uogólnień; jego obrazy stają się malarskimi znaka-
mi. Kompozycje noszą często tytuły Góra (Góra C, 1967) lub Łąka, ale 
nie dążą do realistycznego przedstawiania natury. Malarz wybiera jeden 
fragment krajobrazu i czyni z niego rodzaj idealnej reprezentacji większej 
całości. Poprzestając na uogólnieniu, aluzji, sięga po formy abstrakcyj-
ne. W obrazach syntetyzuje kształty, wprowadza geometryczny porzą-
dek, budując swoje „krajobrazy” z dużych, zdecydowanych płaszczyzn, 
często niemal monochromatycznych.

Geometryczny szkielet kompozycyjny obrazów, konstruowanych zgodnie 
z przyjętym schematem, a nie zgodnie z prawami obserwacji, podkreśla 
ogólne zarysy pejzażu, ale nie odzwierciedla jego szczegółowej charak-
terystyki. Instynkt, temperament, artysty odbija zatem przede wszystkim 
kolorystyka płócien. Hałas chętnie stosuje gamę barwną złożoną z cie-
płych kolorów ziemi, przy czym "ziemisty" charakter kompozycji akcentuje 
najczęściej mięsista faktura grudkowato kładzionej farby, jakby nakrapia-
nej (Kartofl isko II, 1966) lub krótkimi pasemkami znaczącej rytm pejzażu 
(Góra jasna inna, 1967). W ostatnich latach życia w Hałasie przybyła nowa 
energia, tak wielka, że powstały największe z dotychczasowych obrazów. 
Powrócił do fi gur, ale tym razem w naprawdę monumentalnej skali i w wiel-
kiej kolorystycznej swobodzie. Obok fi gur wyczyszczone wielkie abstrakcje, 
w których na ogromne połacie równo lub mniej równo założonego kolo-
ru nanosił pojedyncze wypukłe reliefowe linie obwiedzione mocniejszym 
kolorem. Czuć w tych kompozycjach swobodę, pewność i równowagę 
malarza.(…) Józef Hałas to zamknięty rozdział w polskiej sztuce, a zara-
zem dzieło otwarte, bo wciąż się poszerza, wzbogaca i dopełnia. (B.Dep-
tuła, Błogosławiona niepewność. O malarstwie Józefa Hałasa [w:]Józef 
Hałas. Poszukiwania. Wystawa malarstwa i rysunku, Wrocław2017, s. 14) 
Był laureatem nagród: Grand Prix – Festiwalu Malarstwa Współczesnego 
w Szczecinie w 1966 roku, Nagrody Miasta Wrocławia w 1969 roku, Nagrody 
Kolegium Rektorów (Wrocław) w 1989 roku, Najlepsza Wystawa 2000 Roku 
(ZPAP) w BWA Awangarda, Śląskiej Nagrody Kulturalnej Kraju Dolnej Sak-
sonii w roku 2002. Otrzymał także Złoty Medal Gloria Artis – Zasłużony Kul-
turze Narodowej, przyznanym mu w 2006 roku za całokształt twórczości. 
Czterdziestolecie pracy artystycznej Józefa Hałasa uhonorowało Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu wystawą retrospektywną (1994). Przy tej okazji 
powstał fi lm Iwony Rosiak: "Pejzaż z górą w tle". Z okazji jubileuszu 80. lecia 
urodzin artysty rektor ASP Prof. Jacek Szewczyk powiedział Gazecie Wy-
borczej: „Wpływ profesora Hałasa na styl szkoły wrocławskiej jest olbrzymi. 
Jego koncepcja malarstwa oparta na zachwycie naturą i jej twórczej anali-
zie powraca w akademii do dziś. I choć od 10 lat nie pracuje na uczelni, jest 
tu ciągle obecny przez zapatrzenie. Jest mistrzem dla kolejnych pokoleń”.

JÓZEF HAŁAS

Miejmy jednak świadomość, że kompozycje zbudowane w oparciu o tysiąckrotnie zwielokrotnione punkty 
miały dla Hałasa bardzo konkretne źródło. Artystę fascynowało morze, oglądane po raz pierwszy jeszcze 
przed wojną. W wieku dojrzałym Hałas odbył kilka wypraw morskich sycąc się nieskończonością widzianego 
pejzażu – trudno oprzeć się wrażeniu, że do swojego malarstwa przeniósł jego poetykę. W obrazach mógł 
się pojawić oczywiście tylko fragment, w którym mieściła się kadrowana powierzchnia morza i niebo 
rozciągające się ponad nim. Stosując horyzontalne układy płócien, zbliżał Hałas swoje „mariny” do ujęć 
panoramicznych, choć skala i proporcje syntetyzowanego krajobrazu są trudne do uchwycenia.

cytat za: A.Jarosz, Józef Hałas, Wydawnictwo Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu im. Eugeniusza Gepperta, Wrocław 2007, s. 52.
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JÓZEF HAŁAS (1927 – 2015)

PODZIAŁ P., 1976

tech. mieszana, olej, płótno, 100 x 150 cm
sygn. i opisany na blejtramie: Podział P J Hałas 1976
na odwrocie nalepka z wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu

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

WYSTAWIANY:
Wrocław, Muzeum Architektury, Józef Hałas – Poszukiwania, 24 marca – 28 maja, 2017.

Plastycznym konkretem, a jednocześnie świadectwem intensywnej pracy włożonej w te 
realizacje jest zwielokrotniony, rozbielony punkt. (…) Nieznaczne przesunięcie jednego, 
dwóch lub większej liczby punktów powoduje, że złożone z nich linie ciągłe delikatnie 
zmieniają dukt i jakby się poruszają. Płynność tkanki malarskiej związana jest także 
z otoczeniem punktów nieregularnymi plamkami nasyconego błękitu. Zmienność, 
indywidualność tak kształtowanej powierzchni wydaje się powodem powiększania 
i twórczego kontynuowania serii przez artystę. Obraz, którego cała powierzchnia zostaje 
„opanowana” przez relief punktów, staje się formalnie skrajną wersją zatomizowanej 
i monochromatycznej kompozycji. Artysta, zdając sobie z tego sprawę w kolejnych 
Podziałach, wykorzystywał możliwość kontrastu partii fakturowych i tła.

cytat za: A.Jarosz, Józef Hałas, Wydawnictwo Akademia Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu im. Eugeniusza Gepperta, Wrocław 2007, ss. 54 – 55.
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JÓZEF HAŁAS (1927 – 2015)

PIONY/SKOSY, OK. 1971

tusz, papier, 83 x 59 cm
niesygnowany

Cena wywoławcza: 10 000 zł l
Estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Kliny gładkiej płaszczyzny rozdzielały regularne formacje punktów i wywoływały wrażenie 
pochylania się nad horyzontem rozległych masywów chmur oraz diagonalnych „strug” 
padającego na powierzchnię wody deszczu (a może przeświecających gdzieś z góry 
promieni słonecznych?). Hałas nie wykluczył także możliwości zestawienia punktu i linii 
z z niezależną od nich szeroką plamą. Niekiedy więc ponad tafl ą wody obecne są miękkie 
„puszyste”, czarne i ciemnoniebieskie formy, które regularnym półkolem prawie dotykają 
horyzontu.

cytat za: A.Jarosz, Józef Hałas, Wydawnictwo Akademia Sztuk Pięknych 

we Wrocławiu im. Eugeniusza Gepperta, Wrocław 2007, s. 56.
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JAN TARASIN (1926 – 2009)

PRZEDMIOTY, 1991

akwarela, gwasz, papier, 48,5 x 69 cm (w świetle oprawy)
sygn. i opisany na odwrocie: „Przedmioty” Jan Tarasin '91

Cena wywoławcza: 14 000 zł l
Estymacja: 16 000 – 18 000 zł

Jan Tarasin urodził się w 1926 r. w Kaliszu. W 1946 ukończył Liceum Ogól-
nokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. W latach 1946-1951 
studiował na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie, w pracowni prof. Zbigniewa Pronaszki, Zygmunta Rudnickiego oraz 
Wacława Taranczewskiego. Jako student w 1948r. zadebiutował na Wy-
stawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie. Duża popularność zyskał, dzięki 
zaprezentowaniu swojego propagandowego plakatu Bumelant (1952). 
Działał również w pracowni grafi ki Andrzeja Jurkiewicza i Konrada 
Srzednickiego. W 1954r. wykonał cykl litografi i zatytułowanych „Nowa 
Huta i jej mieszkańcy”,w którym przeciwstawiał się ofi cjalnemu optymi-
zmowi oraz drugi cykl „Dom“, w którym operował symboliką martwej 
natury oraz zawarł treści egzystencjalne, odnoszące do dramatu wojny. 
Od 1956r. maluje obrazy niefi guratywne. Przestrzeń obrazu wypełniają 
wyodrębnione elementy – "przedmioty" umieszczane na płaszczyźnie 
lub w aluzyjnej przestrzeni. Zasadę tę utrzymuje w swojej twórczości. 
Zmieniają się tylko sposoby opracowania "przedmiotów". Od lat 70. 
"przedmioty" zmieniają się w ciemne znaki – quasi kaligrafi ę – na ja-
snym tle. W latach 1963-1967 był pedagogiem na Wydziale Architektury 
Wnętrz ASP w Krakowie, a po przeprowadzce do Warszawy po kilku la-

tach podjął pracę na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Pracow-
ni Malarstwa. W 1985r. Mianowany został profesorem nadzwyczajnym, 
a po 2 latach objął stanowisko rektora akademii, które sprawował do 
1990r. Jan Tarasin należący do grupy artystów polskiego malarstwa 
współczesnego, uważany jest za przedstawiciela nurtu zmierzającego 
w stronę syntezy znaków, ale równocześnie pozostającego w nurcie 
sztuki fi guratywnej. Jest laureatem licznych nagród, w tym m. in. za cykl 
litografi i "Dom" na Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki w Arsenale 
(Warszawa, 1955), I nagrodę na I Biennale Grafi ki (Kraków,1960), nagro-
dę gazety "Yomiuri" na Międzynarodowej Wystawie Młodych Plastyków 
(Tokio 1964), Nagrodę Krytyki im. Cypriana Norwida za najlepszą wysta-
wę indywidualną w Warszawie (1976). W swoim dorobku artystycznym 
ma ponad 20 wystaw indywidualnych m . in.: „Salon Nowej Kultury” 
(1957), i „Krzywe koło” (1960) w Warszawie, Galeria „Krzysztofory” w Kra-
kowie (1959, 1981, 1986), Galeria „Lambert” (1962) w Paryżu, Galeria 
Zero” (1964) w Tokio .Uczestniczył także w wielu wystawach międzyna-
rodowych, problemowych, ogólnopolskich i przeglądowych. Jego prace 
znajdują się w licznych zbiorach muzealnych w kraju i zagranicą. 

Chcę, żeby to co maluję miało taką konkretność jak w naturze, żeby miało ciężar, 
kształt, kolor. Nie chcę jednak żeby to, co robię, miało bezpośrednie odniesienia do 
jakiegoś gotowego tworu natury. Zajmuję się „przedmiotami” na wielu piętrach ich 
odprzedmiotowienia. Jest to taka gra, która polega na tym, że to, co abstrakcyjne, musi być 
prawie materialne, a to co materialne, zdążać w kierunku abstrakcji – Jan Tarasin 

cytat za: Piotr Majewski, Liryka przedmiotowości. „Krytyka poetów” wobec malarstwa Jana Tarasina, 
Anales Universitatis Mariae Curie Skłodowska, vol. VIII (2), 2010, ss. 45-46. 
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IGOR MITORAJ (1944 – 2014)

ASKLEPIOS, 1988

brąz patynowany, wys. 38 cm
edycja: 65/1000
sygn. u dołu: MITORAJ
oraz oznaczony wewnątrz: A 65 / 1000 H.C.

Cena wywoławcza: 24 000 zł l
Estymacja: 30 000 – 40 000 zł

90
IGOR MITORAJ (1944 – 2014)

CENTURION II, 1987

brąz patynowany, wys. 19 cm
edycja: H.C. 1257 /1500
sygn. oraz opisany: u podstawy: MITORAJ, oraz H.C. 1257 /1500

Cena wywoławcza: 24 000 zł l
Estymacja: 28 000 – 35 000 zł
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XAWERY WOLSKI (ur. 1960)

USTA, 2007

tech. własna, terakota, 153 x 120 x 10 cm
niesygnowany

Cena wywoławcza: 55 000 zł l
Estymacja: 60 000 – 80 000 zł

WYSTAWIANY:
Meksyk, Tijuana, Center of Contemporary Art Tijuana, Materia del Deseo, 2012

Xawery Wolski urodził się w 1960 roku w Warszawie. Określany jest 
jako polsko – meksykański artysta i rzeźbiarz. Studiował na warszaw-
skiej i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a także w Academie des 
Beaux-Arts w Paryżu i w New York Studio School of Drawing, Paiting 
and Sculpture. W 2014 roku został fi nalistą I nagrody ogólnopolskiego 
konkursu Artystyczna Podróż Hestii, dzięki któremu miał możliwość wy-
jazdu na stypendium do Nowego Jorku. W 1996 roku przebywał w Mek-
syku, gdzie działał w nieformalnym kręgu artystycznym, współpracując 
z poznanym tam wybitnym meksykańskim rzeźbiarzem Juanem Soria-
no. Stworzył wówczas wiele projektów z których do najważniejszych na-
leży rzeźba Łańcuch Nieskończoności, znajdująca się na stałe przy wej-
ściu do Rufi no Tamayo Museum, seria obiektów stworzonych dla hotelu 
Four Season w Punta Mita oraz stele ułożone w Álvaro Obregón (przy 
wyjściu z Metro Zapata), którą Wolski wykonał we współpracy z dzieć-
mi i pomocy francuskiego Ministerstwa Stosunków Zewnętrznych. 
W latach 2008-2009 artysta pracował w Bangkoku, dzięki zaproszeniu 
Fundacji Jim Thompson. Brał udział w wielu programach rezydencyj-
nych. Kilka lat spędził w Azji i Indiach, tworząc obiekty, w których starał 
się oddać istotę zagadnień metafi zycznych i problematyki kulturowej. 
Zrealizował ponad siedemdziesiąt wystaw indywidualnych na całym 
świecie, wśród których wyróżnić należy wystawę w Liu Haisu Museum 
w Szanghaju, Narodową Galeria Sztuki Zachęta w Warszawie, The Lux 
Art Institute, Museo Carillo Gil, Museo Rufi no Tamayo i Museo de Arte 
Moderno w Meksyku.

Twórczość Wolskiego charakteryzuje się prostotą formy, która odgrywa 
rolę łącznika pomiędzy odległą przeszłością, a teraźniejszością. W swo-
jej sztuce Wolski stara się przybliżyć tradycję rzeźbiarską, w której synte-
tyzuje proste formy i geometryczne kształty, aby przedstawić konkretne 
idee i koncepcje. Xawery Wolski w oparciu o proste formy, odniesienie 
do tradycyjnych wizji rzeźbiarstwa ukazuje swoją współczesną wizję 
formy przestrzennej. Jego rzeźby z terakoty przywołują skojarzenia z na-
turalnymi i organicznymi formami. Artysta stara się wyrazić w nich zło-
żoność natury i wewnętrznej duchowości oraz skłania do refl eksji nad 
materią energii. W swoich najnowszych pracach Wolski pozostaje przy 
abstrakcyjnej formie, w której jednak dopatrzeć można się subtelnej 
obecności kształtów przypominających człowieka.
Za pomocą elementów ludzkiego ciała i twarzy, artysta zaprasza widza 
do wewnętrznych refl eksji. Gładkie i białe powierzchnie jego rzeźb, od-
wołują się do twórczych idei Wolskiego – spokoju i odpoczynku, sugeru-
jąc jednak pewne niezadane pytania. Jego ostatni projekt Infi nity Cha-
ins (2017) obejmuje serię stałych rzeźb w przestrzeni publicznej, w tym 
w San Diego w Kalifornii (USA), Parku Grotowskiego w Warszawie oraz 
w hotelu Kimpton Epic w Miami na Florydzie (USA).
Bazując na swoich licznych podróżach i doświadczeniach, Xawery Wol-
ski, stara się stworzyć artystyczne zderzenie krajów o odmiennych kul-
turach, które w jego sztuce po połączeniu tworzą wspólny dialog. Jak 
sam twierdzi – "kraje oddalone są w sensie geografi cznym, mają wiele 
wspólnego w sensie antropologicznym". 
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XAWERY WOLSKI (ur. 1960)

VARSOVIA, 2012

srebro 925, wys. 57 cm
sygnowany na podstawie: XWolski A/P
oraz próbą wytwórcy: TANE ME-32 MEXICO 925 AHG
edycja 24 szt. + 6 egzemplarzy autorskich A/P

Cena wywoławcza: 55 000 zł l
Estymacja: 65 000 – 75 000 zł

WYSTAWIANY:
Meksyk, Mexico City, Museo Franz Mayer, 2014.
Meksyk, Sonora, Museo de Arte de Sonora, MUSAS. 2015.
Meksyk, Guadalajara, Instituto Cultural Cabañas, 2015.
Meksyk, Mexico City, Zona Maco, 2017

Rzeźby podłogowe Wolskiego zestawione są z powtarzalnych segmentów lub 
multiplikowanych elementów. Każdy z nich jednak, podobnie jak twory przyrody, choć 
tego samego gatunku, ma swoją, choćby minimalną indywidualną odrębność. Elementy 
kręgów-obręczy, ogniwa łańcuchów, cegiełki greckich krzyży czy form wygiętych sferycznie 
albo ziarna pszenicy są jak segmenty budowy dżdżownicy albo jak liście drzew jednego 
gatunku: pozornie wszystkie takie same, ale każdy inny.

B. Kowalska. Twórcy – Postawy. Artyści mojej galerii. Tom II, Wydawnictwo Literackie Kraków Warszawa 2015, s. 369.
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KOJI KAMOJI (ur. 1935)

Z SERII MAŁE BÓLE, 1999-2001

akryl, płótno na desce, ołówek, pionki do gry go, 74 x 103,5 cm
opisany na odwrocie: Małe bóle / fragment
na odwrocie naklejka z wystawy w Galerii Art Consulting

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

WYSTAWIANY:
Lublin, Andzelm Gallery, Kamoji. Rysunek wewnętrzny, 2007.
Warszawa, Galeria Art Consulting, Koji Kamoji, 20 stycznia – 28 lutego 2001.

REPRODUKOWANY:
Kamoji. Rysunek wewnętrzny, [katalog wystawy] Andzelm Gallery, Lublin, 2007, s. 35.

Koji Kamoji jest artystą urodzonym w 1935r. w Tokio, gdzie w latach 
1953-1958 studiował na Akademii Sztuk Pięknych Musashino w pracow-
ni profesorów Saburo Aso i Choonan Yamaguchi. Jako dwudziestoczte-
roletni mężczyzna po ukończeniu studiów postanowił opuścić Japonię 
i przyjechać do Polski (1959), by zrealizować „testament” stryja Umedy. 
Miał za sobą tragiczne doświadczenie samobójczej śmierci przyjacie-
la, wspomnienie którego będzie później inspiracją wielu prac artysty. 
Ważnym doświadczeniem dla młodego Koji Kamoji była długa podróż 
statkiem do Polski przez Kanał Sueski, podczas której bardzo intensyw-
nie odczuł obecność wody, nieba i powietrza, a także nieskończoności 
przestrzeni. Po przyjeździe do Polski i podjął studia w Warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, uzyskując dyplom w 1966 roku, w pracow-
ni prof. Artura Nacht-Samborskiego. Na studiach w warszawskiej ASP 
Koji Kamoji malował olejne ekspresyjne obrazy, o mocnej kolorystyce 
i wyraźnie zaznaczonej fakturze. Później jego płótna stały się bardziej 
oszczędne i zdyscyplinowane formalnie oraz kolorystycznie, stylistycz-
nie nawiązywały do estetyki geometrii. Od tego czasu Kamoji od prze-
szło 50 lat mieszka i pracuje w Warszawie. Jego japońska rodzina od lat 
była związana z polską kulturą – starszy brat matki artysty, Riotsu Ume-
da i stryj Kudo tłumaczyli na język japoński polską literaturę. W swojej 
twórczości Koji Kamoji nie eliminuje japońskich klimatów. Elementy 
natury i jej symbolika odegrają ogromną rolę w sztuce Koji Kamoji. 
Jako pierwszy otrzymał nagrodę „Cybisa” (2015) przyznawaną twórcom 
z dużym dorobkiem artystycznym (rok wcześniej otrzymał ja Wojciech 
Fangor).Ten wybitny artysta należy obecnie do bardzo wąskiego grona 

twórców, którzy reprezentują polską sztukę na najważniejszych wysta-
wach międzynarodowych. Jego twórczość wykracza poza granice jed-
nego państwa, jednej kultury, jednego narodu. W szerszym kontekście, 
wpisuje się w misję kultywowania wizji sztuki jako uniwersalnego Imago 
Mundi – obrazu świata wielu kultur i tradycji, które koegzystując ze sobą, 
mogą być dla siebie wzajemnym źródłem inspiracji i wiedzy. Od lat 60. 
współpracuje z Galerią Foksal w Warszawie. Ma na swoim koncie wiele 
wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Początkowo 
tworzył mocno fakturalne, ekspresyjne obrazy, które wkrótce ustąpiły 
miejsca oszczędnym pod względem formy i koloru pracom wykorzy-
stującym geometrię. Potem tworzył formy kompozycji reliefowych 
z drewna, oraz serie białych reliefów, które ukazują próbę odejścia od 
klasycznego obrazu sztalugowego. Przestrzeń jest istotnym elementem 
twórczości artysty, która go inspiruje. Kolejnym krokiem było wyjście 
w przestrzeń i sięgniecie do formy instalacji. Japonia, w której dorastał, 
cały czas silnie pobrzmiewa w każdej z jego prac, Operuje symboliką na-
tury, prostą formą. W instalacji Dwa bieguny z 1972 roku Koji Kamoji użył 
po raz pierwszy kamienia, nawiązując w tej pracy do koncepcji ogrodu. 
Znacznie mniejsza forma – małe kamyki towarzyszą serii „Wędrowiec”, 
którą artysta tworzy od 1980r. Koji Kamoji nadaje kamieniom symbo-
liczną jakość, zwykle oznaczają w jego twórczości przyrodę, ziemię, 
rzeczywistość. Polne kamyczki nadają wagę pojęciom egzystencjalnym 
wypisanym na małych tabliczkach, takim jak wojna, śmierć, czy zna-
kom-ideogramom przedstawiającym wodę, góry. 

Moja praca podobna jest w formie do pracy urbanistycznej. Ważne są dla mnie 
rozstaw, ciężar, faktura i tło powierzchni – tylko cel jest dla mnie odwrotny niż 
w urbanistyce. Nie chodzi mi o budowanie czegoś nowego, lecz odnalezienie 
i utrwalenie rzeczy, o których zapominamy, i świata, od którego się oddalamy. 
Chciałbym znaleźć taką formę, aby uzyskać ich obecność. – Koji Kamoji
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BOGDAN KORCZOWSKI (ur. 1954)

ROUGE, 1997

olej, płótno, 130 x 97 cm
sygn. p.d.: Korczowski
opisany na odwrocie: KORCZOWSKI 'ROUGE' 1997

Cena wywoławcza: 6 000 zł l
Estymacja: 8 000 – 15 000 zł

Bogdan Korczowski urodził się w 1954 roku w Krakowie. W 1978 
ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych w pracowni profesora 
Włodzimierza Kunza. Zajmuje się sztuką performance i malarstwem 
olejnym. Mieszka i pracuje we Francji. Debiutował na festiwalu „Nowa 
Ruda” w 1974 roku – performance „Biały Rower” jako hommage dla 
Marcela Duchamp'a.. W latach 80. osiedlił się w Paryżu, w którym 
mieszka do dzisiaj. Tam otrzymał dyplom Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych w pracowni Abrahama Hadada. Za swoja działal-
ność artystyczna został wyróżniony w 1986 roku nagroda Rady Regio-
nu Ile-de-France. W latach 1986-1995 regularnie przebywał i wystawiał 
w Nowym Jorku, gdzie w 1988 r. otrzymał stypendium Fundacji Pollock 
– Krasner. W Paryżu związany jest z Galerią Nicole Ferry, która regular-
nie prezentuje malarstwo Korczowskiego, a Instytut Polski w Paryżu 
dotychczas zorganizował trzy wystawy indywidualne artysty. Na swoim 
koncie Korczowski ma około sześćdziesięciu wystaw indywidualnych. 
Poczynając od wczesnego cyklu obrazów „Listy", powstającego już od 
1980, artysta umieszczał na swych płótnach wyolbrzymione symbole 
i ideogramy. Ta seria prac zatytułowana „Ecriture” jest rodzajem wy-
miany, czy „korespondencji” intelektualnej traktującej „pisanie” jako 
obraz, temat nad którym artysta „obsesyjnie” pracuje już od dawna. 
W jego pracach bardzo często występują drobne znaki układające się, 
jak pismo, w równoległe rzędy, nałożone na właściwą kompozycje ni-

czym przesłona. W czerwcu 1989 roku odbyła się monografi czna wysta-
wa „Korczowski/Malarstwo” w Narodowej Galerii Zachęta w Warszawie. 
Ta wystawa była świadectwem, że mimo swojego debiutu jako perfor-
mer oraz ogólnej tendencji sztuki współczesnej do eksperymentowa-
nia z nowymi technikami, Bogdan Korczowski pozostaje od początku 
wierny najbardziej tradycyjnej materii malarskiej – malarstwu olejne-
mu. W 1998 roku Instytut Polski w Paryżu zorganizował retrospektywną 
wystawę artysty. Istotną rolę w malarstwie Bogdana Korczowskiego 
odgrywa twórczość Tadeusza Kantora. Korczowski na temat swojego 
mistrza wielokrotnie się wypowiadał: „Jestem urzeczony jego sztuką, 
ponieważ pamięć i przeszłość były dwoma obsesyjnymi wymiarami 
w jego pracy”. Kantorowi poświęcił Korczowski serię swoich dzieł zaty-
tułowaną „Kartonteka”, wykonanych jako instalacja. Kilka części „KAR-
TONTEKI” znajduje się w zbiorach publicznych w Polsce: w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu oraz w Miejskich Galeriach Sztuki w Często-

chowie i Lublinie. Obrazy artysty malowane są różnokolorowymi far-
bami, które grubo i nieregularnie pokrywają płótno. Artysta nakłada 
je gwałtownymi, spontanicznymi pociągnięciami, jakby wynikającymi 
z impulsów wewnętrznych, potęgującymi wrażenie ekspresji obrazu. 
Często nadmiar użytej farby spływa po powierzchni obrazu, tworząc 
pionowe, chaotyczne i nieregularne linie. Te „nieprzewidziane” strugi 
pogrubiają jeszcze gęstą, zawiesistą fakturę płócien.
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EUGENIUSZ MARKOWSKI (1912 – 2007)

POKÓJ MA MNIEJ ZWYCIĘSTW NIŻ WOJNA(…), 1985

tech. mieszana, folia, płótno, 168 x 123 cm
sygn. l.g.: E MARKOWSKI
opisany u dołu: Pokój ma mniej zwycięstw niż wojna, lecz o wiele więcej pomników, 
Warszawa 1985

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

Urodził się w 1912 roku w Warszawie, nauki w kierunku malarstwa od-
bywał na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał w roku 
1938 gdzie kształcił się pod okiem Tadeusza Prószkowskiego. Po po-
rażce podczas kampanii wrześniowej trafi ł do Włoch, zaś w później-
szych latach wyjechał do Kanady. Poza granicami kraju pracował jako 
dziennikarz oraz dyplomata. W trakcie pobytu we Włoszech związany 
był z grupą Libera Associazione Arti Figurative wraz z którą kilkukrot-
nie wystawiał swoje prace. Jednakże prawdziwą przygodę artystyczną 
rozpoczął dopiero po powrocie do ojczyzny w roku 1955. Zajmował się 
zarówno malarstwem, rysunkiem, jak również scenografi ą oraz grafi -
ką użytkową. W 1969 rozpoczął pracę pedagogiczną na macierzystej 
uczelni.

Fakt, iż prawdziwy rozkwit pracy artystycznej Markowskiego nastą-
pił dopiero po jego czterdziestych urodzinach przysparza rodzimym 
krytykom sztuki problem z określeniem jego malarstwa. Jego sztukę 
można przypisać do nurtu nowej fi guracji jednakże sam artysta nie 
zalicza się do pokolenia jego przedstawicieli. Za głównego bohatera 
sugestywnych, pierwotnych kompozycji, u artysty zawsze uchodzi 
człowiek. Wyraźnie zdeformowane, będące pod wpływem przeróż-
nych emocji ludzkie postacie, często posiadające cechy atawistyczne, 
plączą się na obrazach bez określonego celu. Artysta brutalnie obcho-
dzi się ze swoimi bohaterami, a poprzez użycie groteski i żartu wydo-
bywa najciemniejszą stronę ludzkiej egzystencji. Specyfi czny rodzaj 
ironię z nutą krytycyzmu możemy dostrzec w całej twórczości artysty. 

(…) kreuje w swoich obrazach i rysunkach odrażający cyrk ludzki. Człowiek 
występuje w nim z reguły nagi fi zycznie i równocześnie obnażony psychicznie. 
Wraz ze strojem wyzbyty godności i wszelkiego wstydu, ujawnia niskie 
namiętności i okrucieństwo, chciwość i żądzę władzy, obłudę i trywialność, 
złość, głupotę i samolubność. – Bożena Kowalska
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Prezentowany obraz przedstawia pejzaż miejski widziany z lotu ptaka, 
będący kontynuacją konsekwentnie realizowanego przez Dwurnika 
cyklu: „Podróży autostopem”. Artysta włączał w niego nie tylko polskie 
miasta ale też zachodnie metropolie, ikoniczne dla kultury i wspólnej, 
społecznej świadomości. Proponowana kompozycja ukazuje najważ-
niejsze miejsca i zabytki Rzymu, które zostały namalowane w nierzeczy-
wistych odległościach od siebie. Na obrazie artysta umieścił: Koloseum, 
Kapitol z pomnikiem Marka Aureliusza, Forum Romanum, Pomnik 
Wiktora Emanuela II oraz Bazylikę św. Piotra w Watykanie. Dodatkowo 
Edward Dwurnik wzbogacił kompozycję obrazu bogatą ilością scen 

z życia mieszkańców Rzymu oraz osobowości artystycznych i kultu-
ralnych wpisanych w niemal całą historię „Wiecznego Miasta”: m.in. 
Michała Anioła, Michelangelo Merisiego da Caravaggio, Raff aella Santi 
czy Giovanniego Lorenzo Bernininiego. Odnajdziemy też sylwetki po-
staci religijnych i politycznych (m.in. Jan Paweł II, Olof Palme czy Silvio 
Berlusconi) związanych z miastem i światem od starożytności do współ-
czesności. Cykl „Podróże autostopem” łączy w sobie cechy dokumentu 
i malarstwa symbolicznego. Artysta dodatkowo zawsze stara się oddać 
również „atmosferę miasta”, w które wplata swój ironiczny dowcip uka-
zując swój niepokorny i prowokacyjny charakter.

97
EDWARD DWURNIK (ur. 1943)

RZYM, 2016 – 2017

olej, płótno 200 x 275 cm
sygn. d.śr.: E.Dwurnik 2016 – 17
sygn. i opisany na odwrocie: 2016 E.DWURNIK „ROMA” (RZYM) NR: 
IX – 2233 6666

Cena wywoławcza: 75 000 zł l
Estymacja: 90 000 – 100 000 zł

Po osiągnięciu pewnej rutyny rysuje się i maluje szybko i łatwo. Dochodzi się do pewnych sposobów i sztuczek. 
Każdy malarz ma taką drogę. Ale oczywiście zawsze trafi ają się obrazy lepsze i gorsze. Niemniej cały czas 
ta wiedza malarska w nas narasta. Nawet nie wiemy, jak i kiedy się uczymy. Przez lata pracowałem w takiej 
pożytecznej nieświadomości, która powoli zaczęła się rozjaśniać. Aż zobaczyłem, że moje obrazy potrafi ą 
wyciągać kwintesencję, i to nawet z małego zdjęcia jakiejś ulicy czy jakiegoś pejzażu miejskiego, albo tez 
pejzażu abstrakcyjnego. I ta kwintesencja pojawiała się nawet na małym obrazku.

cytat za: Edward Dwurnik, Krótka historia mojego malarstwa, Bunkier Sztuki, 2005.
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KONRAD JARODZKI (ur. 1927)

EROTYK VII, 1983

olej, płótno, 100 x 130 cm
sygn. p.d. monogramem artysty
opisany na blejtramie: „EROTYKVII” 1983 KONRAD JARODZKI ol.pł. 100 x 130

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

Konrad Jarocki urodził się w 1927 roku w Zaklikowie. Był malarzem, ry-
sownikiem, architektem, pedagogiem oraz członkiem Grupy Wrocław-
skiej. W 1948 roku studiował matematykę na Uniwersytecie w Lublinie, 
jednak po roku wyjechał do Wrocławia i rozpoczął studia na Politechni-
ce Wrocławskiej, gdzie w latach 1949-1955 studiował architekturę. Po 
ukończeniu studiów technicznych podjął decyzję o rozpoczęciu kolej-
nych tym razem artystycznych. W latach 1955-1958 studiował malar-
stwo w PWSSP we Wrocławiu., gdzie kształcił się pod kierunkiem Prof. 
Eugeniusza Gepperta i Prof. Stanisława Pękalskiego. Po latach dwukrot-
nie objął stanowisko rektora tej uczelni (w 1984 roku i w latach 1992-

1999).
Projektowanie architektoniczne łączył z twórczością malarską. Od 
pierwszej wystawy indywidualnej, prezentowanej we wrocławskim 
Klubie Dziennikarza (1964) zaznaczył swoją obecność w życiu artystycz-
nym zarówno w kraju, jak i za granicą. Wystawiał swoje obrazy m.in.: we 
Francji, w Niemczech, Belgii, Kanadzie, Iraku, Iranie, Czechosłowacji, 
Wenezueli, Wielkiej Brytanii, USA i Australii. Obrazy Konrada Jarockiego 
to dzieła malarza i architekta, albowiem zarówno warstwa malarska – 

atmosfera, klimat kolorystyczny, jak i kompozycja form w przestrzeni 
– konstrukcja obrazu – mają dla zamierzonego efektu znaczenie pierw-
szorzędne. W obu tych warstwach są to dzieła głęboko przemyślane. 
W samym procesie twórczym artysta dopuszcza istnienie kontrolowa-
nego przypadku, który nadaje jego obrazom cechy żywiołowe, emocjo-
nalne, ekspresyjne. Jarocki ma na swoim koncie udział w ponad 80 wy-
stawach zbiorowych i ponad 20 indywidualnych. Otrzymał wiele nagród 
i wyróżnień – w tym Ministerstwa Kultury i Sztuki I i II stopnia. Mawia, że 
nie lubi rozstawać się z obrazami, które namalował. Tylko jedna czwarta 
jego płócien jest w obcych rękach. W muzeach, kolekcjach prywatnych, 

siedzibach fi rm. Uczył się malarstwa razem z Zbigniewem Paluszakiem 
oraz Janiną Żemojtel. W tym czasie na tej samej uczelni studiowali rów-
nież: Józef Hałas, Alfons Mazurkiewicz oraz Jerzy Rosołowicz. Założył 
w 1986 roku Archicom – pierwszą architektoniczną grupę projektową 
– zrealizował ponad 100 inwestycji, wiele z nich nagrodzono w katego-
riach "budowa roku", "najładniejszy budynek", "najpiękniejsze wnętrze", 
ma także na swoim koncie wiele wyróżnień branżowych. 

Czas wyrażony w moim malarstwie jest złudzeniem ruchu. Ruch odbywający się w czasie 
istnieje jako zapis momentu, w którym powolne przesuwanie się form wyraża i sugeruje 
wieczną zmienność układów. Przedstawiona konfi guracja materii jest tylko jedną 
z nieskończenie wielu możliwych układów – jest formą w czasie – Konrad Jarocki 
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MARCIN MACIEJOWSKI (ur. 1974)

DONT ASK ME ABOUT MY BUSINESS. ENOUGH, 2005

olej, płótno, 38 x 50 cm
sygn. i opisany na odwrocie: „DONT ASK ME ABOUT MY BUSINESS. ENOUGH” / M. 
MACIEJOWSKI 05.

Cena wywoławcza: 38 000 zł l
Estymacja: 40 000 – 50 000 zł

PROWENIENCJA:
Kraków, kolekcja prywatna
aukcja domu aukcyjnego Sotheby's, 21.11.2017
Anglia, kolekcja prywatna
Wiedeń, Galerie Meyer Kainer

WYSTAWIANY:
Baltic Center for Contemporary Art, Gateshead, 1 luty – 2 czerwca 2013.

Jeśli chodzi o moje podejście w pracach plastycznych do zastanej rzeczywistości, 
to nie jest ono krytyczne w sensie negatywnym (nie drwię z rzeczywistości, jakby 
to na pierwszy rzut oka wyglądało), bardziej jest to promowanie, lansowanie 
rzeczywistości, czyli losów i perypetii ludzi (koleżanek, bohaterów artykułów 
prasowych, fi lmów itp.). – Marcin Maciejewski

Artysta urodzony w 1974r. w Babicach koło Krakowa. Początkowo stu-
diował na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury. Po dwóch 
latach przerwał je i rozpoczął edukację Wydziale Grafi ki Akademii Sztuk 
Pięknych. W 2001r. uzyskał dyplom w pracowni plakatu prof. Piotra 
Kuncego. W pierwszej fazie swojej twórczości malował anegdotyczne 
i posiłkujące się językiem komiksu obrazy, posiłkujące się językiem 
komiksu obrazy, przedstawiające kibiców piłkarskich, „dresiarzy”, po-
borowych, polityków i gwiazdy sportu.”. Tematykę swoich prac artysta 
czerpał z otaczających go motywów pojawiających się w prasie. W la-
tach 1996 – 2001 współtworzył razem z Wilhelmem Sasnalem, Rafałem 
Bujnowskim, Markiem Firkiem i Józefem Tomczykiem „Grupę Ładnie” 
nazywaną również „Ład- nie”. W twórczości Marcina Maciejewskiego 
widoczny jest charakterystyczny styl, opierający się na realistycznym 
ale i uproszczonym sposobie malowania, przedstawiającym scenki 
i schematycznie oddane postaci. Pierwsza wystawa indywidualna prac 
Maciejewskiego pt. „Sport i pielęgnacja” miała miejsce jeszcze w cza-
sie studiów, w krakowskiej galerii Zderzak. Kolejne organizowane były 
przez galerię Raster, z która malarz współpracuje do dziś. Od 2000- 2013 
współpracował z tygodnikiem „Przekrój”w którym zamieszczał swoje 
komiksy pt. „Tu żyję i tu jest mi dobrze”. Artysta w swojej twórczości 
zmierzył się z interesującym tematem – portretem mistrzów malarstwa 

– m.in. Picassa, Cezanna, Pollocka. Swój cykl opisuje : „Pomyślałem, że 
mógłbym poszukać portretów słynnych artystów z czasów ich młodości 
i że te portrety nie będą się kojarzyły z ich wizerunkami powszechnie 
rozpoznawalnymi, ale że ich twarze będą wyglądały jak twarze przy-
padkowych ludzi. Pomyślałem też, że mógłbym przemieszać portrety 
bardzo znanych twórców z tymi mniej znanymi. Bo każdemu należy się 
takie samo traktowanie, wszyscy oni zajmowali się sztuką i nie powinni 
być klasyfi kowani według arbitralnej kategorii sukcesu”. Maciejewski 
zawsze interesował się światem mediów, ikonami pop-kultury i sztuki 
oraz jej celebrytami. Interesuje go jednak w tym wszystkim medialna 
egzystencja lub „konfrontacja artysty z totalitarnym reżimem”. Jego ob-
razy charakteryzuje prostota wykonania – utrzymane w formie komik-
su, z towarzyszącym im napisem wprowadzającym element narracji. 
Maciejewski najczęściej porusza temat codzienności oraz wydarzenia 
pojawiającego się prasie i telewizji. W 2007 roku ukazał się album zawie-
rający około 100 reprodukcji obrazów Maciejowskiego, prezentowanych 
na kilku wystawach tego artysty, m. in. "I Used to Live in Vienna" (Gale-
rie Meyer Kainer, 2006), "Struktury dobra" (Galeria Raster, 2006), "Stan 
wewnętrzny" (Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, 2006), "Discovery" 
(Galeria Leo Koenig Nowy Jork, 2005). 
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6. Licytacja telefoniczna
Licytujący, którzy chcą brać udział w Aukcji za pośrednictwem środków bezpośredniego po-
rozumiewania się na odległość, powinni przesłać Formularz rejestracji e-mailem na adres: 
galeria@polswissart.pl lub zostawić osobiście w siedzibie Domu Aukcyjnego najpóźniej na 
jeden dzień przed dniem Aukcji. Pracownicy Domu Aukcyjnego połączą się z Licytującym 
przed rozpoczęciem Aukcji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzial-
ności za bark możliwości wzięcia udziału w Aukcji za pośrednictwem środków bezpośred-
niego porozumiewania się na odległość w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia 
z podanym przez Licytującego numerem telefonu. Dom Aukcyjny zastrzega, że może reje-
strować i archiwizować rozmowy telefoniczne z klientem, o których mowa powyżej.

7. Przebieg aukcji
Aukcja rozpoczyna się od prezentacji Obiektu i podania przez Aukcjonera ceny wywoław-
czej. Licytujący mają prawo składać swoje Oferty. O wysokości postąpienia decyduje Au-
kcjoner. Zakończenie Aukcji Obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez 
Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub warunkowej umowy 
sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a  Licytującym, który zaoferował najwyższą 
cenę przyjęta przez Aukcjonera. 

Ceny na Aukcji są podawane w złotych polskich.
Aukcjoner może w każdym momencie Aukcji wycofać dany Obiekt ze sprzedaży.
W przypadku powstania błędu bądź zaistnienia sporu co do wyniku Aukcji, Aukcjo-

ner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży (również bezpośrednio po uderze-
niu młotkiem). W takiej sytuacji Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, 
które uzna za racjonalne i stosowne. 

8. Płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł z Domem 
Aukcyjnym umowę sprzedaży jest zobowiązany do zapłaty ceny powiększonej o Opłatę 
aukcyjną i ewentualnie Opłatę z tytułu “droit de suite” za zakupione Obiekty w terminie 
7 dni od dnia Aukcji. W przypadku zawarcia warunkowych umów sprzedaży termin na 
dokonanie płatności biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny 
o zaakceptowaniu jego oferty przez właściciela Obiektu. Dom Aukcyjny jest uprawniony 
do naliczenia odsetek ustawowych za  opóźnienie w płatności. Dom Aukcyjny przyjmuje 
następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza oraz przelew na rachunek bankowy:

Dom Aukcyjny Polswiss Art Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa 
ING Bank Śląski: 57 1050 1038 1000 0023 0543 9743 
SWIFT: INGBPLPW

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

9. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne życzenie Licytującego 
i po wcześniejszym uzgodnieniu Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności 
w Euro, Dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji opłacanej w in-
nej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. 
Przewalutowanie zostanie dokonane po dziennym kursie kupna waluty obowiązującym 
w ING Banku Śląskiem w dacie zaksięgowania przelewu na rachunku Domu Aukcyjnego.

10. Przejście własności Obiektu na Nabywcę.
Własność Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny powiększonej 
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o Opłatę z tytułu “droit de suite”.

11. Odbiór obiektów
Odbiór zakupionego na Aukcji Obiektu jest możliwy po dokonaniu przez Nabywcę zapła-
ty całej ceny powiększonej o  Opłatę aukcyjną i ewentualnie o Opłatę z tytułu “droit de 
suite” oraz uregulowaniu innych wymagalnych zobowiązań wobec Domu Aukcyjnego.

Odbiór Obiektu powinien nastąpić w terminie 7 dni roboczych od daty Aukcji. Po 
tym terminie Dom Aukcyjny przesyła wszystkie sprzedane Obiekty do magazynu ze-
wnętrznego, a Nabywca obciążony zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. 
Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości 
Obiektu. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowa-
niem regulaminu spółki magazynowej. 

Po upływie 7 dni roboczych od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko utraty 
i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane z takim Obiektem, w tym 
koszty jego ubezpieczenia. 

12. Postępowanie w przypadku opóźnienia lub braku płatności
W przypadku gdy Nabywca w terminie 7 dni roboczych od daty Aukcji nie uiści całej ceny 
powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o Opłatę z tytułu “droit de suite” Dom 
Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich praw może zastosować jeden lub kilka z po-
niższych środków prawnych: 

a)  przechować Obiekt w swojej siedzibie lub w innym miejscu na ryzyko i koszt Na-
bywcy;

b)  odstąpić od umowy sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego ter-
minu i zatrzymać dotychczas otrzymane od Nabywcy środki fi nansowe na poczet 
pokrycia poniesionych szkód i utraconych korzyści;

c)  odrzucić zlecenia Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod wa-
runkiem uiszczenia kaucji;

d)  naliczać odsetki ustawowe za  opóźnienie od dnia wymagalności do dnia zapłaty 
całej ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o Opłatę z tytułu “droit 
de suite”;

e)  sprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną ustalo-
ną przez Dom Aukcyjny. Jeżeli w wyniku podjęcia powyższych działań Obiekt zo-
stanie sprzedany za cenę niższą niż ta która została zaoferowana przez Nabywcę 
i przyjęta przez Aukcjonera na aukcji, wówczas będzie on zobowiązany do pokry-
cia Domowi Aukcyjnemu wynikającej stąd różnicy 

f)  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania wierzytel-
ności;

g)  potrącić wierzytelności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wierzytelnością 
Domu Aukcyjnego wobec tego Nabywcy, h)  zastosować prawo zastawu na innych 

Obiektach wstawionych przez takie-
go Nabywcę w komis.

13. Reklamacje
Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego. Nabyw-
ca będący osobą fi zyczną ma prawo zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru 
z umową w terminie 1 roku od daty wydania Obiektu. Wobec Nabywców nie będących 
konsumentami Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za wady fi zyczne oraz wady 
prawne zakupionych Obiektów.

14. Pozwolenie na export
Dom Aukcyjny nie zapewnia jakichkolwiek pozwoleń na wywóz Obiektów poza granice 
Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym Licytujący we własnym zakresie po-
winni się zorientować czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski nie są 
wymagane dodatkowe pozwolenia. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), wywóz określo-
nych 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 odstąpie-
nia od umowy sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu całej ceny powiększonej o Opłatę 
aukcyjną i ewentualnie o Opłatę z tytułu “droit de suite”.

15. Dane osobowe Licytujących
Licytujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w Au-
kcji i w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 roku (t.j. z 2014 r. poz 1182 ze zm.).

Administratorem danych osobowych Licytujących jest Dom Aukcyjny.
Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania 

oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie 
o ochronie danych osobowych.

Dom Aukcyjny oświadcza, że podanie danych osobowych przez Licytujących jest 
dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego przebiegu Aukcji.

16. Rozstrzyganie sporów.
Wszelkie spory wynikłe na tle postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory 
wynikające z umów sprzedaży i warunkowych umów sprzedaży zawartych na jego podsta-
wie będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Domu Aukcyjnego.

Licytujący poddają się niniejszym jurysdykcji tego sądu. 

17. Obowiązujące przepisy prawa
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.

Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem Aukcyjnym a Li-
cytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą umowę czy porozumienie (czy to 
ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii ob-
jętych przedmiotem niniejszego Regulaminie.

Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana przez sąd właściwy 
lub inny upoważniony podmiot za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną 
mocy prawnej, nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regula-
minu będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący 
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem ważnym i wyko-
nalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny sens pierwotnego zapisu.

Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
–  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 kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną i ewentualnie o Opłatę 
z tytułu "droit de suite"

–  ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP

–  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu 
fi nansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujaw-
nionych 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.

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży dzieł sztuki lub innych obiek-
tów kolekcjonerskich na aukcjach lub w ramach tzw. sprzedaży poaukcyjnych organi-
zowanych przez spółkę pod fi rmą DOM AUKCYJNY POLSWISS ART Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000187973, posiadającą NIP 526-246-17-79, 
REGON: 016246823, zwaną dalej Domem Aukcyjnym. 

Regulamin obowiązuje wszystkich Licytujących, którzy biorą udział w Aukcji oraz 
Nabywców, którzy zawarli z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży lub warunkową umo-
wę sprzedaży w ramach aukcji lub w ramach tzw. sprzedaży poaukcyjnej.

Regulamin może być przez Dom Aukcyjny w każdym czasie odwołany lub zmienio-
ny przez aneksy dostępne w trakcie Aukcji lub poprzez obwieszczenie Aukcjonera przed 
rozpoczęciem Aukcji danego Obiektu. Powyższe zmiany nie dotyczą jednak umów sprze-
daży Obiektów zawartych przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu. 

1. Defi nicje 
Aukcja – zorganizowany sposób zawarcia umowy polegający na składaniu Domowi Au-
kcyjnemu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie konkurencyj-
nych ofert nabycia poszczególnych Obiektów przez Licytujących, którzy w niej fi zycznie 
uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski Nabywca jest zobowiązany do 
zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.

Aukcjoner – osoba fi zyczna wyznaczona przez Dom Aukcyjny do prowadzenia Aukcji.
Cena wywoławcza – cena wywoławcza zamieszczona w Katalogu jest kwotą, od której 

rozpoczyna się Aukcja Obiektu. Obiekty licytowane są w górę, tzn. licytacja może zakoń-
czyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równą tej kwocie. Informację o cenie 
obiektów oznaczonych w katalogu gwiazdką można uzyskać w Domu Aukcyjnym.

Cena gwarancyjna – dla każdego obiektu Dom Aukcyjny ustala cenę gwarancyj-
ną. Jej wysokość jest informacją poufną. Kwota ta mieści się w przedziale pomiędzy 
ceną wywoławczą a dolną Estymacją. Jeżeli w trakcie Aukcji cena gwarancyjna nie zosta-
nie osiągnięta, zakończenie Aukcji skutkuje zawarciem warunkowej umowy sprzedaży, 
co zostaje ogłoszone przez Aukcjonera.

Estymacja – podana w katalogu Estymacja jest szacunkową wartością Obiektu okre-
śloną przez Dom Aukcyjny na podstawie cen sprzedaży podobnych obiektów, porówny-
walnych pod względem stanu, rzadkości, jakości i pochodzenia. Licytujący nie powinni 
traktować estymacji jako zapewnienia, ani prognozy co do faktycznej ceny sprzedaży. 
Estymacja nie zawiera Opłaty aukcyjnej ani Opłaty z tytułu “droit de suite”. Zakończenie 
Aukcji w przedziale estymacji lub powyżej górnej estymacji jest równoznaczne z zawar-
ciem prawnie wiążącej umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, 
który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera. Zakończenie Aukcji poniżej 
dolnej estymacji jest równoznaczne z zawarciem warunkowej umowy sprzedaży pomię-
dzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez 
Aukcjonera.

Formularz rejestracji – dokument sporządzony według wzoru przygotowanego 
przez Dom Aukcyjny, którego wypełnienie przez Licytującego jest warunkiem dopusz-
czenia do udziału w Aukcji 

Katalog – dokument przygotowany przez Dom Aukcyjny zawierający opis Obiektów, 
które zostaną wystawione na sprzedaż w trakcie Aukcji.

Licytujący – osoba fi zyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posia-
dająca osobowości prawnej, utworzona i działająca zgodnie z przepisami właściwego 
prawa, biorąca udział w Aukcji.

Nabywca – Licytujący, który w trakcie trwania Aukcji złożył najwyższą Ofertę przyjętą 
przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy nim a Domem Aukcyjnym zostaje zawarta 
umowa sprzedaży lub warunkowa umowa sprzedaży.

Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski wystawiony na sprzedaż w ra-
mach Aukcji. 

Oferta – złożona przez Licytującego w trakcie trwania Aukcji oferta nabycia Obiektu 
za cenę wyrażoną w polskich złotych

Opłata aukcyjna i podatek VAT – do Oferty złożonej przez Licytującego i przyjętej 
przez Aukcjonera Dom Aukcyjny dolicza Opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Wylicytowa-
na cena wraz z Opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Opłata au-
kcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku, gdy Obiekt nie został 
sprzedany na Aukcji. Dom Aukcyjny wystawia faktury VAT marża.

Opłata z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
utworu plastycznego tzw. “droit de suite” – zgodnie z art. 19-195 Ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami oraz obo-
wiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprze-
daży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki twórcy i jego spadkobiercom, w przypadku 
dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego, 
przysługuje prawo do wynagrodzenia stanowiącego:

1.  5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowar-
tości 50 000 euro, oraz

2.  3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowar-
tości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, oraz

3.  1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowar-
tości 200 000,01euro do równowartości 350 000 euro, oraz

4.  0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowar-
tości 350 000,01euro do równowartości 500 000 euro, oraz

4.  0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekracza-
jącym równowartość 500 000 euro

– jednak nie wyższego niż równowartość 12 500 euro.
Warunkowe Umowy sprzedaży – Dom Aukcyjny dopuszcza zawarcie warunkowej 

umowy sprzedaży. Umowa taka dochodzi do skutku pod warunkiem akceptacji najwyżej 
oferty złożonej przez Licytującego i przyjętej przez Aukcjonera przez właściciela obiektu. 
Dom aukcyjny zobowiązuje się negocjować z właścicielem Obiektu możliwość obniże-
nia ceny do kwoty zaoferowanej przez Licytującego i przejętej przez Aukcjonera. Jeśli 
negocjacje nie przyniosą pozytywnego rezultatu w ciągu 7 dni roboczych od daty Aukcji 
Obiekt uznaje się za niesprzedany. Dom aukcyjny zastrzega sobie wówczas prawo do 
przyjmowania po Aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na Obiekty wylicytowane wa-
runkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od innego Licytującego Dom Aukcyjny 
informuje o tym fakcie Nabywcę, który zawarł warunkową umowę sprzedaży. Nabywca 
ma w takim wypadku prawo do podwyższenia swojej oferty do ceny gwarantowanej 
i przysługuje mu wtedy pierwszeństwo w zakupie Obiektu. Jeśli Nabywca, który zawarł 
warunkową umowę sprzedaży, nie podwyższy swojej oferty do ceny gwarancyjnej wa-
runkowa umowa sprzedaży zostaje rozwiązana, a Obiekt może zostać sprzedany innemu 
Licytującemu po cenie gwarancyjnej.

2. Postanowienia ogólne
Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez sprzedają-
cych lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniami sprzeda-
jących wystawione na Aukcję Obiekty stanowią ich własność, bądź też sprzedający mają 
prawo do rozporządzania nimi, a ponadto Obiekty te nie są one objęte jakimkolwiek 
postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ogra-
niczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. Dom Aukcyj-
ny zapewnia fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy Obiektów wystawionych na 
sprzedaż w ramach Aukcji, a także pokrywa koszty ich ubezpieczenia. Aukcja jest prowa-
dzona w języku polskim i zgodnie z polskim prawem przez Aukcjonera wskazanego przez 
Dom Aukcyjny. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia Obiektów 
oraz do ich wycofania z Aukcji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w Katalogu Aukcji 
mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną 
przed ich wystawieniem na Aukcję. Dom Aukcyjny zapewnia, że opisy katalogowe Obiek-
tów wystawionych na Aukcji wykonane zostały w najlepszej wierze z wykorzystaniem do-
świadczenia i wiedzy fachowej pracowników Domu Aukcyjnego oraz współpracujących 
z Domem Aukcyjnym ekspertów.

3. Udział w Aukcji – zasady ogólne.
Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego zasad i warunków 
Aukcji zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

Dom Aukcyjny ma prawo według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektó-
rych Licytujących do udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. 

Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować się przed Aukcją, dostarczyć wymagane in-
formacje przewidziane w Formularzu rejestracji oraz okazać dokument potwierdzający 
tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości Dom Aukcyjny ma prawo po-
prosić Licytującego (np. w celu sprawdzenia jego wypłacalności, poświadczenia jego toż-
samości lub w celu uniknięcia fałszerstwa) o przedstawienie dodatkowych dokumentów 
lub pozyskać dane o Licytującym od osób trzecich.

Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej 
wiadomości Domu Aukcyjnego. 

O ile Licytujący nie zażyczy sobie inaczej, rachunek za zawarte umowy zostanie prze-
słany na adres podany przez Licytującego w Formularzu rejestracji

4. Osobisty udział w Aukcji
Licytujący może wziąć osobisty udział w Aukcji. W tym celu Licytujący powinien przy-
być do siedziby Domu Aukcyjnego w dacie Aukcji określonej w Katalogu i pobrać ta-
bliczkę z numerem aukcyjnym, którą można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym 
po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego. Pracownik Domu Aukcyjnego dokonujący 
rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość Licytującego. 
Bezpośrednio po zakończeniu Aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem aukcyjnym, 
a w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty przyjętej przez Aukcjonera odebrać po-
twierdzenie zawartych umów.

5. Licytacja w imieniu Licytującego
Dom Aukcyjny może reprezentować Licytującego na podstawie zlecenia licytacji. Formu-
larz rejestracji należy przesłać e-mailem na adres: galeria@polswissart.pl lub zostawić 
osobiście w siedzibie Domu Aukcyjnego najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem Au-
kcji. W przypadku złożenia zlecenia licytacji z limitem Dom Aukcyjny dokłada starań, by 
Licytujący zakupił Obiekt w możliwie najniższej cenie. 

Regulamin sprzedaży aukcyjnej 
w DOMU AUKCYJNYM POLSWISS ART Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
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