AUKCJA
DZIEŁ SZTUKI
1 MARCA 2016

2

/

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

/

3

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

/

5

6

/

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

/

7

AUKCJA
DZIEŁ SZTUKI
1 MARCA 2016
Aukcja:
1 marca 2016 r., godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa
Wystawa przedaukcyjna:
13 lutego – 1 marca 2016 r.
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa
pn. – pt.: 11.00 – 19.00
sob.: 11.00 – 15.00
Zlecenia licytacji:
e-mail: galeria@polswissart.pl
tel.: +48 (22) 628 13 67
Katalog online:
www.polswissart.pl

Index
A

E

Hasior Władysław 53

Aberdam Alfred 28

Eleszkiewicz Stanisław 41

Hayden Henryk 29

L

O

T

B

Epstein Henryk 35

Hofman Wlastimil 13,17

Lamprecht Anton 36

Olbiński Rafał 85

Tarasin Jan 67

Berdyszak Jan 64,65

F

J

Laszenko Aleksander 42

P

Terlikowski Włodzimierz 25,26

Berlewi Henryk 24, 47, 48

Fałat Antoni 86

Janikowski Mieczysław 50

Bogdanowicz Ignacy 77, 78

Fangor Wojciech 66

K

C

G

Kałucki Jerzy 80

Cyankiewicz Zdzisław 44

Gędłek Ludwik 3

Kamocki Stanisław 6

Czachórski Władysław 1

Gierowski Stefan 59, 60, 61

Kantor Tadeusz 52

D

Gotlib Henryk 23

Karpowicz Sławomir 40

Duda Miron 27

Gottlieb Leopold 22

Kawiak Tomasz 83,84

Dwurnik Edward 79

Grunsweig Natan 39

Kierzkowski Bronisław 56

Guranowski Józef 5

Klimek Ludwik 32

H

Konarski Józef 2

Halicka Alicja 20,46

Kossak Wojciech 8
Kreütz-Majewski Andrzej 87
Kunka Lech 51

Lebenstein Jan 54

Pawlak Włodzimierz 69,7

Trusz Iwan 4,15

Lenica Alfred 49

Pągowska Teresa 72

Leszko Ludwik 9

W

R

Wasilkowski Władysław 14

M

Rekucki Michał 10

Winiarski Ryszard 62,63

Makowski Tadeusz 19

Robakowski Józef 81

Witkiewicz Stanisław Ignacy 18

Markowski Eugeniusz 75

S

Wygrzywalski Feliks M. 43

Mazurkiewicz Alfons 55
Menkes Zygmunt 37
Mędrzycki Maurycy 34
Mikulski Kazimierz 76
Mitoraj Igor 71
Muter Mela 21

N
Niesiołowski Tymon 45

Sarapata Joanna 82

Z

Schreter Zygmunt 30,31

Ziemski Jan 58

Sosnowski Kajetan 57

Żelechowski Kasper 7,16

Starowieyski Franciszek 73,74

Ż

Stażewski Henryk 68

Żurawski Stanisław 33

Sterling Mark 38
Stryjeńska Zofia 11,12

1
WŁADYSŁAW CZACHÓRSKI (1850 – 1911)
PORTRET MŁODEJ DAMY Z KWIATAMI
olej, deska, 30 x 17 cm
sygn. u dołu: Czachórski

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

Malarz ten, którego obrazy zdobyły sobie sławę nadzwyczajną finezją wykonania ma
pracownię zupełnie taką, jak obrazy, które z niej wychodzą: bardziej eleganckiej, bardziej
wykwintnej wyobrazić sobie niepodobna.
Włodzimierz Tetmajer w Tygodniku Ilustrowanym, 1896 r.

Początkowo uczeń Rafała Hadziewicza z warszawskiej Szkoły Rysunkowej, następnie student Akademii drezdeńskiej i monachijskiej. Zasłynął
jako malarz buduarowo – salonowych scen z pięknymi, urokliwymi kobietami, zajętymi czytaniem listów, układaniem kwiatów, podziwianiem
biżuterii. Damy są zawsze wspaniale odziane, mają piękną biżuterię i oddają się wyłącznie wzniosłym i przyjemnym zajęciom. Modelki zawsze
namalowane są z fotograficzną wręcz dokładnością. Ze szczególnym
pietyzmem przedstawiane są szczegóły stroju, właściwości materiału.
Rysunek Czachórskiego jest zawsze dokładny, pociągnięcia pędzlem
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precyzyjne, a gama kolorystyczna piękna i pastelowa. Wszystko to dopełnia się nawzajem, tworząc niezwykłe akademickie fini.
Prezentowana praca stanowi niezwykle ciekawy przykład twórczości
artysty w małym wydaniu. Na miniaturowej deseczce w kształcie łezki
- portret pięknej kobiety z koszem kwiatów. Przedmiot mógł służyć za
oprawę wachlarza, jego wierzchnią część. Dziś jest niezwykle pięknym
przykładem twórczości tego artysty ze specjalnym przeznaczeniem dla
wszystkich miłośników jego sztuki zwłaszcza, że ceny standartowych
prac tego artysty siegają bardzo wysokich kwot.
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3

J. KONARSKI (XIX/XX w.)

LUDWIK GĘDŁEK (1847 – 1904)

PEJZAŻ Z CHŁOPSKIM WOZEM, OK. 1880

ZASADZKA

olej, deska, 19 x 28 cm
sygn. p.d.: J. Konarski

olej, deska, 20,8 x 32 cm
sygn. p.d.: L. Gędłek/ Wien

Cena wywoławcza: 9 000 zł
Estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Cena wywoławcza: 35 000 zł
Estymacja: 40 000 – 45 000 zł
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4
IWAN TRUSZ (1869 – 1941)
ROZLEWISKO
olej, płyta, 22,5 x 32,7 cm w świetle oprawy
sygn. l.d.: I. Trusz

Cena wywoławcza: 28 000 zł
Estymacja: 30 000 – 35 000 zł
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5

6

JÓZEF GURANOWSKI (1852 – 1922)

STANISŁAW KAMOCKI (1875 – 1944)

PEJZAŻ, 1910

SNOPKI

olej, płótno, 48,5 x 84,5 cm
sygn. l.d.: Guranowski 1910

olej, tektura, 39,5 x 50 cm
sygn. p.d.: StKamocki

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

Cena wywoławcza: 10 000 zł
Estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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8
JERZY KOSSAK (1886 – 1955)

7
KASPER ŻELECHOWSKI (1863 – 1942)
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POWRÓT SPOD MOSKWY, 1928

DZIEWCZYNA W ŻÓŁTEJ CHUŚCIE, 1926

olej, płótno, 35 x 50 cm
sygn. p.d.: Jerzy Kossak/ 1928

olej, płyta, 68,5 x 48 cm
sygn. p.g.: K. Żelechowski/ 1926

Cena wywoławcza: 19 000 zł
Estymacja: 22 000 – 25 000 zł

Cena wywoławcza: 5 000 zł
Estymacja: 6 000 – 8 000 zł

REPRODUKOWANY:
Olszański K, Jerzy Kossak, wyd. Ossolińskich, 1992, poz. 62.
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9

10

LUDWIK LESZKO (1890 – 1957)

MICHAŁ REKUCKI (1884 – 1971)

ROZTOPY, 1912

ZIMA, LATA 30.

olej tektura, 60 x 72 cm
sygn. p.d.: Leszko/ 1912

olej, płótno, 66 x 79 cm
sygn. l.d.: M. REKUCKI

Cena wywoławcza: 11 000 zł
Estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Cena wywoławcza: 6 000 zł
Estymacja: 8 000 – 10 000 zł
REPRODUKOWANY:
Michael Rekucki and his paintings, oprac. M. Rafacz, Nowy Jork 1953, s. 48.
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11
ZOFIA STRYJEŃSKA (1891 – 1976)
POGODA, Z CYKLU: BOŻKI SŁOWIAŃSKIE, 1935
gwasz, tektura, 74 x 84 cm w świetle oprawy
sygn. u dołu: Z. STRYJEŃSKA

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

Jednostką twórczą, najpotężniej dziś reprezentującą sztukę polską, jest bezsprzecznie
Zofia Stryjeńska (…) Każdego z naszych artystów możemy sobie wyobrazić w gromadzie
artystów francuskich, niemieckich lub rosyjskich. Stryjeńskiej – nie sposób (…). Wszelka
dokładna analiza wartości malarstwa Stryjeńskiej jest zbyteczna – twórczość jej posiada tę
jasność i urok, tę przekonywającą dziwność, czar i moc wyrazu, na jaki stać jednostki tylko
prawdziwie genialne – Krytyk i malarz Jan Żyznowski w „Wiadomościach Literackich”.
cyt. za: Kuźniak A., Stryjeńska. Diabli nadali, Wyd. Czarne, Wołowiec 2015.

„Pierwsza dama polskiego malarstwa dwudziestolecia międzywojennego”, „Księżniczka malarstwa polskiego”, malarka i ilustratorka, plakacistka, scenografka, znana z kontrowersyjnego, pełnego fantazji stylu bycia.
Jej twórczość głęboko zakorzeniona jest w formach zaczerpniętych ze
sztuki ludowej. Tworzyła akwarele, gwasze i tempery, umiejętnie łącząc
rysunek z malarstwem. Stosowała czyste, ostre barwy i lekko geometryzujące formy w stylu art-deco, dzie tematem kompozycji był zawsze polski folklor – obrzędy, tańce, stroje. Gwiazda jej sławy zabłysła w 1925 r.,
gdy na paryskiej wystawie sztuki dekoracyjnej uzyskała Grand Prix za
panneau z wyobrażeniem miesięcy.
Prezentowana praca zalicza się do cyklu prac, w których Stryjeńska
podjęła tematykę prasłowiańskiej kultury i dziejów przedpiastowskich.
Należy pamiętać, że w okresie międzywojennym została ona podniesiona niemalże do rangi narodowej tradycji. Na pewno miała ogromne
znaczenie w budowaniu państwowości i poczucia więzi narodowych tuż
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po odzyskaniu niepodległości. Postaci bogów uosabiają u Stryjeńskiej
witalność i żywioł, emanują radością i optymizmem, z premedytacją akcentują to co naturalne, swojskie i witalne. Wizje artystki nie były powiązane z naukową czy nawet literacką wizją słowiańszczyzny i jej mitów.
Celem Stryjeńskiej było bardziej stworzenie barwnego sugestywnego
obrazu, który miał służyć raczej ku pokrzepieniu serc i wzmacnianiu
świadomości przynależności do wspólnej rodziny słowiańskiej niż badaniom historycznym.
Postać Stryjeńskiej jest prawdziwym i niekwestionowanym fenomenem
w polskiej sztuce. Niezwykła konsekwencja w stylistyce, jej podobna,
zdarza się niezwykle rzadko. Ogromne przywiązanie do folkloru, niezwykła pieczołowitość w odtwarzaniu szczegółów strojów ludowych i żywiołowość z naciskiem na tradycje góralskie zachwyca do dziś. Cieszy fakt,
że z różnym natężeniem, ale jednak ciągle rynek sztuki nie zapomina
o tej wielkiej postaci artystycznej.
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ZOFIA STRYJEŃSKA (1891 – 1976)
ZALOTY, PO 1945
olej, płótno, płyta, 60 x 44 cm
sygn. l.d.: Z. Stryjeńska

Cena wywoławcza: 15 000 zł
Estymacja: 18 000 – 20 000 zł
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13
WLASTIMIL HOFMAN (1881 – 1970)
POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA, 1922-27
olej, tektura, 74,5 x 100,5 cm
sygn. l.d.: Wlastimil Hofman 1922

Cena wywoławcza: 70 000 zł
Estymacja: 80 000 – 100 000 zł
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KAZIMIERZ WŁADYSŁAW WASILKOWSKI (1861 – 1934)
LEŚNA NIMFA ZE ŚWIERSZCZEM I CYTRĄ
olej, płótno, 63,5 x 91 cm
sygn. p.d.: "Kaz. Wł. Wasilkowski"

Cena wywoławcza: 32 000 zł
Estymacja: 35 000 – 45 000 zł

(…) Niemal wyłącznym tematem dzieł Kazimierza Wasilkowskiego jest kobieta, pojmowana
jako „spiritus movens” wszystkich spraw i uczuć ludzkich, w niej skupiają się anielskie
i szatańskie moce, piękno i ohyda życia, zbrodnia i cnota. (…) Na tle tej zgrabnej dekoracji,
złożonej z wód, łąk, lasów, pól, w oświetleniu, zastosowaniem do potrzeb tematu,
pozują się kształty kobiece w postacie kapryśnic, kapłanek, nimf, bachantek, niewinnych
dziewczątek lub dam wykwintnych w portretach. Portret kobiecy był bowiem specjalnością
K. Wasilkowskiego (…)”
cyt. za: Bunkiewicz W., Wystawa Wasilkowskich, w: Kurier Warszawski, 1935, nr 288, s. 19-20.

Kazimierz Władysław Wasilkowski, brat rzeźbiarza Leopolda, mąż malarki Marii Nostitz-Jackowskiej. Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Klasie Rysunkowej (1880-1882) pod kierunkiem W. Gersona i A.
Kamińskiego. Kontynuował studia w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych
u W. Łuszczkiewicza i F. Cynka (1883-1884). Po uzyskaniu stypendium
Królestwa Polskiego uczył się w petersburskiej Akademii (1884-1891)
gdzie otrzymał trzy medale małe i srebrne, jeden wielki oraz premię za
kompozycję. Od roku 1892 mieszkał w Warszawie.
W 1895 roku wyjechał w podróż artystyczną po Europie. Zwiedził wówczas Francję, Włochy i Niemcy. Był członkiem warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, w którego gmachu wystawiał regularnie
(1893-1914). Ponadto prezentował swoje obrazy w warszawskich Salonach: Rychlinga, Krywulta i Kulikowskiego, a także w Wilnie, Lwowie
i Petersburgu.
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Artysta obdarzony niezwykłym smakiem, wyczuciem dekoracyjności
oraz talentem warsztatowym, malował pełne zmysłowego wdzięku kobiety na tle natury lub bogatych wnętrz. Ilustrował m.in. Ballady Mickiewicza i poezję Glińskiego. Liczne prace zdobiły pisma: Świat, Tygodnik
Ilustrowany i Ziarno. Obraz Diana miał w swych zbiorach hr. August Zamoyski. Dzieło Żądze zostało nagrodzone złotym medalem na Wystawie
Światowej w Paryżu w 1900 roku.
Obecnie Muzeum Mazowieckie w Płocku posiada pracę Salome, zaś Muzeum Narodowe w Warszawie Studium kobiety plotącej warkocz.
Leśna nimfa ze świerszczem i cytrą doskonale wpisuje się w dorobek
artystyczny Wasilkowskiego, stanowiąc znakomity przykład jego biegłości malarskiej, elegancji w ukazywaniu kobiecego ciała i zdolności
w budowaniu poetyckiego nastroju i tajemniczości. Wyraźną inspiracją
do powstania dzieła była twórczość prerafaelitów.
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IWAN TRUSZ (1869 – 1941)
PEJZAŻ Z CYPRYSAMI
olej, sklejka, 45,5 x 59 cm
sygn. p.d.: I. Trusz

Cena wywoławcza: 29 000 zł
Estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Uczeń Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego, studia artystyczne odbył również w Wiedniu (1894) i Monachium (1897). Na stałe
związał się z lwowskim środowiskiem artystycznym. Bardzo często wystawiał w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych zarówno le Lwowie
jak i w Krakowie i Kijowie.
Trusz był przede wszystkim wspaniałym pejzażystą choć z równym powodzeniem malował portrety czy sceny z życia Hucułów. Większość pej-

32

/

zaży przedstawia bliską artyście, rodzinną ziemię okolic Lwowa. Równie
chętnie malował plenery podczas swoich licznych podróży do Włoch,
Egiptu, Palestyny i Krymu. Oferowana praca zachwyca swoim wysmakowanym światłem i miękkim kolorem i jest niewątpliwie przykładem
doskonałego warsztatu malarskiego Iwana Trusza.
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KASPER ŻELECHOWSKI (1863 – 1942)
BOGINKI, 1909
olej, płótno, 116 x 100 cm
sygn. p.d.: K. Żelechowski 1909
na odwrocie etykiety: krakowskiego TPSP oraz z wystawy TZSP w Warszawie,
obie z odręcznym opisem
na blejtramie stempel krakowskiego sklepu papierniczego Regina
Aleksandrowicz z Synami

Cena wywoławcza: 35 000 zł
Estymacja: 38 000 – 45 000 zł
WYSTAWIANY:
VI Wystawa Doroczna w Warszawie, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa 1909.

Kasper Żelechowski był malarzem ale również fotografem i poetą. Uczeń
Jana Matejki w krakowskiej SSP swoje studia artystyczne pogłębiał
w Akademii monachijskiej. Po studiach zamieszkał na stałe w Krakowie
gdzie pracował, wystawiał i prowadził zakład fotograficzny przy ulicy
Podwale 14. Jeszcze za życia Żelechowski był ceniony i nagradzany za
artystyczny dorobek, z powodzeniem uprawiając malarstwo pejzażowe
i portrety. Ze szczególną wprawą oddawał sceny rodzajowe oraz związane z wierzeniami ludowymi.
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Oferowany obraz Boginki przedstawia pełną mistycznego uniesienia odsłonę nocy świętojańskiej. Młode nagie dziewczęta tańczą wśród kołyszących się łąk. W nocnej ciemności migoczą jasnym blaskiem świetliki.
Przedstawiona scena zaczerpnięta z ludowych obchodów nocy świętojańskiej przeistacza się za sprawą artysty w baśniową scenę pełną magii
a tańczące wśród traw wiejskie dziewczyny jawią się niczym tajemnicze
boginki z ludowych podań.
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WLASTIMIL HOFMAN (1881 – 1970)
MUZYKANT, OK. 1910
olej, płótno, 165 x 46 cm
niesygn.

Cena wywoławcza: 90 000 zł
Estymacja: 110 000 – 140 000 zł

Przeważał więc w twórczości artysty symbolizm i temat religijny, przy czym obydwa
te rodzaje malarskie były interpretowane w duchu ludowym, za pomocą wiejskich,
to idealizowanych, to prawie naturalistycznych postaci i wiejskich akcesoriów.
(…) Symbolika Malczewskiego dostarczała mu skrzydlatych aniołów i koźlonogich
fauników, gotyckie malarstwo cechowe pierwszoplanowych zielnikowych roślin, szkoła
Stanisławskiego różnych motywów pejzażowych. Obrazy te były realizowane przy użyciu
szerokiej często smugi barwnej i giętkiej, lecz nie akcentowanej specjalnie linii, z biegłością
zastanawiającą u młodego artysty. Kolorystycznie odważne, uwzględniały w karnacjach
figur alokalne tony, zielenie, fiolety, czerwienie itp.
Pomimo skrzyżowania się w sztuce Hofmana wielu różnorakich wpływów twórczość jego
nie sprawia wrażenia ani biernej, ani eklektycznej, zapewne dlatego, że posiada własny
charakter formalny, jednoczący różne elementy obrazu w harmonijne całości. Istotną
cechą tych obrazów była jeszcze ich elegijność, romantyczna, melancholijna poetyczność
i sielskość.
cyt. za: Dobrowolski T., Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Wrocław 1989, s. 271.

Wlastimil Hofman urodził się w rodzinie polsko- czeskiej. We wczesnym
dzieciństwie przeniósł się do Krakowa, gdzie w latach 1895-1899 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Jana Stanisławskiego, Józefa Unierzyskiego i Jacka Malczewskiego. Bardzo dużo podróżował, m.
in. do Wiednia, Paryża i rodzinnej Pragi. W 1946 roku powrócił na krótko
do Krakowa by następnie osiąść w Szklarskiej Porębie, w której pozostał
do swojej śmierci w 1970 roku.
Hofman uznawany jest za kontynuatora wyznaczonej przez Malczewskiego linii malarstwa symbolicznego zarówno w zakresie podejmowanych
motywów ikonograficznych jak i stosowanej stylistyki oraz kompozycyjnych rozwiązań. Znamienny dla symbolistycznego nurtu pierwiastek
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baśniowy i mistyczny łączy się w malarstwie Hofmana z młodopolską
fascynacją światem polskiej wsi. W twórczości artysty dominują przedstawienia lirycznych Madonn, młodych chłopek i włóczęgów. Wiodącym
motywem są dzieci ukazywane na tle surowego wiejskiego pejzażu.
Nierzadko towarzyszą im fantastyczne postaci faunów i aniołów. Postać
dziecka jest u Hofmana nośnikiem symbolicznych znaczeń.
Prezentowany obraz Muzykant przez wzgląd na kolorystyczną intensywność, plastyczność modelunku postaci i bezbłędny rysunek kompozycji
można porównywać tylko z najlepszymi obrazami tego artysty.

18
STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ (1885 – 1939)
PORTRET DZIEWCZYNKI, 1937
pastel, papier beżowy, 63,4 x 47,4 cm w świetle oprawy
sygn. l.d.: Ignacy Witkiewicz 1937 30/31/III (T.E) NP/N∏

Cena wywoławcza: 35 000 zł
Estymacja: 40 000 – 60 000 zł

Portret dziewczynki Witkacy wykonał w ramach stworzonej przez siebie w 1925 r. jednoosobowej Firmy
Portretowej „S.I. Witkiewicz”. Modelka została przedstawiona w sposób typowy dla portretu dziecięcego –
frontalnie, w popiersiu, za stołem, na którym ustawiono syntetycznie ujęty półmisek z owocami. Jednak
zamiast określonego w 7. punkcie Regulaminu Firmy „typu dziecinnego” oznaczonego literami B+E, artysta
zastosował „czysty” typ E, który opisał jako „dowolną interpretację psychologiczną, według intuicji Firmy […]
nie zawsze możliwy do wykonania”. W praktyce Witkacy stosował typ E portretując piękne kobiety – takie, które
mu się podobały, najczęściej blondynki o niebieskich oczach.
Modelka na omawianym portrecie ma wprawdzie typową dla kilkuletnich dziewczynek dużą kokardę na
czubku głowy, jednak jej twarzyczka z oczami o opadających powiekach i ściągniętych ustach, intensywnie,
z napięciem wpatrzona w widza jest de facto twarzą dorosłej kobiety. Artysta najwyraźniej zobaczył w dziecku
jego przyszłość i mimo szafażu charakterystycznej dla portretów dziecięcych, potraktował portret jak
wizerunek dorosłej osoby, co zaznacza też kwiat na lewym ramieniu małej kokietki.
Wykonanie portretu Witkacy odnotował w liście do żon pisanym w Zakopanem w dniu 30 marca 1937 roku:
„Dziś rano zacząłem b. tanio jakąś Panią i jej córeczkę.” (zob. S.I. Witkiewicz, Listy do żony (1936-1939), oprac.
J. Degler, Warszawa 2012, s. 106). Być może, niska cena została spowodowana uroda modelek, która sprawiła,
że portretowanie ich było dla artysty bardziej przyjemnością niż obowiązkiem, Przełamana data dzienna
w portrecie oznacza, że jego wykonanie przeciągnęło się na kolejny dzień, a symbole NP oraz N∏ – że w tym
czasie nie palił papierosów i nie pił alkoholu. Witkacy umieszczał na portretach takie informacje, gdyż uważał,
że wszystko, co nam się przydarza oraz wszystkie używane substancje (lub ich brak) mają wpływ na nasze
postrzeganie świata, a co za tym idzie – także na proces twórczy.
z ekspertyzy Anny Żakiewicz z dn. 29.04.2015.
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TADEUSZ MAKOWSKI (1882 – 1932)
DZIEWCZYNKA Z KOSZEM OWOCÓW I BARANKIEM, 1923
olej, płótno, 100 x 81 cm
sygn. l.d.: Makowski 1923

Cena wywoławcza: 1 500 000 zł
Estymacja: 1 700 000 – 1 900 000 zł
PROWENIENCJA:
Kolekcja prywatna, Paryż
Kolekcja Marty Regnier, Paryż
WYSTAWIANY:
Tadé Makowski. Peintures et dessins, Galerie B. Weill, Paryż, 1927.
Trzydzieści lat sztuki niezależnej, Grand Palais, Paryż, 1926.
REPRODUKOWANY:
Jaworska W., Tadeusz Makowski. Życie i twórczość, Wrocław 1964, il. 94.
Klingsland Z. S., Tadeusz Makowski, Sztuki Piękne, R. VII, 1931.
Tadé Makowski. Peintures et dessins [katalog wystawy], Galerie B. Weill, Paryż, 1927, poz. 6.
Czyżewski T., L'Art polonais d'anjourd'hui, Umeni Slovanu, nr 2, 1925.
WZMIANKOWANY:
Jaworska W., Tadeusz Makowski, Kraków 1999, s. 23 (pod tytułem Wiejska dziewczynka
z koszykiem owoców)
Jaworska W., Tadeusz Makowski. Życie i twórczość, Wrocław 1964, s. 169.

Dziewczynka z koszem owoców (…) choć już posiada wszelkie cechy „nowej
epoki” artysty – niezawodnie przypomina, że Makowski nie przestał być
admiratorem małych mistrzów holenderskich. Obraz ten, eksponowany na
wystawie w Galerii Berty Weill w Paryżu w 1927 r. i wielokrotnie reprodukowany
zakupiony został przez Rotszylda dla francuskiej aktorki Marty Regnier.
cyt. za: Jaworska W., Tadeusz Makowski. Życie i twórczość, Wrocław 1964, s. 169
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Odgadujemy tu tajemniczy niepokój serca, rozdartego
między zwątpienie i nadzieje serca pełnego miłości do
życia i namiętności do swej sztuki. Ta zacięta walka,
dążność do idealnej syntezy życia i sztuki, przesycają całe
dzieło Makowskiego tchnieniem urzekającej poetyckiej
melancholii i to jest największym wdziękiem jego sztuki.
– Edward Woroniecki
cyt. za: Jaworska W., Tadeusz Makowski, Kraków 1999, s. 23.

Tadeusz Makowski to jeden z najwybitniejszych polskich malarzy XX
wieku. Artysta na przełomie 1908 i 1909 r. wyjechał do Paryża, gdzie
pozostał do końca życia. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich
w Paryżu. Brał udział w Salonach paryskich: Niezależnych, Tuileries,
Jesiennym i De L’Oeuvre Unique. Rok 1928 stanowił istotną cezurę
w twórczości artysty. Skrystalizował się wówczas jego indywidualny
styl obrazowania, niepowtarzalny w kontekście sztuki europejskiej. wykształcił wtedy własny, charakterystyczny i łatwo rozpoznawalny styl
łączący echa kubizmu, fascynację sztuką ludową i malarstwa artystów
naiwnych.
Oferowany obraz przedstawiający dziewczynkę z koszem owoców
i barankiem został najprawdopodobniej namalowany w czasie pobytu artysty we Francji, a dokładniej w burgundzkiej wiosce La Comelle
(Saône-et-Loire) w 1923 roku. Obrazy pochodzące z tamtego okresu
cechuje niezwykle liryczny realizm. Nie inaczej jest w tym przypadku.
Wizerunek wiejskiej dziewczynki w chustce na głowie, trzymającej przepastny wiklinowy kosz wypełniony owocami emanuje uczuciowością
i poetyckością, która odróżniała słowiańskie w nastroju malarstwo Ma-
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kowskiego od dzieł jego paryskich towarzyszy. Widoczne wpływy malarstwa francuskiego, objawiające się zwłaszcza w kolorycie i formie kosza
z owocami dopełnione są w obrazie Makowskiego melancholią, naiwną
i ludową poetyckością, ujmującym ciepłem.
Dziewczynka z koszem owoców i barankiem jest dziełem tym bardziej
szczególnym, iż prezentowana była na pierwszej indywidualnej wystawie artysty w Paryżu, w 1927 roku. W Galerie B. Weill, przy rue Laﬀitte 46,
wystawiono wówczas 31 płócien Makowskiego stanowiących retrospektywę ostatnich dziesięciu lat jego twórczości. Wystawa została przyjęta
z ogromnym zainteresowaniem publiczności i przychylnością krytyki,
a Florent Fels we wstępie do katalogu zachwycał się zwłaszcza warstwą
kolorystyczną prac artysty by zakończyć tymi słowy: Od sześciu lat mam
u siebie obraz Makowskiego. Przeżyłem przy nim godziny złe i momenty
szczęśliwe. Przed jego perłową harmonią barw, tematem jednocześnie
poważnym i wesołym, jak to bywa u prymitywów – zawsze miałem wrażenie, że Makowski był jednym z najznakomitszych kolorystów École de
Paris. (Tadé Makowski. Peintures et dessins [katalog wystawy], Galerie
B. Weill, Paryż, 1927)
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ALICJA HALICKA (1894 – 1975)
MARTWA NATURA Z CEBULĄ
olej, płótno, 38 x 65 cm
sygn. l.d.: Halicka

Cena wywoławcza: 35 000 zł
Estymacja: 40 000 – 45 000 zł

Urodziła się w Krakowie, gdzie pobierała pierwsze lekcje rysunku.
W 1912 roku wyjechała do Paryża na dalsze studia artystyczne. Tam
poznała malarza i grafika z Warszawy – Ludwika Markusa, który wkrótce – już jako Louis Marcoussis – stał się jednym z pierwszych artystów
– kubistów. Wkrótce wyszła za niego za mąż. Po wpływem męża i jego
przyjaciół (m. in. G. Appolinaire’a), od 1913 roku malowała obrazy pod
wpływem doktryny kubistycznej. Od lat dwudziestych pracowała głównie jako scenograf i projektant kostiumów. Jej realizacje dla najważniejszych teatrów operowych i baletowych w Europie i Stanach Zjednoczonych były wydarzeniami sezonów. Współpracowała też ze znanymi
pismami, m. in. Vogue, Harper’s Bazaar, Die Dame, ilustrowała książki.
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Wiele wystawiała – miała 38 wystaw indywidualnych, również w Polsce.
Prezentowana praca należy do niezwykle rzadkiego typu martwych
natur autorstwa Halickiej. Większość prac z tego gatunku powstała albowiem w okresie fascynacji artystki kubizmem. Martwa natura z cebulą nawiązuje stylistycznie do malarstwa Cézanne’a, z którego twórczością Halicka mogła zetknąć się już na studiach w Krakowie albo tuż
po swoim przyjeździe do Paryża w 1913 roku. Spuścizna tego wielkiego
postimpresjonistycznego artysty miała szczególny wpływ na Halicką we
wczesnym okresie jej twórczości i ukształtowała jej drogę w kierunku
malarstwa kubistycznego.

Alicja Halicka to artystka utalentowana i wszechstronna, osobowość wyróżniająca się
wiedzą, mądrością i poczuciem humoru, a jednocześnie obdarzona wielką skromnością.
Nie dbała o swoje public relations ani o należną jej sławę (…). Oczywiście losy Halickiej
mogą być ilustracją różnych tez z obrzeża sztuki. Ale dziś, wiele lat po śmierci artystki,
czas przywrócić jej należyte miejsce w historii malarstwa, jako jednego z najważniejszych
aktorów tej wspaniałej epoki (…).
cyt. za: Zagrodzki K., Alicja Halicka, seria: Mistrzowie École de Paris, Warszawa 2011, s. 41.
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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
Estymacja: 200 000 – 250 000 zł

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

Mela Muter (Maria Melania Mutermilch, z domu Klingsland) rodziła się
w zamożnej rodzinie żydowskiej. Początkowo nauki malarstwa pobierała 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 którego artystka przyjechała w 1901 roku. Odtąd regularnie wystawiała na
dorocznych paryskich Salonach, uczestnicząc nieprzerwanie w zbiorowych wystawach w Krakowie, Lwowie i Warszawie.
Spuścizna artystyczna Meli Muter, do niedawna w Polsce prawie nieznana, dzięki niezwykłej literackości i różnorodności oraz doskonałemu
warsztatowi nie tylko wyróżnia dzieła artystki spośród prac współczesnych jej malarzy ale umieszcza ją w czołówce najwybitniejszych postaci polskiej sztuki XX wieku.
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Mela Muter znana jest przede wszystkim jak świetna portrecistka i pejzażystka. 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, zastępowały 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 zdecydowany soczysty kolor.
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LEOPOLD GOTTLIEB (1883 – 1934)
KOBIETA Z DZBANEM
olej, płótno, 81 x 65 cm
niesygn.

Cena wywoławcza: 19 000 zł
Estymacja: 20 000 – 30 000 zł

Pochodzący z artystycznej rodziny ukończył w 1902 roku krakowską
ASP u J. Malczewskiego i T. Axentowicza aby dalej kontynuować naukę
w Monachium. Od 1904 przebywał w Paryżu w środowisku wielu polskich artystów żydowskiego pochodzenia- Meli Muter, Eugeniusza Zaka
współtwórców słynnej École de Paris. Gottlieb często odwiedzał Polskę.
Był pomysłodawcą powstania w roku 1905 krakowskiej Grupy Pięciu,
w skład której weszli m.in. Wlastimil Hofman i Witold Wojtkiewicz. Od
1917 r. do 1919 r. wystawiał razem z grupą Ekspresjonistów Polskich,
tworzoną przez formistów.
Wczesna twórczość Gottlieba to przede wszystkim ekspresyjne męskie
portrety o mocnych wyrazistych rysach i głębokich barwach. Następ-
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ny etap to fascynacja Starym i Nowym Testamentem i wywodzące się
z obydwu ksiąg sceny. W latach dwudziestych Gottlieb zaczyna tworzyć
rozpoznawalne rytmiczne kompozycje wielofigurowe poświęcone motywom pracy. Postaci przedstawione są w manierze kubistycznej, mocno zgeometryzowanej a kolory błękity, zielenie i fiolety nadające całości
metafizycznego wymiaru.
Prezentowana praca pochodzi z ostatniego etapu twórczości artysty.
Z upodobaniem malował wówczas postaci kobiet przy pracy, sceny
utrzymane w intymnym, nabożnym wręcz klimacie, o ograniczonej gamie barwnej i monumentalnej formie.
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HENRYK GOTLIB (1890 – 1966)
AKT
olej, płótno, 72 x 58 cm
niesygn.

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

Henryk Gotlib urodził się w Krakowie gdzie w 1910 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych. Studia kontynuował w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule oraz w Akademii monachijskiej u Angelo Janka. Był członkiem
ugrupowania Formiści, z którym wystawiał w latach 1920-22. Później
związał się z Grupą Krakowską i teatrem Cricot oraz z kolorystami
z Awangardy, Grupy Dziesięciu, Nowej Generacji i Zwornika. Od początku lat dwudziestych wiele podróżował, przede wszystkim do Francji,
Włoch, Grecji i Hiszpanii. W 1939 roku przeniósł się do Anglii gdzie pozostał do końca życia.
Gotlib był przede wszystkim doskonałym kolorystą czerpiąc inspirację
od mistrzów gatunku takich jak Pierre Bonnard i Henri Matisse. Malował
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przede wszystkim we własnym studio, niechętnie uczestnicząc w plenerach. Ulubionym tematem artysty były martwe natury, portrety i akty.
W malarstwie stawiał na jakość barwy i fakturę – kolor był dla niego
podstawowym narzędziem przekazu. Początkowo był on żywy, głęboki
i mocny a zestawienia poszczególnych barw odważne. Od lat 50. Barwy
przygasły, stały się bardziej stonowane – punkt ciężkości przeniósł się
na formę oddawaną z wielką ekspresją, zamaszystymi ruchami pędzla.
Z biegiem czasu motywy ulegały coraz większej syntetyzacji i monumentalizacji. Tendencja ta utrzymała się w twórczości artysty aż do jego
śmierci.
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HENRYK BERLEWI (1894 – 1967)
PORTRET KOBIETY
pastel, papier, 50 x 38 cm
sygn. p.d.: Berlewi

Cena wywoławcza: 9 000 zł
Estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Absolwent warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych oraz Paryskiej Ecole des
Beaux-Arts, prawdziwa indywidualność w środowisku „Bloku” – ugrupowania powstałego z inicjatywy artysty, pierwszego w Polsce ugrupowania awangardowego. Henrykowi Berlewiemu zawdzięczamy stworzenie
konstrukcji mechanofakturowej – abstrakcyjnej struktury z pozornie
poruszanych, elementarnych form geometrycznych. W historii sztuki
zapisał się głównie jako prekursor teorii precyzyjnej techniki w plastyce,
polegającej na mechanicznym odtwarzaniu za pomocą perforowanych
szablonów uporządkowanych form linii prostych i form geometrycznych a także kolorystyki ograniczonej do ożywionych czerwieni, czerni
i szarości.
W 1928 r Berlewi osiadł na stałe w Paryżu. Porzucił swoja silną fascynację konstruktywizmem i malował tradycyjne portrety i martwe natury
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nawiązujące do stylistyki art.-deco, by dopiero w latach 50-tych powrócić do swoich młodzieńczych poszukiwań, wpisując się w poszukiwania
ówczesnych abstrakcjonistów.
Portrety Berlewiego charakteryzują się klasycznym upozowaniem postaci. Delikatna kolorystyka, precyzyjny rysunek sprawiają, ze właściwie
trudno wyobrazić sobie piękniejszy portret kobiecy. Dosyć wyrazisty
kontur i walorowy modelunek karnacji modelki sprawia, że postać przy
jednoczesnym zachowaniu wszystkich swoistych cech, zdaje się wychodzić z obrazu, staje się niemal plakatowa.
Prezentowana praca należy do najpiękniejszych portretów kobiecych
artysty.
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WŁODZIMIERZ TERLIKOWSKI (1873 – 1951)

WŁODZIMIERZ TERLIKOWSKI (1873 – 1951)

PEJZAŻ Z DRZEWAMI, 1930/36

WENECJA, 1925

olej, płótno, 65 x 50 cm
sygn. p.d.: Wd. Terlikowski 1930 (granatową farbą)
obok: 36 (czarną farbą)

olej, płótno, 65 x 92 cm
sygn. p.d.: 25/ Włodz Terlikowski

Cena wywoławcza: 20 000 zł
Estymacja: 23 000 – 28 000 zł
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Cena wywoławcza: 29 000 zł
Estymacja: 32 000 – 37 000 zł
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MIRON DUDA (1893 – 1950)
TRZY GRACJE. TOALETA
olej, płótno, 50 x 61 cm
sygn. l.d.: M. Duda

Cena wywoławcza: 10 000 zł
Estymacja: 12 000 – 15 000 zł
Urodził się w Nowym Sączu. W latach 1913-1914 i 1917-1922
studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod
kierunkiem Wojciecha Weissa. Wyróżniany za swoją twórczość już na uczelni. Już w 1924 roku warszawski oddział
Zachęty zorganizował indywidualną wystawę prac Mirona
Dudy. W tym samym roku artysta wyjechał do Paryża gdzie
pozostał aż do wybuchu wojny w 1938 roku. Czasie pobytu
we Francji wystawiał swoje prace m.in. na Salonach Jesiennych w 1925,1927 i 1929 r. w 1927 r. na wystawie inauguracyjnej siedziby Polskiego Związku Plastyków w Paryżu. Po
zakończeniu wojny osiadł w Warszawie, gdzie uczestniczył
w wystawach artystycznych prezentując zarówno prace
z najwcześniejszego i paryskiego okresu jak również nowe
poruszające tematykę zniszczeń i traum wojennych (m.in.
cykl portretów Dziecko Bunkra). Jego prace prezentowano
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w Muzeum Karykatury w Warszawie na wystawie Czasy wojen i pokoju, karykatura polska 1914-1939 (2004). Znane są
również liczne pocztówki na podstawie prac jego autorstwa,
przedstawiające m.in. piłkarzy i kibiców „Cracovii”, narciarzy,
gimnazjalistów (sprzed 1918). Jednym z bardziej znanych obrazów jego autorstwa jest powstały w 1924 roku Odpoczynek
na nartach, na którym pokazał Stanisława Ignacego Witkiewicza i Jadwigę Unrug.
Prezentowana praca z tzw. okresu paryskiego zalicza się do
najlepszych i najbardziej dojrzałych w twórczości Mirona
Dudy. Przemyślana kompozycja, uzyskanie efektu dyskretnego światła, subtelności materii oraz harmonii kolorów, zbliża
go do poszukiwań i osiągnięć najwybitniejszych przedstawicieli polskiego kręgu Ecole de Paris.
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
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ALFRED ABERDAM (1894 – 1963)
KWIATY W WAZONIE
olej, płótno, 81 x 60 cm
sygn. p.g.: Aberdam

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

Alfred Aberdam studiował w Akademii Monachijskiej. Po I wojnie światowej powrócił do Polski i kontynuował studia w krakowskiej ASP u prof.
Teodora Axentowicza. Następnie przeniósł się do Berlina, gdzie w pracowni Aleksandra Archipenki miał styczność z Zygmuntem Menkesem
i Joachimem Weingartem. Aberdam razem z Menkesem, Weingartem
i Weissbergiem tworzyli tzw. Grupę Czterech.
Jak wielu ówczesnych polskich malarzy wyjechał do Paryża (1923) gdzie
wiódł aktywne życie artystyczne wystawiając na Salonach paryskich,

58

/

Wystawie Polskiej Sztuki Nowoczesnej w Galerie Éditions Bonaparte,
w której miała miejsce jego pierwsza indywidualna wystawa w 1929
roku. W 1935 roku brał udział w wystawie polskich artystów działających
we Francji w paryskiej Galerie des Beaux-Arts.
Twórczość Aberdama zaliczać należy do kręgu École de Paris. Był przede
wszystkim kolorystą, używał prostych form malując niemal wyłącznie
barwą i fakturą. Jego malarstwo bliskie jest ekspresjonizmowi a w późnym okresie twórczości zbliżyło się wręcz do abstrakcji.
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HENRYK HAYDEN (1883 – 1970)
PORT W POŁUDNIOWEJ FRANCJI
olej, płótno, 38,5 x 46,5 cm
sygn. l.d.: Hayden

Cena wywoławcza: 19 000 zł
Estymacja: 22 000 – 28 000 zł

Hayden Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie oraz w paryskiej Académie „La Palette”. Od 1909 często wyjeżdżał do Bretanii: do
Pont-Aven i Le Pouldu, gdzie spotkał Władysława Ślewińskiego. Regularnie uczestniczył w paryskich Salonach: Niezależnych, Tuileryjskiem
i Majowym. Utrzymywał kontakty z Picassem, Mattisem, Grisem i Severinim. Indywidualnie wystawy Haydena odbyły się w znanych galeriach
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Paryża: Druet (1911), Zborowski (1923) i Zak (1928, 1933) oraz w Waddington Gallery w Londynie (1959, 1964, 1967, 1961). Retrospektywne
pokazy malarstwa artysty miały miejsce m.in. w Musée National d'Art
Moderne w Paryżu (1968) i Musée des Beaux-Arts w Rennes (1979). Na
wczesną twórczość Haydena oddziałał syntetyzm Szkoły Pont-Aven
i malarstwo Ślewińskiego.
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ZYGMUNT SCHRETER (1896 – 1977)

ZYGMUNT SCHRETER (1896 – 1977)

PEJZAŻ

PEJZAŻ PORTOWY

olej, płótno, 33,5 x 41 cm
sygn. na odwrocie: SCHRETER
sygn. p.d.: Schreter

olej, płótno, 38 x 44 cm
sygn. p.d.: Schreter

Cena wywoławcza: 12 000 zł
Estymacja: 15 000 – 18 000 zł
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Cena wywoławcza: 12 000 zł
Estymacja: 15 000 – 18 000 zł
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LUDWIK KLIMEK (1912 – 1992)
W PORCIE
olej, płyta, 26 x 34 cm
sygn. p.d.: Klimek

Cena wywoławcza: 3 500 zł
Estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Malarz i ilustrator. Urodził się w Skoczowie. Studiował malarstwo na
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wiosną 1939 uzyskał stypendium
i wyjechał do Paryża, pozostając już na zawsze we Francji. Po zajęciu Paryża przez Wehrmacht schronił się w Aix-en-Provence. Po 1947 przeniósł
się nad Zatokę Lwią i mieszkał w Mentonie. Podczas pobytu w Vallauris w latach 1951/52 poznał Pabla Picasso, który mieszkał i tworzył tam
między 1948 a 1955 rokiem. Wpływ Picassa widać w mocno kubizujących liniach jego obrazów z tego okresu. Przyjaźnił się również z z Marc
Chagallem, którego wpływ widać jeszcze najmocniej w jego twórczości.
Wspólnie z Henri Matissem, który mieszkał w Vence, założył w 1951 i pro-
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wadził Biennale Internationale d’Art de Menton, gdzie wystawiał swoje
obrazy. Jego dzieła zostały nagrodzone srebrnym medalem na pierwszej (1951) oraz drugiej (1953) ich edycji. Mimo tak silnych osobowości
artystycznych, z jakimi żył i tworzył na południu Francji, Klimek miał
jednak swój własny styl, własny świat, zaludniony głównie przez postaci kobiece i wypełniony widokami pokochanego przez siebie południa
Francji. Przez 45 lat działalności artystycznej na Lazurowym Wybrzeżu,
Klimek pozyskał miano „twórcy śródziemnomorskiego” oraz szerokie
grono amatorów i kolekcjonerów.
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STANISŁAW ŻURAWSKI (1889 – 1976)
AKT NA PLAŻY
olej, tektura, 68 x 48 cm w świetle oprawy
sygn. l.d.: Żurawski

Cena wywoławcza: 7 000 zł
Estymacja: 8 000 – 9 000 zł
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MAURYCY MĘDRZYCKI (1890 – 1951)
PIERRE TARCALI, 1946
olej, tektura, 56 x 39,5 cm
niesygn.

Cena wywoławcza: 15 000 zł
Estymacja: 19 000 – 25 000 zł
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HENRYK EPSTEIN (1891 – 1944)
POWRÓT RYBAKÓW, OK. 1927-30
olej, płótno, 54 x 73 cm
sygn.l.d. H. Epstein

Cena wywoławcza: 40 000 zł
Estymacja: 45 000 – 55 000 zł
REPRODUKOWANY:
Henryk Epstein, z serii: Mistrzowie Ecole de Paris, Warszawa 2015, s. 212.
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ANTON LAMPRECHT (1901 – 1984)
BARKI RYBACKIE
olej, płótno, 40 x 50 cm
sygn. l.d.: Anton Lamprecht

Cena wywoławcza: 5 000 zł
Estymacja: 6 000 – 7 000 zł
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ZYGMUNT MENKES (1896 – 1986)
W KAWIARNI
technika mieszana, papier, karton, 35 x 24 cm
sygn. p.d.: Menkes

Cena wywoławcza: 20 000 zł
Estymacja: 25 000 – 28 000 zł

Studiował we Lwowie, krakowskiej ASP oraz w pracowni Archipenki
w Berlinie. W 1923 wyjechał do Paryża, gdzie związał się z kręgiem École de Paris, mieszkając z E. Zakiem i M. Chagallem. Dwa lata później
osiadł we Francji na stałe. Uczestniczył w paryskich Salonach, wystawiał w wielu galeriach Paryża m.in.: Bernheim, de France, Le Portique.
W 1930 pokazywał swe prace w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland
i Nowym Jorku. W kraju artysta należał do ugrupowań o kolorystycznej orientacji – Nowa Generacja i Zwornik. W 1935 wyjechał do Nowego
Jorku. Współpracował z Associated American Artists Gallery i French Art
Gallery. Przez wiele lat wykładał w Art Students League.
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W rysunkach Menkesa, zwłaszcza tych należących do kresu amerykańskiego, dominuje dynamicznie prowadzona kreska. Sceny we
wnętrzach, jak ta w oferowanej pracy, oparte są na zrównoważonych,
wielokierunkowych układach linii. Całość posiada głębię przestrzenną
a postać mężczyzny siedzącego przy stoliku potraktowana jest z tą samą
schematycznością co przedmioty go otaczające. Układ kresek przywołuje na myśl gęstą sieć i powoduje, że postać zlewa się niemalże z tłem.
Całość utrzymana jest w kolorystyce bieli i czerni tylko gdzieniegdzie
przełamanej kolorowym akcentem żółcieni i pomarańczy.
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MARC STERLING (1895 – 1976)

NATAN GRUNSWEIG (1880 – 1966)

KOMPOZYCJA Z PTAKIEM

PORTRET MĘŻCZYZNY, 1929

olej, płótno, 27 x 46 cm
sygn. p. d.: M.Sterling

olej, płótno, 33 x 27,5 cm
sygn. p.g. GRUNSWEIG/ 1929

Cena wywoławcza: 7 000 zł
Estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Cena wywoławcza: 18 000 zł
Estymacja: 20 000 – 25 000 zł
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SŁAWOMIR KARPOWICZ (1952 – 2001)
MARTWA NATURA
olej, płótno, 117 x 88 cm
sygn. l.d.: S. Karpowicz

Cena wywoławcza: 8 000 zł
Estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Nie maluję przecież jabłek czy gruszek wyłącznie dla ich estetycznej urody, nie zasadniczo.
Jak kapiści – albo Holendrzy, którzy sławili przedmiot samą formą. Maluję dla jakiegoś
theatrum, w którym szereg dziwnych przedmiotów spotyka się w jednej płaszczyźnie.
Z upodobaniem wybieram cynowe misy i dzbany, jajka i skorupy, piramidy, stare szpargały.
Traktuję przedmiot w sensie metafizycznym. Chodzi mi o to, by moje przesłanie – wyraz tych
obrazów – było raczej metafizyczne niż wyłącznie estetyczne. – Prof. Sławomir Karpowicz

Sławomir Karpowicz urodził sie 17 marca 1952 roku w Szczebrzeszynie. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. W latach 1973-78 studiował na
Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Jana Szancenbacha w 1978 r. Od 1979 r. pracował na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP prowadząc pracownię rysunku, a następnie autorską
pracownię malarstwa.
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STANISŁAW ELESZKIEWICZ (1900 – 1963)
PAYSAGE AVANT
olej, tektura, 48 x 56 cm w świetle oprawy
sygn. p.d.: SE

Cena wywoławcza: 18 000 zł
Estymacja: 20 000 – 25 000 zł
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ALEKSANDER LASZENKO (1883 – 1944)

FELIKS M. WYGRZYWALSKI (1875 – 1944)

KAIR, 1924

AUTOPORTRET

olej, płótno, 67 x 99 cm
sygn. l.d.: A. Laszenko/ Le Cair 1924

tech. mieszana, papier, 68 x 49 cm
sygn. l.d.: F.M. Wygrzywalski

Cena wywoławcza: 20 000 zł
Estymacja: 25 000 – 28 000 zł

Cena wywoławcza: 9 000 zł
Estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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ZDZISŁAW CYANKIEWICZ (1912 – 1981)

TYMON NIESIOŁOWSKI (1982 – 1965)

AKT

KWIATY W WAZONIE

olej, płótno, 114 x 73,5 cm
niesygn.

olej, płótno, 67,5 x 48,5 cm w świetle oprawy
sygn. l.d.: Tymon

Cena wywoławcza: 6 000 zł
Estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Cena wywoławcza: 22 000 zł
Estymacja: 25 000 – 30 000 zł
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ALICJA HALICKA (1894 – 1975)
WIDOK NA MONTMARTRE
akwarela, papier, 27,5 x 20 cm w świetle passe-partout
sygn. p.g.: Halicka

Cena wywoławcza: 10 000 zł
Estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Bardzo ważnym etapem w rozwoju pejzażu w malarstwie Halickiej były akwarele z początku
lat 20. Spośród znanych prac z tego okresu warto wymienić dwie: Rue Lepic ulubioną uliczkę
artystki oraz widok na Montmartre. W pracach tych zaznacza się echo kubistycznych doświadczeń
artystki widoczne zwłaszcza w zestawianiu poszczególnych „cytatów rzeczywistości” na zasadzie
collage’u oraz podporządkowywaniu ich kompozycji całości. Zastosowanie takiej poetyki, było
zabiegiem celowym, u podłoża którego leżała chęć uchwycenia substancji żyjącego miasta, jego
temperamentu, dynamizmu oraz zmienności.
cyt. za: Winiarski A., Alicji Halickiej poetycka utopia pejzażu, Archiwum Emigracji Studia – Szkice – Dokumenty,
Toruń 2012, Zeszyt 1–2 (16–17), s. 79.
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HENRYK BERLEWI (1894 – 1967)

HENRYK BERLEWI (1894 – 1967)

MARTWA NATURA, 1953

PORTRET MĘŻCZYZNY

litografia, papier welinowy, 38 x 28 cm
sygn. i dat. na płycie: H. BERLEWI 1950
sygn. ołówkiem l.d.: 47/150 oraz p.d.: H. Berlewi 1953
ed. 47/150

węgiel, papier, 48 x 45 cm
sygn. p.d.: H. Berlewi

Cena wywoławcza: 5 000 zł
Estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Na licu odautorska dedykacja ręcznie ołówkiem: a Madame Charlotte Redan/
demaignage de vivre sympathie/ H. Berlewi/ [nieczyt.], Ci 17.5.55

Cena wywoławcza: 6 000 zł
Estymacja: 7 000 – 9 000 zł
88
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ALFRED LENICA (1899 – 1977)
KOMPOZYCJA
olej, płyta, 35 x 70 cm
sygn. p.d.: Lenica

Cena wywoławcza: 19 000 zł
Estymacja: 20 000 – 25 000 zł

90

/

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

/

91

50
MIECZYSŁAW JANIKOWSKI (1912 – 1968)
KOMPOZYCJA 68, 1960
olej, płótno, 54 x 65 cm
sygn. na odwrocie: MTJanikowski
oraz nalepka wystawowa z Muzeum Sztuki w Łodzi 1974 r.

Cena wywoławcza: 30 000 zł
Estymacja: 32 000 – 40 000 zł
WYSTAWIANY:
Malarstwo M. Janikowskiego, Muzeum Sztuki w Łodzi, 1974.
REPRODUKOWANY:
Nowe Obrazy. Kolekcja Olgi i Wojciecha Fibaków, Warszawa 2007, s. 83.

Mieczysław Janikowski studiował na Wydziale Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych u profesorów Sichulskiego, Jarockiego i Filipkiewicza.
Koniec II wojny światowej zastał go w Wielkiej Brytanii gdzie podjął studia malarskie w Edynburgu. Ostatecznie osiadł w Paryżu często podróżując do rodzinnego Krakowa, w którym zmarł nagle w 1968 roku.
Janikowski tworzył pod wyraźnym wpływem dwóch wielkich artystów
konstruktywizmu – Malewicza i Strzemińskiego. Do rozwiązań formalnych dochodził artysta konsekwentnie eliminując przedmiot na rzecz
uwypuklenia relacji między przestrzenią a formą. Sztuka abstrakcyj-
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na Janikowskiego była mało w Polsce znana, za to niezwykle ceniona
w świecie. W roku 1959 paryska „Kultura” przyznała Janikowskiemu
coroczną nagrodę plastyczną. Przed śmiercią miał trzy wystawy indywidualne. Po śmierci jego prace pokazywano na kilkudziesięciu ekspozycjach. Twórczość Janikowskiego znajduje się w zbiorach m.in. Muzeum
Narodowego w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Poznaniu, Muzeum
Sztuki w Łodzi, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum
Architektury we Wrocławiu oraz muzeach w Bydgoszczy, Bytomiu, Radomiu i Chełmie oraz wielu instytucjach wystawienniczych za granicą.
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LECH KUNKA (1920 – 1978)
MURZYNKA, 1956
tech. mieszana, płyta, 101 x 121 cm
sygn. p.d.: L. Kunka

Cena wywoławcza: 35 000 zł
Estymacja: 45 000 – 55 000 zł
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TADEUSZ KANTOR (1915 – 1990)
AMBALAŻ: PARASOL I POSTACIE, 1967
ambalaż, płótno, 149,5 x 124,5 cm
sygn. na odwrocie na płótnie: t. Kantor
sygn. na odwrocie na górnej listwie: T. Kantor
na wertykalnej listwie: T. Kantor
opisany na odwrocie: Tadeusz/ KANTOR/ 1967/ Cracovie/
Emballage: Parapluie/ et/ figures
oraz: EMBALLAGE/ PARAPLUIE ET FIGURES/ 1967

Cena wywoławcza: 290 000 zł
Estymacja: 350 000 – 450 000 zł

Ambalaże stanowiły jedno z największych odkryć twórczości
Kantora. Towarzyszyły mu już do końca życia, tworząc wielką
metaforę jego działalności. W ambalażach zawarł syntezę swojej
sztuki: wszystkie lęki i obawy, pragnienie ocalenia własnych
odkryć i idei. W ambalażach ukrywał ludzi i przedmioty, ludzkie
sprawy, marzenia i właściwą materię życia. A przede wszystkim
ukrywał samego siebie.
cyt. za: Stangret L., Tadeusz Kantor. Malarski ambalaż totalnego dzieła,
Kraków 2006, s. 67.
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Parasol jest „opakowaniem” wielu ludzkich
spraw, kryje w sobie poezję, nieprzydatność,
śmieszność. – Tadeusz Kantor
cyt. za: Stangret L., Tadeusz Kantor. Malarski ambalaż
totalnego dzieła, Kraków 2006, s. 62.

Tadeusz Kantor był reżyserem, twórcą happeningów, malarzem, scenografem, pisarzem i teoretykiem sztuki, wykładowcą krakowskiej ASP.
Był jednym z najważniejszych przedstawicieli powojennej awangardy.
Twórczość Kantora rozwijała się dwutorowo – z jednej strony jako animatora teatralnego, autora spektakli teatru Cricot 2. Z drugiej zaś strony
jako malarza i twórcy artystycznych happeningów. Brał udział w najbardziej prestiżowych międzynarodowych wystawach, m. in. Documenta w Kassel (1959, 1965), Biennale w Wenecji (1960), Biennale w Sao
Paulo (1967). Wielokrotnie nagradzany, m. in. Prix Rembrandt Fundacji
Goethego (Bazylea 1978), medalem „Arts et Lettres” Ministra Kultury
Francji (1982), nagrodą Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (Nowy Jork
1982) i wieloma innymi.
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W swojej twórczości czerpał inspiracje z konstruktywizmu i dadaizmu,
malarstwa informel i surrealizmu. Po roku 1964 roku pojawiły się w sztuce artysty kompozycje z użyciem parasola. Stał się on elementem charakteryzującym nowy etap w drodze artystycznej Kantora, chcącego
ostatecznie zerwać ze sztuką informel. Wprowadzenie w przestrzeń malarską przedmiotów codziennego użytku nadawało im nowej jakości,
podnosiło do rangi nierozerwalnych części dzieła artystycznego.
W oferowanej pracy Ambalaż: parasol i postacie z 1967 roku zdeformowanemu parasolowi towarzyszą zniekształcone sylwetki, znajdujących
się pod nim postaci ludzkich. Dzięki temu zabiegowi parasol, przedmiot
prosty, zdegradowany odzyskiwał swoje pierwotne znaczenie, tym razem już nie w rzeczywistości a w obrębie dzieła malarskiego.
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WŁADYSŁAW HASIOR (1928 – 1999)
ADORACJA OSTATNIEGO KRÓLA, 1977
technika własna 50 x 35 x 7 cm
opisany na odwrocie: Wspaniałemu Józefowi z Wielką
Sympatią i Szacunkiem 17 III 1977 Hasior Wł.

Cena wywoławcza: 30 000 zł
Estymacja: 35 000 – 40 000 zł
WYSTAWIANY:
Hasior. 30 lat Galerii, BWA Gorzów Wielkopolski, 2015.
Hasior, Kenar, Rząsa. Zakopane w Sopocie, PGS Sopot, 2014.
Magiczny Świat Władysława Hasiora, MDK Mińsk Mazowiecki, 2013.
Strażnik snów, Piwnica pod Baranami, Kraków, 2012.

Chciałbym bardzo, by moja praca miała siłę terapii
wstrząsowej, by podważała ustabilizowany leniwy
błogostan, by niszczyła przyzwyczajenia i by była
w swej ekspresji mocniejsza od ekspresji pociągu
wjeżdżającego na stację w gwieździstą noc.
– Władysław Hasior
cyt. za: Magiczny Świat Władysława Hasiora [katalog wystawy],
MDK, Mińsk Mazowiecki, 2013.

Naukę rozpoczął w 1947 roku w Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Zakopanym, pod kierunkiem profesora Antoniego 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 rzeźbiarza Ossipa Zadkine’a. Od
1957 roku wystawiał indywidualnie oraz brał udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, m. in. w: Paryżu, 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. Wielokrotnie w swych kompozycjach
artysta wykorzystywał przedmioty codzienne. Uznawany jest za prekursora sztuki polskiego asamblażu.
Oferowana praca, powstała w roku 1977, należy do przestrzennych
asamblaży komponowanych przez Hasiora z różnych przedmiotów –
zabawek, sztućców, gwoździ, drutu, porcelanowych bibelotów, kawałków tkanin. Artysta uważał, że nie zawsze da się przedstawić niektóre
problemy, tematy przy pomocy jednego konkretnego materiału – stąd

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: intelektualną, 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 artyście realiów. Niosły też zawsze jakąś treść odwołując się
do symboliki i mitologii. W słowie adoracja zawiera się tęsknota Hasiora
za ginącym światem metafizyki, duchowości.
Prace Władysława Hasiora znajdują się w muzeach krajowych w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Bydgoszczy,
Lublinie, Nowym Sączu, Zakopanem oraz w muzeach zagranicznych:
w Helsinkach, Paryżu, Sztokholmie, Oslo, Sao Paulo, Rzymie, Mediolanie, Edynburgu, Bochun, Duisburgu, Amsterdamie, a także w bardzo
licznych zbiorach prywatnych.

konieczność szukania alternatywnych rozwiązań. Wybór materiałów
też nie był dziełem przypadku – każdy element asamblażu miał swoje
znaczenie.
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JAN LEBENSTEIN (1930 – 1999)
FIGURA ROZPIĘTA, 1958
olej, płótno, 99,5 x 74,5 cm
sygn. p.d.: Lebenstein 58
na odwrocie nieczytelna pieczęć

Cena wywoławcza: 200 000 zł
Estymacja: 250 000 – 350 000 zł
REPRODUKOWANY:
Jan Lebenstein [katalog wystawy], wstęp i oprac.: Mariusz Hermansdorfer,
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1977, rep. nr 10.
Wojciechowski A., Jan Lebenstein, z serii: Współczesne malarstwo polskie,
Warszawa 1959.

Lebensztejn, jako pierwszy z naszych twórców, podjął śmiałą próbę
wybudowania obrazów „organicznych”, konkretnych, zmysłowych,
pokazujących przede wszystkim to, co pierwotne i fizyczne, pełnych
wiary w siłę żywotną materii. Doszedł więc do tego punktu, od którego
rozpocząć się może malarstwo przyszłości – sztuka „nowego naturyzmu”.
Ze wstępu do: Wojciechowski A., Jan Lebensztejn, z serii: Współczesne malarstwo
polskie, Warszawa 1959.
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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-Samborskiego należy do grupy najwybitniejszych polskich malarzy i rysowników. Przełomowym momentem w karierze artystycznej Lebensteina
było otrzymanie w 1959 roku Grand Prix na I Międzynarodowym Biennale 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. Kolejne
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 zdefiniowania. Z jednej strony jawi
się jako oryginalna odmiana malarstwa figuratywnego, z drugiej zaś
przemawia bogatym językiem abstrakcyjnym, który bliski jest surrealizmowi. Obrazy Lebensteina to poetyckie transpozycje figury ludzkiej,
ekspresyjne postaci zwierzęce, w których przebrzmiewa fascynacja reliktami archaicznych kultur.
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Wśród rozmaitych cyklów malarskich (Figury kreślone, Figury hieratyczne) jednym z ciekawszych i najbardziej rozpoznawalnych jest cykl tzw.
Figur osiowych, do których należy prezentowana praca z 1958 roku.
Powstawał on w przełomowych dla artysty latach 1958-1962 i zamyka
w sobie rozumienie istoty życia, trwania, śmierci, erotyzmu. Sam Lebenstein tak tłumaczył jego powstanie:
Figury osiowe to były figury, które można porównać do figur totemicznych, ale które miały nośność inną. Miały nośność dla mnie, nienazwaną
słowami, i ktoś inny musiał to nazwać, Nazwał to Kot Jeleński, mówiąc,
że te figury 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. (cyt. za: Jan Lebenstein. Rozmowy
o sztuce własnej, o tradycji i współczesności, oprac. A. Wat i D. Wróblewska, Warszawa 2004, s. 155)
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ALFONS MAZURKIEWICZ (1922 – 1975)
LIŚCIE, LATA 70.
olej, płótno, 89 x 113 cm
niesygn.

Cena wywoławcza: 20 000 zł
Estymacja: 22 000 – 25 000 zł

Alfons Mazurkiewicz związany był z wrocławskim środowiskiem artystycznym. Studiował w PWSSP we
Wrocławiu, którą ukończył w 1953 roku. Uczestniczył
w wielu wystawach polskich i zagranicznych. Początkowo tworzył postimpresjonistyczne w manierze pejzaże,
martwe natury i portrety. Artysta zniszczył wiele prac
z tego wczesnego okresu w geście zerwania z tradycyjnym typem malarstwem. W latach 50. tworzył poetyckie
kompozycje metaforyczne w duchu surrealizmu oparte
na znakach i symbolach. Szybko zaczął skłaniać się ku
coraz silniejszemu racjonalizowaniu obrazów dzieląc
geometrycznie ich przestrzeń. Owocem dalszych poszukiwań były kompozycje czysto abstrakcyjne i niemal
zupełnie monochromatyczne, w których akcentował
fakturę warstwy malarskiej grubo nakładając farbę i żłobiąc w niej rytmiczne układy linii.
Bożena Kowalska w II tomie publikacji Twórcy-postawy.
Artyści mojej galerii (Warszawa 2015, s. 242-243) tak opisuje twórczość Mazurkiewicza przypadającą na przełom
lat 60. i 70.: Od 1964 roku pojawiają się w twórczości
Mazurkiewicza najprzód pejzaże syntetyczne do granic pełnego już prawie odrealnienia, a wkrótce potem
kompozycje, w których nie ma już żadnych nawiązań do
przedmiotowości. Są to obrazy budowane z gęsto i grubo nakładanej farby, kształtowanej reliefowo w równolegle wobec siebie przebiegające głębokie koleiny, przedzielane od siebie cienkimi grzebieniami wypukłości.
Owe szersze lub węższe, wygładzone szpachlą dna kolein tworzą wraz z płaskorzeźbowo wypukłymi grzebieniami rytmy niejednostajne. (…) Od 1965 r. zaczynają się te
równoległe koleiny i grzebienie wyginać faliście, osadzone na jednej osi, często diagonalnie ustawionej, by w latach 1967-1972 nabrzmiewać i wybrzuszać się w kształty
organiczne, niedające się zidentyfikować, choć nasuwają skojarzenia z liśćmi, pawimi ogonami, łanami zbóż
czy pęczniejącymi glonami. W obrazach tych, jak zawsze
u Mazurkiewicza, manifestuje się nigdy nieutracony, prawie sentymentalny związek artysty z naturą.
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BRONISŁAW KIERZKOWSKI (1924 – 1993)
KOMPOZYCJA FAKTUROWA NR 241, 1959
relief, technika własna, płyta, 110 x 64.5 cm
sygn. l.d.: B. Kierzkowski
opisany na odwrocie: BRONISŁAW KIERZKOWSKI/ KOMP. FAKTUROWA
NR. 241/59

Cena wywoławcza: 70 000 zł
Estymacja: 80 000 – 90 000 zł
REPRODUKOWANY:
Nowe Obrazy. Kolekcja Olgi i Wojciecha Fibaków, Warszawa 2007, s. 94.

Absolwent warszawskiej ASP w pracowni Eugeniusza Eibischa. Jak wielu współczesnych mu młodych
malarzy brał udział w III Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (1959). Z powodzeniem wystawiał
swe prace również za granicą, m. in. w Nowym Jorku (wystawa 15 Polish Painters, Museum of Modern Art,
1961). W twórczości skupił się przede wszystkim na eksperymentach formalnych, przechodząc różnorodne fazy – od fascynacji ściszonymi, monochromatycznymi gamami i fakturowymi efektami po abstrakcyjne, malowane temperą kompozycje oparte na dźwięcznych zestawieniach barwnych.
W oferowanej pracy widoczne jest urzeczenie artysty materią. To dzięki kompozycjom fakturowym, do
których należy prezentowana praca, Kierzkowski stał się artystą rozpoznawalnym i cenionym. W dobie
powszechnej fascynacji materią dzieła artysty miały swój własny, odrębny styl. Pod koniec lat 50. wykształcił bowiem język plastyczny nie do podrobienia, oparty na kompozycja całkowicie abstrakcyjnych
o bogatej, chropowatej fakturze budowanej warstwowo w gipsie. Na początku materii towarzyszył kolor,
z którego już w 1958 roku Kierzkowski prawie zupełnie zrezygnował. Oferowana Kompozycja fakturowa
nr 241 urzeka fantazją z jaką artysta zbudował warstwa po warstwie jej gęstą i ciężką fakturę nie pozbawiając jej zarazem dynamizmu.
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KAJETAN SOSNOWSKI (1913 – 1987)
Z CYKLU UKŁADY RÓWNOWARTOŚCIOWE, 1980/83
obraz szyty, bawełna barwiona, 130 x 130 cm
sygn. na blejtramie: KAJETAN SOSNOWSKI

Cena wywoławcza: 70 000 zł
Estymacja: 80 000 – 90 000 zł
REPRODUKOWANY:
Nowe Obrazy. Kolekcja Olgi i Wojciecha Fibaków, Warszawa 2007, s. 154.
Kajetan Sosnowski – malarz niewidzialnych światów, red. Bożena Kowalska,
Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa 1998.

Sosnowski od roku 1975 poświęcił się nowemu cyklowi prac zatytułowanemu Katalipomena, co z greckiego oznacza:
ochronić, ocalić. W monochromatycznych kompozycjach z pozszywanych kawałków surowego płótna Sosnowski
akcentował związek sztuki z naturą, starając się przy tym zwrócić uwagę na zagrożenia cywilizacyjne. Sam artysta tak
pisał o tych pracach: Len i bawełna to bezpośrednie produkty przemiany materii zachodzącej w roślinie, jej wymiany
między ziemią a słońcem, przy której powstaje tlen, tak niezbędny dla naszej egzystencji. „Katalipomeny” stały się hołdem dla doskonałości natury – ku uwadze i refleksji widza. Obrazy szyte stały się poniekąd symbolem istoty malarstwa,
zwracając uwagę na to, co zazwyczaj ukryte dla oczu widza.
Układy równowartościowe były kontynuacją wspomnianego wyżej cyklu. Wykonywane w tej samej technice, na początku monochromatyczne, od lat 80. stały się wielobarwne. Zasady, którymi rządził się ten cykl, oparte były na logice
i naukowych podstawach. Pole jednego koloru lub kierunku splotu zajmuje dokładnie taką samą powierzchnię, co
pole innego koloru lub kierunku splotu. Poprzez zachowanie takich proporcji Układy równowartościowe wzbudzają
w odbiorcy poczucie ładu, harmonii i spokoju.
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JAN ZIEMSKI (1920 – 1988)
INTERFERENCJE, LATA 60.
tech. własna, płyta, 49 x 67 cm
niesygn.

Cena wywoławcza: 35 000 zł
Estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Artysta malarz, przedstawiciel op-artu. Studiował medycynę na Wydziale Lekarskim UMCS oraz historię sztuki w KUL. Był współzałożycielem
lubelskiej grupy artystycznej Zamek działającej w latach 1956–1959.
Debiutował malarskimi kompozycjami metaforycznymi. W latach 1960–
1964 tworzył „formury” czyli obrazy-obiekty o złożonej fakturze, odlewane w gipsie. W połowie lat 60-tych artysta porzucił formułę obrazowania
typu informel na rzecz analizy zagadnień optycznych wpisując swą sztukę w obszar abstrakcji geometrycznej i doświadczeń badających relacje
przestrzeni, ruchu i światła. Jego wielowymiarowe prace budowane na
płaszczyźnie obrazu za pomocą sferycznie wygiętych listewek oraz silnie
kontrastowany kolor wywołują w widzu złudzenie optyczne.
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Ziemski brał udział w manifestacjach ruchu neo-konstruktywistycznego.
Swe prace prezentował na Plenerach Koszalińskich w Osiekach (1965,
1970-1973), I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu (1965). Uczestniczył w sympozjach „Złotego Grona” w Zielonej Górze (1969, 1971, 1975),
Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach i Sympozjum „Wrocław
‘70”. Twórczość Jana Ziemskiego, którego śmiało można zaliczyć do grona wybitnych polskich konstruktywistów, zdobywa coraz większe uznanie wśród kolekcjonerów.
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STEFAN GIEROWSKI (ur. 1925)
DCCLXXXVII
olej, płótno, 140 x 100 cm
sygn. na odwrocie: s.gierowski/ Ob. DCCLXXXVII

Cena wywoławcza: 130 000 zł
Estymacja: 150 000 – 170 000 zł
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STEFAN GIEROWSKI (ur. 1925)
CCLXVIII, POCZĄTEK LAT 70.
olej, płótno, 120 x 100 cm
opisany na odwrocie: Obraz CCLXVIII/ S. Gierowski/ WARSZAWA

Cena wywoławcza: 110 000 zł
Estymacja: 140 000 – 180 000 zł

Jego obrazy, prawie od początku abstrakcyjne, mocno zbudowane,
poddane surowym rygorom kompozycyjnym, stają się obszarem niemal
fundamentalnych dociekań o samej naturze malarstwa. Artysta stawia sobie
i swemu malarstwu kolejne zadania, przez co serie jego płócien układają się
w ciągi rozważań: o funkcji światła, o napięciach kierunkowych, o lśnieniu,
o matowości, o fakturze, o gamach barwnych, o zaniku koloru i jego wibracji,
o możliwościach gry między namalowaną, abstrakcyjną fikcją a realną
fizycznością obrazu. O granicach estetyki normatywnej i dzisiejszej funkcji
malarstwa.
cyt. za: Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2007, s. 81.

Stefan Gierowski studiował na krakowskiej ASP w pracowni Zbigniewa
Pronaszki i Karola Frycza. Od 1949 roku mieszka w Warszawie a od 1976
jest profesorem tutejszej ASP. Początkowo uprawiał malarstwo figuratywne. Z biegiem czasu jego twórczość zdążała jednak ku abstrakcji.
Momentem wieńczącym tę drogę stała się wystawa w Galerii „Krzywe
Koło” w 1957 roku, w czasie której artysta wystawił obrazy utrwalające
dojście do malarstwa niefiguratywnego. Gierowskiego można postawić
na czele polskiej szkoły koloryzmu. Twórczość tego wielkiego klasyka
sztuki współczesnej to studium oddziaływania poprzez kolor, a gradacja walorów i rytmiczne podziały płótna to świadomy formalny flirt tego
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twórcy z op-artem. Malarstwo Gierowskiego jest dynamiczne, przestrzeń
jest iluzją, a kolor narzędziem, który opisuje jej granice na płótnie. Inspirację czerpał Gierowski ze sztuki post konstruktywistycznej.
Prezentowana praca stanowi istotę malarstwa Gierowskiego polegającą
na objawieniu się formy przez intensywną barwę. Obraz wywołuje emocje, które wynikają z niewątpliwie unikalnego języka abstrakcji. To właśnie eksperymenty w zakresie koloru i emocji obrazu i związane z tym
osiągnięcia twórcze czynią z Gierowskiego artystę niezwykle ważnego
i cenionego w historii nowoczesnego malarstwa polskiego.
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STEFAN GIEROWSKI (ur. 1925)
OB. DCLXIII, 1999
olej, płótno, 130 x 100 cm
opisany na odwrocie: s. gierowski/ Ob. DCLXIII/ 99

Cena wywoławcza: 130 000 zł
Estymacja: 140 000 – 180 000 zł
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RYSZARD WINIARSKI (1936 – 2006)

RYSZARD WINIARSKI(1936 – 2006)

CHANCE IN GAME 4X4, 1999

PRZYPADEK W GRZE 7X7, 1999

olej, ołówek, płótno, 24 x 35 cm
sygn. p.d.: winiarski ‘99
l.d.: Chance in game 4x4

olej, płótno, 50 x 50 cm
opisany na odwrocie: przypadek w grze 7x7/ winiarski ‘99

Cena wywoławcza: 11 000 zł
Estymacja: 14 000 – 16 000 zł
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Cena wywoławcza: 35 000 zł
Estymacja: 40 000 – 45 000 zł
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JAN BERDYSZAK (1934 – 2014)
ROZWARTE PASSE PAR TOUT TEJ ŚCIANY IV., 2000
akryl, płótno, deska, 75 x 122,5 cm
opisany na odwrocie: 75 x 122,5 cm./ ROZWARTE PASSE PAR TOUT TEJ
ŚCIANY IV./ JAN BERDYSZAK 2000/ AKRYLIK

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

Od momentu stworzenia formatu integralnego w moich obrazach nie
chodzi już tylko o konstruowanie płaszczyzny obrazu, ale o konstruowanie
porządkujące całe otoczenie obrazu. Tym samym otoczenie (ściana) staje
się częścią obrazu, przyporządkowaną i porządkującą. Obraz otwiera się na
otoczenie i nowe możliwości konstrukcyjne. Budować obraz znaczy teraz
budować (porządkować) otoczenie, czyli to, co istnieje nierozdzielnie z obrazem
i jego treścią. – Jan Berdyszak
cyt. za: Jan Berdyszak. Prace 1960-2006, Poznań 2006, s. 281.

Jan Berdyszak był rzeźbiarzem, malarzem i teoretykiem sztuki. W latach
1952-58 studiował rzeźbę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych.W latach 1984–1987 pełnił funkcję prorektora tej uczelni. W latach
1961-1981 zajmował się scenografią w Teatrze Marcinek i Teatrze 5.
Artysta jest laureatem m. in. Nagrody im. Jana Cybisa (1978), Krzyża
Kawalerskiego (1988) i Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski (2001). Otrzymał również Doktorat Honoris Causa Akademii Sztuk
Pięknych w Bratysławie (1999).
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Od początku twórczość artysty skupiała się na zagadnieniach przestrzeni. Jego prace łamią wszelkie konwencje tradycyjnego warsztatu malarza. Okrągłe blejtramy, wycięcia w płótnie, kompozycje wieloczęściowe,
kompozycje – obiekty – poszukiwania te służyły zobrazowaniu pojęcia
otwartości i nieskończoności, konfrontacji obrazu z jego otoczeniem.
Bez względu na formę jaką przyjmuje dzieło wyróżnikiem twórczości
Berdyszaka pozostaje analityczna postawa, naukowy charakter i konsekwencja w realizowaniu koncepcji.
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JAN BERDYSZAK (1934 – 2014)
QUOQUAM. DOKĄDKOLWIEK, 1980-81 /DYPTYK
akryl, olej, płótno, (L) 208 x 99 cm oraz (P) 206 x 81,5 cm
opisany na odwrocie na blejtramie: JAN BERDYSZAK/
QUOQUAM. DOKĄDKOLWIEK/ AKRYL OLEJ 1980-81

Cena wywoławcza: 110 000 zł
Estymacja: 130 000 – 160 000 zł

Świat przedstawiany w obrazach Berdyszaka to relacje zachodzące w przestrzeni między
dającymi się przełożyć na język malarski właściwościami: rodzajami wielkości, kształtu i koloru,
między światem i jego nieobecnością, oraz powstałe w tych relacje konflikty i zgodności.
Od początku swej twórczości artysta koncentruje się na pytaniach o skalę możliwości
malarskiej wypowiedzi i rodzaje jej ograniczeń. Od początku świadomie i konsekwentnie
pozostaje przy tym wierny środkom warsztatowym właściwym wielkiej sztuce tradycyjnej,
tocząc jednocześnie gorącą dyskusję z nią na temat przedmiotu obrazu i jego kształtu. (…)
Poprzez różne etapy rozważań konstrukcji malarskiej obrazu zawsze w związku z kształtem jego
płaszczyzny (odrzucenie tradycyjnej formy blejtramu jest przy tym jednym z ważnych elementów
wspomnianego sporu z tradycją) dochodzi artysta do momentu, w którym rozważane wcześniej
w jednym obrazie problemy zaczyna badać w całym ich zespole, tworząc w ten sposób jakby
cykl obrazów, będących zbiorem odpowiedzi na elementarne pytania o właściwości malarskiej
struktury. – Teresa Kostyrko
cyt. za: Kowalska B., Jan Berdyszak, Kraków 1979, s. 99.
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WOJCIECH FANGOR (1922 – 2015)
#30, 1963
olej, płótno, 100 x 100 cm
sygn. na odwrocie: FANGOR/ #30 1963

Cena wywoławcza: 190 000 zł
Estymacja: 250 000 – 300 000 zł
REPRODUKOWANY:
Wojciech Fangor. Space as play, red. Stefan Szydłowski, MNK, Kraków, 2012, s. 121.

Fangorowe fale (…) zyskują w tym kontekście na organiczności, przypominają falowanie wody lub wgląd
w kosmiczne przestrzenie dokonywane przez lunety czy teleskopy. (…) Miękkość plam barwnych oraz płynne
rozmycie stref granicznych pomiędzy poszczególnymi kolorami generuje sytuację, w której silnie do głosu
dochodzi działanie nieostrości I niewyraźności. Oko usiłuje więc „uporządkować” I okiełznać dany widok,
który wymyka się prostym, logicznym podziałom I -ruchem pulsacyjnym – tworzy iluzję różnych poziomów
głębi. Natura ludzkiego widzenia jest jednak zorientowana na poszukiwanie widoku ostrego, wyraźnego,
z klarownym zarysem poszczególnych form, gwarantującym poczucie ich rzeczywistej obecności. Układy
formalno-barwne (…) owo wrażenie rzeczywistej obecności podają jednak w wątpliwość, stwarzając pole
ekspansji efektów optycznych, które nadbudowują się nad rzeczywiście obecnymi elementami.
cyt. za: Smolińska M., Tętno barwnej wibracji czyli uwagi o tym, jak prace Fangora I Nowackiego wzajemnie mierzą sobie puls, w:
Widzieć jasno w zachwyceniu – Fangor/Nowacki, katalog wystawy Państwowej Galerii Sztuki, Sopot 2011, s. 9.
Niezwykle magnetyczna i pełna energii praca olejna Wojciecha Fangora
to doskonały przykład gry jaką z przestrzenią, światłem i ruchem zapoczątkował artysta pod koniec lat 50tych tworząc tym samym nurt zupełnie nowatorski nie tylko w polskiej ale i światowej sztuce. Dowodem
na to są liczne wystawy w prestiżowych instytucjach m.in. „15 Polish
Painters”, MoMA (Nowy Jork, 1961), Institute of Contemporary Art (Waszyngton, 1962), 34. Biennale Sztuki (Wenecja, 1968), University Art Museum (Berkeley 1971), Galeria Narodowa „Zachęta” (Warszawa, 1990),
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Muzeum Narodowe w Krakowie (Kraków, 2012), Muzeum Narodowe we
Wrcoławiu (Wrocław, 2015). Prezentowana fala #30 wpisuje się w okres
twórczości określony przez artystę „pozytywną przestrzenią iluzyjną”.
Prace powstawały wówczas z odkrycia, że możliwa jest iluzja przestrzeni
rozwijająca się nie w głąb obrazu, ale w kierunku odbiorcy. Tak właśnie
oddziałuje na widza oferowana abstrakcyjna kompozycja oparta na fali,
o niewyraźnych, płynnych, „pulsujących” konturach i energetyzującym
kolorze.
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JAN TARASIN (1926 – 2009)
PRZEDMIOTY POLICZONE, 1977
olej, płótno, 51 x 66 cm
sygn. p.d.: JTarasin 77
opisany na odwrocie: JAN TARASIN
77/”PRZEDMIOTY POLICZONE”

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

Znakowe zapisy Tarasina
– malarskie czy rysunkowe –
stanowią projekcję znaczeń,
których słowami nie da się
przekazać. Są to zapisy magiczne.
Jednak konkret przedmiotowy,
który od początku twórczości
artysty towarzyszył mu, nabierając
raz większej a raz mniejszej wagi
w jego obrazach i rysunkach,
także i w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych pozostaje
obecny.
cyt. za: Kowalska B.,
Twórcy-postawy. Artyści mojej galerii,
Warszawa 2015, s. 339.
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HENRYK STAŻEWSKI (1894 – 1988)
NR 49 (HOMAGE A MALEWICZ NR II), 1978
tech, mieszana, płyta, 100 x 100 cm
opisany na odwrocie: nr 49/ 1978/ H. Stażewski/ Homage a Malewicz nr II

Cena wywoławcza: 120 000 zł
Estymacja: 140 000 – 160 000 zł

Po skończeniu Akademii ja i Szczuka zaczęliśmy robić sztukę nowoczesną, ale była wojna i nie
mieliśmy żadnego kontaktu z Europą. Zapoznaliśmy się jedynie z ekspresjonizmem niemieckim,
który trochę na nas wpłynął. Pewnego razu Szczuka powiedział mi, że podobno na Zachodzie
istnieje sztuka abstrakcji geometrycznej nic nieprzedstawiająca. Pytałem go, jak to wygląda.
Powiedział: „nie wiem”. Zaczęliśmy się długo zastanawiać, jak wykonać obraz geometryczny
nieprzedstawiający. Wyobrażałem sobie, że w naturze najbliższe geometrii są gry i zacząłem
rysować kształty gór – duże, mniejsze, małe – a na dole kilka geometrycznych kształtów, które
wyglądały jak ludziki. Z tego rysunku zrobiłem duży obraz zatytułowany Anarchiści i wystawiłem
go w Zachęcie wraz z formistami.
cyt. za: Ptaszkowska A., Wierzę w wolność, ale nie nazywam się Beethoven,
wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010, s. 107.

Henryk Stażewski to niekwestionowany pionier polskiej awangardy
międzywojennej i współtwórca współczesnej awangardy światowej.
Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Był członkiem ugrupowań Blok i Praesens. W roku 1923 brał udział w Wystawie Nowej
Sztuki w Wilnie i Międzynarodowej Wystawie Nowej Sztuki w Łodzi –
dziś uznaje się, że wydarzenia te zainicjowały ruch konstruktywistyczny w Polsce. W latach 30. Stażewski próbował wcielić w życie założenia
teoretyczne Władysława Strzemińskiego. Powstawały wówczas obrazy
będące wynikiem połączenia malarstwa neoplastycznego i unizmu.
Po krótkim romansie z socrealizmem, od połowy lat 50. do końca
swojego życia poświęcił się sztuce abstrakcyjnej. Wspólnie z m.in.
Edwardem Krasińskim, Anką Ptaszkowską i Mariuszem Tchorkiem zaangażowany był w powstanie i działalność Galerii Foksal w Warszawie.
Stażewski należał do międzynarodowych ugrupowań Cercle et Carre
(od 1930 r.) oraz "Abstraction - Creation" (od 1931), brał udział w światowych wystawach, m. in. w Centre George Pompidou w Paryżu, Royal
Academy w Londynie i nowojorskim MOMA.
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Począwszy od lat 60. w twórczości Stażewskiego pojawia się fascynacja bielą uosabiającą neutralność formy. Temat ten rozwija również
w latach 70. malując monochromatyczne białe obrazy. Do tego okresu
zalicza się oferowana praca Nr 49. Jest ona hołdem złożonym wielkiemu prekursorowi konstruktywizmu – Kazimierzowi Malewiczowi,
którego polski artysta darzył wielkim szacunkiem i podziwem. Stażewski poznał Malewicza osobiście, uczestniczył w wykładach rosyjskiego
artysty w trakcie jego pobytu w Warszawie pod koniec lat 20. Głoszona
od 1914 roku przez Malewicza teoria „Suprematyzmu” z którą Stażewski zetknął się wówczas wywarła na nim duże wrażenie i miała wpływ
na dalszy rozwój artystyczny. Obraz Stażewskiego Nr 49, namalowany
kilkadziesiąt lat później w hołdzie Malewiczowi oddaje w istocie hołd
sferze metafizycznej dzieła sztuki, jego warstwie niewidzialnej, czystemu odczuciu, które Malewicz, a za nim Stażewski, przeciwstawiał
rzeczywistości empirycznej.
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70

WŁODZIMIERZ PAWLAK (ur. 1957)

WŁODZIMIERZ PAWLAK (ur. 1957)

DZIENNIK NR 112 D, 2000

NOTATKA O SZTUCE NR 72, 1999

olej, płótno, 33 x 24 cm
opisany na odwrocie: WŁODZIMIERZ PAWLAK/ DZIENNIK NR 112 D/
33 x 24/ 2000

olej, płótno, 33 x 24 cm
opisany na odwrocie: WŁODZIMIERZ PAWLAK/ NOTATKA O SZTUCE/ NR 72/
33 x 24 / 1999

Cena wywoławcza: 10 000 zł
Estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Cena wywoławcza: 10 000 zł
Estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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IGOR MITORAJ (1944 – 2014)
PER ADRIANO, 1992
brąz, odlew, 16 x 15 x 8 cm
sygn.: MITORAJ 92
ed. H.C. 35/150

Cena wywoławcza: 24 000 zł
Estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Był jednym z najwybitniejszych współczesnych rzeźbiarzy o międzynarodowej renomie. Swoje prace eksponował na licznych wystawach we
Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Wykonał szereg monumentalnych rzeźb we Włoszech i Francji,
m.in. kariatydy gmachu Prefektury Policji w Paryżu, fontannę w Mediolanie i pomnik na Piazza Mignanelli w Rzymie.
W swych odlewach z brązu zastosował szczególny rodzaj patyny, który
dał początek tzw. “Szkole Mitoraja”. Mitoraj zasłynął jako artysta, którego sztuka czerpie z tradycji sztuki starożytnej a zwłaszcza z jej mitologii.
Ale równie chętnie odwoływał się do historii jak w przypadku oferowanej pracy zatytułowanej Per Adriano czyli Hadrianowi. Jest to fragment
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twarzy o młodych rysach niemalże idealnych, bez skazy. Jedyną jej
niedoskonałością jest właśnie fragmentaryczność. Sportretowanym
młodzieńcem może być Antinous, którego cesarz Hadrian darzył wielką
sympatią i którego śmierć była dla rzymskiego cesarza osobistą tragedią.
Rzeźba Mitoraja pokazuje ideał klasycznego piękna ewokując zarazem
– poprzez swą niekompletność – odczucie destrukcyjnego działania
czasu. Nadwątlona gracja, naruszona elegancja, podupadła wielkość,
fragment zamiast całości – to wartości estetyczne same w sobie znajdujące uznanie w sztuce doby postmodernizmu, którego wyróżnikiem jest
ciągły dialog między współczesnością i tradycją.
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TERESA PĄGOWSKA (1926 – 2007)
HORYZONTY, 2002
olej, płótno, 140 x 130 cm
sygn. l.d.: T.P.
opisany na odwrocie: TERESA PĄGOWSKA 2002 HORYZONTY 140 X 130/
T. Pągowska 2002

Cena wywoławcza: 90 000 zł
Estymacja: 100 000 – 130 000 zł
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FRANCISZEK STAROWIEYSKI (1930 – 2009)
AKT, 1989
gwasz, papier naklejony na płótno, 100 x 70 cm
sygn. i dat. p.g. monogramem wiązanym oraz 1689

Cena wywoławcza: 22 000 zł
Estymacja: 25 000 – 30 000 zł
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74
FRANCISZEK STAROWIEYSKI (1930 – 2009)
TRZY GRACJE WALCZĄCE O WYROK APOLLINA, 1996
pastel, węgiel, kreda, papier, 191 x 168 cm w świetle oprawy
sygn. p.g. monogramem artysty oraz: 1696/ trzy gracje/ walczące o wyrok/Apollina

Cena wywoławcza: 80 000 zł
Estymacja: 100 000 – 120 000 zł
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EUGENIUSZ MARKOWSKI (1912 – 2007)
KOŃ, OK. 1980
olej, płótno, 100 x 74 cm
sygn. p.d.: E. Markowski
na odwrocie na płótnie sygn.: E. Markowski
na blejtramie napis: “KOŃ” 100 x 75 155.

Cena wywoławcza: 28 000 zł
Estymacja: 35 000 – 40 000 zł
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KAZIMIERZ MIKULSKI (1918 – 1998)
PRÓBA W LUNAPARKU, 1967
olej, płótno, 90 x 60 cm
sygn. i dat. na odwrocie: KMikulski/ Kraków 1967/ Próba w lunaparku

Cena wywoławcza: 90 000 zł
Estymacja: 100 000 – 120 000 zł

Malarz, aktor, scenograf, reżyser teatralny i ilustrator książek był absolwentem Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie pod kierunkiem prof.
Kazimierza Sichulskiego. Po wojnie należał do Grupy Młodych Plastyków a następnie do II Grupy Krakowskiej prowadzonej przez Tadeusza
Kantora. Jest jednym z najważniejszych przedstawicieli polskiego malarstwa surrealistycznego. Trochę na przekór czasom, w których żył i środowisku, z którego wyrastał pozostał wierny sztuce przedstawiającej.
Świat teatru i malarstwa przeplata się w twórczości Mikulskiego. Wiele
jest podobieństw między lalkami, maskami i kostiumami teatralnymi
autorstwa artysty a postaciami i przedmiotami przezeń malowanymi.
Dominują w twórczości Mikulskiego dziewczyny o dużych i okrągłych
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piersiach, postaci kotów, ptaków, bajkowy, surrealistyczny świat. Artysta
nie odrzucił nigdy bliskiej jego epoce geometryzacji – jest to zatem świat
nie tylko fantastyczny ale też uporządkowany. Obrazy często dzieli linia,
pionowa bądź pozioma, budująca przestrzeń. Postaci, niczym teatralni
aktorzy, oddane są z profilu lub frontalnie, wynurzając się z planowo budowanej przestrzeni. Przedmioty, zwierzęta malowane zgodnie z naturą
są jednak odrealnione, ich sens jest tajemniczy. Rzeczywistość traktowana jest przez Mikulskiego umownie a to co najbardziej urzeka w jego
malarstwie to intymność budowanych niczym ze snu, dekoracyjnych
scen.
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IGNACY BOGDANOWICZ (1920 – 1989)
RELIEF DWUSTRONNY, 1967-72
technika własna, 80 x 60 cm
niesygn.

Cena wywoławcza: 9 000 zł
Estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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78
IGNACY BOGDANOWICZ (1920 – 1989)
BEZ TYTUŁU, LATA 80.
technika własna, 81,5 x 60,5 cm
niesygn.

Cena wywoławcza: 9 000 zł
Estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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EDWARD DWURNIK (ur. 1943)
WIOSNA POETÓW, 2008
olej, płótno, 120 x 280 cm
sygn. i dat. p.d.: WIOSNA POETÓW / E. DWURNIK / 2008
opisany na odwrocie: 2008/ E.DWURNIK/ PL. ZAMKOWY/ WIOSNA POETÓW/
NR. XI-472-4032

Cena wywoławcza: 85 000 zł
Estymacja: 90 000 – 120 000 zł
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JERZY KAŁUCKI (ur. 1931)
PRZEBIEGI V, 2010
akryl, płótno, 150 x 100 cm
opisany na odwrocie na blejtramie: Jerzy Kałucki 2010
na odwrocie: PRZEBIEGI V

Cena wywoławcza: 45 000 zł
Estymacja: 50 000 – 60 000 zł
LITERATURA:
Jerzy Kałucki. Przebiegi [katalog wystawy], red. Julita Deluga,
Galeria Starmach, Kraków 2013.
WYSTAWIANY:
Jerzy Kałucki. Przebiegi, Galeria Art NEW media, Warszawa 2015.
Jerzy Kałucki. Przebiegi, Galeria Starmach, Kraków 2013.

Malarz, scenograf, ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Debiutował w roku 1958 scenografią dla Opery Śląskiej we Wrocławiu.
Wkrótce zaczął wystawiać również prace malarskie. W roku 1963 Kałucki miał swoją pierwszą wystawę indywidualną w krakowskiej Galerii
Krzysztofory. W 1976 r został oficjalnie członkiem Grupy Krakowskiej.
Artystę interesuje studiowanie relacji między elementami przestrzeni,
ruchu, barwy i światła. Stosuje przede wszystkim formy abstrakcyjne – geometryczne. Chętnie ogranicza je na płaszczyźnie obrazu linią
łukowatą bądź z niej samej czyni obiekt zainteresowań. Kwintesencją
przedstawień malarskich Kałuckiego są trzy motywy: łuk, który jest
fragmentem koła i rozszerza przestrzeń pracy, linia prosta oraz barwna
płaszczyzna. Wszystkie działania malarskie Kałuckiego cechuje precyzja
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i dokładność. Artysta jest bardzo oszczędny w środkach, dzięki czemu
uzyskuje niesamowitą przejrzystość wymowy. Ascetyczność przekazu
wyraża się głównie w plamach mocnego, nasyconego koloru, jednoznacznie wyodrębnionego z tła.
Cykl Przebiegi, do którego zalicza się oferowana praca, powstawał w latach 2010-2012. Artysta odrzuca w nim formę koła, statyczność zamienia
na dynamizm bo, jak sam mówi, o ile wcześniejsze były próbami syntezy, nadania przestrzeni arbitralnej struktury, zawierającej całokształt
doświadczonego świata we wszystkich jego punktach – to nowe obrazy
są tymi punktami, jednostkowymi zdarzeniami, w ułamkach czasu, przemijającymi i one są tymi co konstytuują wszechświat.
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JÓZEF ROBAKOWSKI (ur. 1939)
Z CYKLU: KĄTY ENERGETYCZNE, 1975-2003
tech. własna, płyta, 48 x 48 cm
opisany na odwrocie: z cyklu: KĄTY ENERGETYCZNE/ 1975-2003/ J. Robakowski

Cena wywoławcza: 5 000 zł
Estymacja: 6 000 – 9 000 zł
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JOANNA SARAPATA (ur. 1962)
AKT, 1998
pastel, papier, 98 x 68 cm w świetle oprawy
sygn. p.d.: SARAPATA/ 98

Cena wywoławcza: 9 000 zł
Estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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TOMASZ KAWIAK (ur. 1943)

TOMASZ KAWIAK (ur. 1943)

BOGINI W JEANSACH, 1999

MALARSTWO NA OSI Z SZARYM TŁEM, 1975

odlew brązowy unikat, wys. 221 cm (z cokołem)
u podstawy okrągła pieczęć odlewni Del Chiaro z Pietrasanta (Włochy)

tech. własna, płótno, 98 x 98 cm
sygn. p.d.: Tomek/ ‘75
opisany na odwrocie: TOMASZ/ KAWIAK/ 1975

Cena wywoławcza: 40 000 zł
Estymacja: 50 000 – 70 000 zł

156 /

Cena wywoławcza: 20 000 zł
Estymacja: 25 000 – 35 000 zł
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RAFAŁ OLBIŃSKI (ur. 1943)
DZIEWICA Z PTASZKIEM NA SZNURKU
olej, płótno, 107 x 88 cm
sygn. l.d.: Olbinski

Cena wywoławcza: 35 000 zł
Estymacja: 40 000 – 50 000 zł

W 1969 r. ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 1981 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie
szybko dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Jego plakaty i ilustracje ukazują się regularnie na łamach czasopism Newsweek,
Time, Business Week, New York Times, New Yorker. Jest twórcą licznych
plakatów dla amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera, Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera). W 2002 r. zadebiutował
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w roli twórcy scenografii operowej do przedstawienia Don Giovanniego
w Filadelfii. Obrazy Olbińskiego znajdują się w największych kolekcjach
sztuki współczesnej (Biblioteka Kongresu, Carnegie Foundation, Republic New York Corporation), a także w wielu prywatnych zbiorach w USA,
Japonii, Niemczech, Szwajcarii, Australii.
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ANTONI FAŁAT (ur. 1942)
PIĘKNA POLKA, 1977
akryl, płótno, 61 x 50 cm
sygn. i dat. p.d.: Antoni Fałat 9.X.77
opisany na blejtramie: FAŁAT ANTONI/ „PIĘKNA POLKA” acryl/ 50 x 61

Cena wywoławcza: 8 000 zł
Estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Absolwent Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP w pracowni Aleksandra Kobzdeja (1969), współzałożyciel grupy artystycznej AUT, z którą
wystawiał pod hasłem „polska figuracja, polski styl, polska egzotyka”.
Związany był również ze środowiskiem prekursorów ruchu Nowej figuracji, do którego należeli m. in. Łukasz Korolkiewicz i Ewa Kuryluk.
W latach 70. Fałat brał udział w wystawach twórców młodego pokolenia – Festiwalu Malarstwa Polskiego w Szczecinie (1970, 1974, 1978,
1980), w Festiwalach Sztuk Pięknych w warszawskiej Zachęcie (1970,
1972, 1974). Pokazywał swoje prace na wystawach Realizm i tendencje
pochodne (Warszawa, 1975), Inspiracje fotograficzne (Szczecin, 1978)
oraz Sztuka faktu (Bydgoszcz, 1978).
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Jest założycielem Europejskiej Akademii Sztuki z siedzibą w Warszawie.
Oferowana praca to przykład charakterystycznego dla Fałata cyklu
malarskiego czerpiącego inspirację ze starych fotografii o dość małomiasteczkowym, prowincjonalnym charakterze. Są to prace przesiąknięte sentymentalnym nastrojem kojarzonym z rodzinnymi pamiątkami, zazwyczaj przedstawiające osoby anonimowe. Postaci ludzkie
traktowane są płaską plamą, usytuowane w sztywnej frontalnej pozie
na środku obrazu niczym w fotograficznym kadrze. Dzięki kontrastującemu zestawieniu kolorystycznemu, uzyskanemu poprzez nałożenie
na ostre niebieskie tło czarno białej postaci, przedstawienie zyskuje na
świeżości i nowoczesności.
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87
ANDRZEJ KREÜTZ-MAJEWSKI (ur. 1936)
W TEATRZE, 1991
olej, płyta, 79 x 99 cm
sygn. p.d.: Kreutz Majewski

Cena wywoławcza: 22 000 zł
Estymacja: 25 000 – 35 000 zł
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1. Oferta aukcyjna
Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie oddane do sprzedaży komisowej
przez komitentów lub stanowiące własność Domu
Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniami komitentów
powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź
też komitenci mają prawo do ich rozporządzania,
a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od
zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw
rzeczowych, a także jakichkolwiek roszczeń osób
trzecich. Dom Aukcyjny zapewnia fachową wycenę,
rzetelny opis katalogowy powierzonego do sprzedaży obiektu, a także pokrywa koszty jego ubezpieczenia. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi
przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną po
stronie Domu Aukcyjnego zwaną dalej Aukcjonerem.
Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub
łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji
bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu
aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez
Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed
rozpoczęciem licytacji. Dom Aukcyjny zapewnia, ze
opisy katalogowe obiektów wystawionych na aukcji
wykonane zostały w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy fachowej pracowników
Domu Aukcyjnego oraz współpracujących z Domem
Aukcyjnym ekspertów.
2. Osobisty udział w aukcji
Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki
z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy
stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. Pracownik Domu Aukcyjnego
dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej
(dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Bezpośrednio po zakończeniu aukcji należy zwrócić tabliczkę
z numerem aukcyjnym, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
3. Licytacje w imieniu klienta
Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie zlecenia licytacji. Zgłoszenie takie można
przesłać poprzez e-mail, na adres: marta.rydzynska@
polswissart.pl, lub złożyć osobiście w siedzibie Domu
Aukcyjnego. W przypadku zlecenia licytacji z limitem Dom Aukcyjny dokłada starań, by klient zakupił
obiekt w możliwie najniższej cenie. Formularz należy przesłać faksem, pocztą, e-mailem lub zostawić
osobiście w siedzibie Domu Aukcyjnego najpóźniej
na godzinę przed rozpoczęciem licytacji. Dane osobowe klienta są informacjami poufnymi i pozostają
do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego. O ile
klient nie zażyczy sobie inaczej, rachunek za zawarte
transakcje zostanie przesłany na adres podany przez
klienta w zgłoszeniu.
Klient jest informowany, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z poźn.
zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest „DOM AUKCYJNY POLSWISS ART” SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą
w Warszawie, adres: 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 20,
wpisaną pod numerem KRS 0000187973 do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla celów prowadzenia działalności
gospodarczej Spółki, a każdej osobie, której dane są
przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści jej
danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia aukcji i działań marketingowych „DOM AUKCYJNY POLSWISS ART” SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą
w Warszawie

4. Licytacje telefoniczne
Klienci, którzy chcą licytować przez telefon, powinni przesłać zlecenia najpóźniej na jeden dzień
przed dniem aukcji. Pracownicy Domu Aukcyjnego
połączą się z klientem przed rozpoczęciem licytacji
wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za bark możliwości wzięcia udziału
w licytacji telefonicznej w przypadku problemów
z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta
numerem telefonu. Dom Aukcyjny zastrzega, ze może
rejestrować i archiwizować rozmowy telefoniczne
z klientem, o których mowa powyżej.
5. Przebieg aukcji
O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Domem
Aukcyjnym a licytantem, który zaoferował najwyższą
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji,
Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
6. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu jest
kwotą od której rozpoczyna się licytacja. Obiekty licytowane są w górę, tzn. licytacja może zakończyć się
na kwocie wyższej niż cena wywołąwcza lub równą
tej kwocie. Informację o cenie obiektów oznaczonych
gwiazdką można uzyskać w domu aukcyjnym
7. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością określoną przez Dom Aukcyjny na podstawie
cen sprzedaży podobnych obiektów, porównywalnych pod względem stanu, rzadkości, jakości i pochodzenia. Kupujący nie powinni traktować estymacji
jako zapewnienia ani prognozy co do faktycznej ceny
sprzedaży. Estymacja nie zawiera opłaty organizacyjnej. Zakończenie licytacji w przedziale estymacji lub
powyżej górnej estymacji jest transakcją ostateczną.
Zakończenie licytacji poniżej dolnej estymacji może
być transakcją warunkową.
8. Cena gwarancyjna
Dla każdego obiektu Dom Aukcyjny ustala cenę gwarancyjną. Jej wysokość jest informacją poufną. Kwota
ta mieści się między ceną wywoławczą a dolną estymacją. Jeżeli w drodze licytacji cena gwarancyjna nie
zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje
zawarciem transakcji warunkowej, co zostaje ogłoszone przez aukcjonera.
9. Transakcje warunkowe
Dom Aukcyjny dopuszcza zawarcie transakcji warunkowej. Transakcja taka dochodzi do skutku pod
warunkiem akceptacji wylicytowanej ceny przez
właściciela obiektu. Zawarcie transakcji warunkowej
jest traktowane jako prawnie wiążąca oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Dom aukcyjny
zobowiązuje się negocjować z właścicielem obiektu
możliwość obniżenia ceny do kwoty wylicytowanej.
Jeśli negocjacje nie przyniosą pozytywnych skutków
w ciągu 7 dni roboczych od daty aukcji obiekt uznaje
się za niesprzedany. Dom aukcyjny zastrzega sobie
prawo do przyjmowania po sukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na obiety wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od innego
oferenta Dom aukcyjny informuje o tym fakcie klienta
który wylicytował warunkowo. Klient ma w takim
wypadku prawo do podniesienia swojej oferty do
ceny gwarantowanej i przysługuje mu pierwszeństwo
w zakupie obiektu. Jeśli nie podniesie swojej oferty
do ceny gwarancyjnej transakcja warunkowa zostaje
unieważniona a obiekt może zostać sprzedany drugiemu oferentowi po cenie gwarancyjnej.

10. Opłata aukcyjna i podatek VAT
Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza
opłatę aukcyjną w wys. 18%. Kwota wylicytowana
wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów
i usług VAT. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku, gdy obiekt nie został
sprzedany na aukcji. Dom Aukcyjny wystawia faktury
VAT marża
11. Płatności
Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za
wylicytowane obiekty w terminie 7 dni od dnia aukcji.
Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.
Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza oraz przelew na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski
57 1050 1038 1000 0023 0543 9743
SWIFT: INGBPLPW
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20
00-490 Warszawa
12. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy
z nabywcą.
13. Przejście własności obiektu.
Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na
nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej
o opłatę aukcyjną.
14. Odbiór obiektów
Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po
dokonaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach
przechowywanie i dostarczanie obiektów odbywa się
na koszt i ryzyko nabywcy.
15. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane
zgodnie z przepisami prawa polskiego. Reklamację
z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu 1 roku od wydania obiektu. Wobec osób
nie będących konsumentami Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz
wady prawne zakupionych obiektów.
16. Obowiązujące przepisy prawa:
Dom Aukcyjny przypomina, ze zgodnie z przepisami:
– ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162 poz. 1568) –
wywóz określonych obiektów poza granice kraju
wymaga zgody odpowiednich władz,
– ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U.
z 1997r Nr5, poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwote wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną
– ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu 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.
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