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LEON KAPLIŃSKI (1826 – 1873)
SCENA HISTORYCZNA, OK. 1855
olej, płótno, 46 x 56 cm
sygn. l.d.: L. Kapliński

Cena wywoławcza: 9 000 zł
Estymacja: 10 000 – 20 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Polska
kolekcja prywatna, USA
do 1989 kolekcja Wojciecha Przybylaka

Kapliński pochodził ze zubożałej rodziny ziemiańskiej, początkowo studiował prawo, jednak systematyczną naukę uniemożliwiła mu działalność konspiracyjna, w którą zaangażował się od 1844 roku. Z obawy
przed represjami przeniósł się do Wrocławia gdzie studiował filozofię.
Tam też poznał hrabiego Seweryna Mielżyńskiego – swojego pierwszego
nauczyciela rysunku. Za udział w konspiracyjnym ruchu patriotycznym
w 1846 został uwięziony w Moabicie i był sądzony w berlińskim procesie
Ludwika Mierosławskiego. Zwolniony w 1847 wziął udział w walkach
pod Miłosławiem w 1848. Po tych wydarzenie wyjechał do Paryża gdzie
pobierał nauki u tamtejszych artystów a także studiował w École des
Beaux-Arts. Tam zaprzyjaźnił się z Henrykiem Rodakowskim i Juliuszem
Kossakiem oraz min. Cyprianem Kamilem Norwidem i Aleksandrem
Fredrą. Bywał w salonie księżnej Marceliny Czartoryskiej. W 1852 roku
był we Wrocławiu i Brukseli gdzie poznał Teofila Lenartowicza. W 1857
przebywał w Krakowie oraz Lwowie. Związany z obozem Czartoryskich podróżował do Rzymu oraz na Bałkany i Bliski Wschód. Od 1862
był członkiem Biura Hôtel Lambert. Redagował i wydawał periodyk
Ephémérides Polonaises, opisujący krytycznie wydarzenia powstania
styczniowego. W 1871 roku wrócił do kraju. Regularnie wystawiał w krakowskim TPSP i na Salonach paryskich (1857-1870) oraz w warszawskim
TZSP (1861, 1874, 1876), swoje prace przedstawiał także na Wystawach
Światowych w Paryżu (1867) i Wiedniu (1873). Będąc wszechstronnie
uzdolniony i posiadając szerokie horyzonty nie mógł zdecydować się na
uprawianie jednego rodzaju twórczości. Napisał kilka powieści, udzielał
się jako krytyk, nie ograniczał się tylko do malarstwa, a nawet można
powiedzieć, że był malującym gentelmenem. Tworzył około dwudziestu
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lat zaczynając w latach 50tych, umarł dosyć młodo w wieku 47 lat. Na
emigracji obracał się w środowisku arystokratycznym malując liczne,
inspirowane Rodakowskim portrety, będące najsilniejszą stroną jego
twórczości. (m.in. Chodkiewicza i Czarnieckiego, rodziny Czartoryskich,
Krasińskich czy Działyńskich), oraz symboliczne, martyrologiczne sceny
rodzajowe odwołujące się do aktualnych wydarzeń politycznych. Dużo
rzadsze są jego sceny historyczne inspirowane literaturą Mickiewicza,
Krasińskiego czy Lenartowicza. Malował także kopie dawnych mistrzów
Luwru, oraz, zwłaszcza na początku – pejzaże, mające cechy zbliżone
do Szkoły z Barbizon i prac Corota, a uważane za przejaw ogromnego,
niestety niekontynuowanego talentu do malarstwa pejzażowego. Rysował również na klockach drzeworytnicznych ilustracje do warszawskich
czasopism m.in. do Tygodnika Ilustrowanego i Kłosów oraz Illustration.
Wczesna twórczość Wojciecha Kaplińskiego z czasów pobytu w Paryżu i Brukseli nie jest w pełni znana, wiadomo jednak, że malował
niemal wyłącznie sceny rodzajowe i historyczne inspirowane literaturą, przede wszystkim polską poezją romantyczną. Obraz Scena
historyczna to szkic do zamierzonej, zapewne nie zrealizowanej kompozycji. Być może stanowi ilustrację do literatury. Niesłusznie zwana
też Pokonanym wojownikiem scena dzieje się w sali zamku, pośród
której leży martwa kobieta, nad nią druga, rozpaczająca, wokół zaś
gromadzą się przestraszeni i zdziwieni mieszkańcy zamku. Tego typu
sceny cechuje u Kaplińskiego gładkość gestu, ciemna paleta zimnych
zieleni i brązów, wrażenie teatralnej konwencji oraz pewien idealizm
a nierzadko polityczna ideologia.
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ALEKSANDER KOTSIS (1836 – 1877)
PORTRET MŁODEJ DAMY, OK. 1870
olej, płótno, 50,5 x 34,5 cm
niesygnowany

Cena wywoławcza: 6 000 zł
Estymacja: 15 000 – 20 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Polska
kolekcja prywatna, USA
do 1988 kolekcja Marka Mielniczuka

(…) Nie dąży jednak Kotsis do realizmu, raczej jest skłonny do idealizacji. Artysta nie podkreśla
ani fizycznych ani psychicznych rysów modelu, nie wydobywa plastyki głów, nie traktuje ich też
linearnie. Za to tonuje spokojnie jaśniejszą plamę głowy na ciemnym, niezróżnicowanym tle,
a barwą umiejętnie wydobywa karnację. Modelom nadaje wyraz melancholijnej zadumy, która
wyszlachetnia ich twarze (…). – Maria Sągajłłówna

Kotsis tworzył portrety inteligencji krakowskiej i wiedeńskiej ale też
wizerunki chłopów, górali i Żydów. Sam urodził się w rodzinie chłopskiej.
W latach 1850-60 studiował w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod
kierunkiem Wojciecha Kornelego Stattlera, Władysława Łuszczkiewicza
oraz Aleksandra Płonczyńskiego. Podczas studiów zaprzyjaźnił się m.in.
Z Arturem Grottgerem, Andrzejem Grabowskim i Izydorem Jabłońskim.
Naukę kontynuował na stypendium rządowym we Wiedniu. W 1862 roku
zamieszkał w Krakowie. W 1867 zwiedził Paryż i Brukselę, w latach 18701875 odbywał podróże artystyczne do Wiednia i Monachium a także na
Litwę. Znany jako miłośnik Tatr i góralszczyzny wielokrotnie wędrował
po górach malując z natury. Zwiedził również Bawarię i przemierzał
szlaki Alpejskie. Podczas powstania styczniowego tworzył kompozycje w duchu patriotycznym i martyrologicznym. Później malował niemal wyłącznie sceny o tematyce rodzajowej i ludowej okolic Krakowa
i Podhala oraz krajobrazy, często z rodzajowym-fabularnym sztafażem.
Kotsis był jednym z głównych przedstawicieli polskiego malarstwa
połowy XIX wieku. Całe życie związany był z rodzinnym Krakowem a jego
malarstwo nosi znamiona bardzo osobistej i szczerej więzi z kulturą
ojczystą. Jego twórczość to przede wszystkim obrazy olejne i akwarele.
Pozostawił kilkaset obrazów z czego połowa to swobodnie malowane szkice o wysokich walorach malarskich. Zapomniany na przełomie XIX i XX
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wieku został ponownie odkryty przez artystów związanych z Komitetem
Paryskim w 1932 roku po wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie. O jego twórczości w 1932 roku entuzjastycznie pisał Jan Cybis: Obraz
Kotsisa nas intryguje, bo jest malowany z powodem plastycznym w czasie
kiedy najbardziej gubiono powód plastyczny, malując dla tematu. Podkreślał również jego indywidualny styl: Materia malarska wyróżnia Kotsisa stanowczo od wszystkiego co się kiedykolwiek u nas robiło. Wnikliwą
ocenę jego malarstwa spisał Mieczysław Porębski: (…) umiał szybciej niż
inni rówieśnicy (…), osiągnąć ten stopień artystycznej dojrzałości, który
wysuwa najlepsze jego prace z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych na czoło naszych zdobyczy malarskich czasu. Ich swoboda,
świetlistość, ciepło ich podmiotowa i przedmiotowa wrażliwość, lekkość
dotknięcia, wyczucie plamy barwnej, stłumionej, ale nie pozbawionej
własnego, indywidualnego dźwięku, świadczą o prawdziwie samorodnym, intuicyjnym raczej niż refleksyjno-spekulacyjnym talencie.
Prezentowany portret przypomina nieco Rudowłosą z kolekcji Muzeum
Sztuki w Łodzi oraz Portret Józefiny Geppertówny ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Krakowie. Kotsis wykonał kilka portretów Józefiny Geppertówny, być może prezentowany obraz przedstawia jej siostrę Anielę.
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JULIUSZ KOSSAK
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uliusz Kossak był jednym z najpopularniejszych artystów polskich
XIX w, niezrównanym kontynuatorem najpiękniejszych tradycji polskiego malarstwa batalistycznego i historycznego. Malarz, rysownik
oraz akwarelista urodził się w Nowym Wiśniczu niedaleko Bochni w 1824
roku. Pierwsze lekcje w kierunku edukacji artystycznej rozpoczął we
Lwowie u Jana Maszkowskiego równolegle studiując prawo na tamtejszym uniwersytecie. Pod koniec pierwszej połowy XIX wieku obserwował
życie codzienne oraz obyczaje arystokracji na dworach w Małopolsce oraz
ziemiach wschodnich. Znajomość z Piotrem Michałowskim wzmocniła
w nim zainteresowanie końmi które to obserwował podczas wyścigów,
polowań czy też przejażdżek. Swą patriotyczną postawę Kossak zaakcentował uczestnicząc we lwowskiej Wiośnie Ludów w 1848 roku. Zapoznanie
się z największymi kolekcjami europejskiej sztuki podczas pobytu w Petersburgu zainspirowało artystę w kierunku malarstwa batalistycznego
oraz scen myśliwskich. Do roku 1855 kiedy to poślubił Zofię Gałczyńską
artysta często podróżował pomiędzy Lwowem, a Warszawą odwiedził
także Wiedeń oraz Węgry. Do roku 1860 mieszkał w Paryżu gdzie związał
się z takimi malarzami jak Leon Kapliński, Henryk Rodakowski oraz przede
wszystkim Józef Brandt. Jako główny element kształtujący warsztat Kossaka uznaje się wpływ angielskiej grafiki hippicznej. Wraz z powrotem
do Warszawy artysta zdobył wielką popularność za sprawą ilustracji do
takich czasopism jak „Tygodnik Ilustrowany” (którego był kierownikiem
działu artystycznego) czy „Przyjaciel dzieci”. Artysta przedstawiał w nich
sielankowe sceny z życia ówczesnego ziemiaństwa czy też bohaterskie
dzieje polskich rycerzy. W roku 1869 artysta wraz z braćmi Gierymskimi
– Aleksandrem i Maksymilianem, a także Józefem Brandtem doskonalił
swój kunszt w atelier popularnego batalisty Franza Adama. Kossak ostatecznie zamieszkał w Krakowie, w którym to zaznaczył swoją pozycję
jednego z najlepszych malarzy historycznych, scen rodzajowych oraz portretów reprezentacyjnych. Juliusz Kossak jest protoplastą wybitnego rodu
w skład którego wchodzili: malarze Wojciech oraz Jerzy, a także pisarki
Zofia, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i Magdalena Samozwaniec.

Poprzez obserwację natury czy też wielkich europejskich mistrzów malarstwa, artysta będący w głównej mierze samoukiem, stał się punktem
odniesienia wielu polskich akwarelistów. Jako element wyróżniający
kunszt Kossaka uznaje się mistrzowskie opanowanie techniki akwarelowej, nienaganny warsztat oraz świetny rysunek. Podejmowana przez
malarza tematyka zdecydowanie stawia go w gronie koryfeuszy kultury
polskiej. Malarstwo Kossaka w trudnej sytuacji historycznej kraju służyło
do podnoszenia na duchu oraz kultywowania polskości. Jego wielkie bitwy wybitnych polskich wodzów, sceny rodzajowe polskiej wsi, a także
sceny polowań oraz przejażdżek konnych rodzimej szlachty krzepiąco
działały na tęskniące za wolnością serca rodaków. Jako element inspiracji Kossak ochoczo sięgał do twórczości Wincentego Pola. Elementem
centralny dla sztuki artysty zawsze pozostawał koń, był on motywem
przewodnim we wszystkich okresach oraz tematach twórczości malarza. Zawsze świetnie wyrzeźbiona oraz perfekcyjnie namalowana sylwetka konia, została uznana jako symboliczny element polskości. Stylistyką
pochodzącą z angielskich rycin nacechowane były sceny wyścigów oraz
polowań w których to dominuje sztywność rysunku oraz schematyzm
kompozycji. Doskonałość budowy oraz zachowań konia Kossak zaczerpnął z obserwacji jakie prowadził na paryskich ujeżdżalniach, czy też
placach służących do musztry. Malowane po powrocie do kraju portrety
reprezentacyjne nacechowane były wysmakowaną tonacją barw poruszającą się wokół zieleni, szarości, brązów oraz błękitu. Za szczyt możliwości artysty uznaje się pierwszą połowę lat 70-tych XIX wieku kiedy to
w sposób wirtuozerski stosował techniki akwarelowe.
W 1911 roku powstało studium monograficzne o Juliuszu Kossaku,
sporządzone przez Stanisława Witkiewicza, zakończone słowami, które
wydaja się być kwintesencją sylwetki twórczej artysty:
Jego cechy i zalety artystyczne są zadziwiające, jego twórczość zdumiewa
ogromem prac dokonanych, siła i żywotność jego zdolności jest niespożyta, trwa do ostatniej chwili życia, do ostatniego tchnienia z tą samą niepohamowaną energią i blaskiem świeżości i młodości.
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JULIUSZ KOSSAK (1824 – 1899)
PRZEJAŻDŻKA POWOZEM, 1852
olej, płótno, 56 x 65 cm
sygn. u dołu: J Kossak 1852
na odwrocie w oknie dublażu potwierdzenie autentyczności naniesione przez Wojciech Kossaka: Obraz
uważam za młodocianą / pracę mojego śp. Ojca Juliusza z r. 1852 / Wojciech Kossak / 1921

Cena wywoławcza: 270 000 zł
Estymacja: 350 000 – 400 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa
Aukcja Domu Aukcyjnego Agra Art, 01.06.2008

Wielka rola Juliusza Kossaka w historii malarstwa XIX w na tym właśnie polega, że stał się
pomostem między zobojętniałą na wszystkie przejawy sztuką publicznością polską a wielką
sztuką.(…) Kossak stworzył sztukę opowiadającą byt polskiej prostej wolności (…), humor
zawadiacki i wielkie męstwo mówiące o wielkości nie historii, ale ludzi, którzy własną
krwią ją tworzyli. Wielkość Kossaka nie jest wielkością genialnego malarza, stwarzającego
nowe problemy w sztuce, nową epokę. Wielkością jego jest doskonałe odczucie człowieka,
ówczesnego społeczeństwa i pokazanie mu znaczenia sztuki. Kossak był najszlachetniejszym
typem wielkiego ilustratora i wielkiego popularyzatora sztuki.
Sterling M., Juliusz Kossak, artysta, który pojednał społeczeństwo ze sztuką, [w:] Kurier Poranny, nr 321, 1933.

Prezentowana praca pochodzi z okresu kiedy to w 1850 roku artysta rozpoczął liczne podróże po dworach i pałacach Podola, Wołynia
i Ukrainy. Miał tam okazję do szerokich obserwacji życia na dworach
polskich, uczestniczenia w licznych wówczas tradycyjnych obrzędach,
polowaniach, przejażdżkach konnych i wyścigach, ale też studiowania
krajobrazu i kontemplacji uroków pejzażu. Według przekazu od rodziny
właścicieli obraz przedstawia bliżej nieokreślonego hrabiego Radwana
podczas przejażdżki powozem. Dostojna postać powożącego na pierwszym planie oraz przepiękna sylwetka konia, jak zwykle w obrazach
Juliusza Kossaka odgrywającego rolę kluczową, a także pejzaż z okrytymi mgłą górami, ukazany teatralnie, asekurowany przez dwa rozłożyste drzewa, wszystko to sprawia, że ulegamy magii ówczesnego czasu

16

/

i miejsca. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to praca wykonana techniką
olejną. Na rynku antykwarycznym właściwie nie pojawiają się prace Juliusza Kossaka w tej technice. Artysta był mistrzem techniki akwarelowej
i osiągnął w niej wyżyny możliwości. Większość jego prac dostępnych
aukcyjnie to właśnie prace wykonane tą techniką. Należy podkreślić, że
mają one wysokie notowania i w zależności od pochodzenia, poziomu
artystycznego i wysmakowania osiągają wysokie ceny. Tym bardziej
prezentowana praca jawi się jako ogromna rzadkość i należy niewątpliwie do perełek kolekcjonerskich. Prace o podobnym charakterze
znaleźć możemy właściwie w większości tylko w zbiorach muzealnych.
Przytoczyć można chociażby obiekt Amazonka, 1868 (MNW) czy Mohort
prezentujący stadninę księciu Józefowi Poniatowskiemu, 1858 (MNW).
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TADEUSZ RYBKOWSKI (1848 – 1926)

TADEUSZ RYBKOWSKI (1848 – 1926)

SPOTKANIE NA DRODZE

ZAPRZĘG KONNY NA DRODZE

olej, płótno, 53 x 95 cm
sygn. p.d.: Tadeusz Rybkowski

olej, płótno, 53 x 95 cm
sygn. p.d.: Tadeusz Rybkowski

Cena wywoławcza: 65 000 zł
Estymacja: 80 000 – 90 000 zł

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

Tadeusz Rybkowski studiował w latach 1872-1875 w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie u Władysława Łuszczkiewicza. Studia kontynuował
w latach 1875-1878 w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych m.in. pod
kierunkiem Karla Wurzingera i Hansa Makarta. Przebywając tam korzystał również ze wskazówek polskiego malarza Leopolda Loﬀera, oraz
uczył się w zakładach dekoracji teatralnych Brioschiego i Kautskiego.
W Wiedniu posiadał własną pracownię malarską. Podróżował do Włoch
oraz Niemiec, gdzie przebywał w Dreźnie, Berlinie i Monachium. W latach 1888-1892 pracował przy konserwacji malowideł w pałacu Eugeniusza Sabaudzkiego oraz wykonał obrazy do dekoracji sali balowej.
W 1893 roku zamieszkał na stałe we Lwowie. Prowadził rozbudowaną
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działalność pedagogiczną – założył szkołę malarstwa dla kobiet i wykładał malarstwo dekoracyjne w Państwowej Szkole Przemysłowej we
Lwowie. Tadeusz Rybkowski malował głównie sceny rodzajowe inspirowane życiem pokuckiego ludu (obrazy takie jak: Typy huculskie, Lirnik
z Pokucia, Banderia huculska, Paraska, Cyganie z okolic Kołomyi). Często posługiwał się techniką akwareli nie opierając się wpływowi postaci
Juliusza Kossaka i tematyce jarmarków spotkań zaprzęgów na drodze,
polowań, widoków stadnin, żniw i wesel chłopskich. W okresie pierwszej
wojny światowej tworzył obrazy o tematyce legionowej. Zajmował się
również malarstwem ściennym i ilustratorstwem.

Obrazy Zaprzęg konny na drodze oraz Spotkanie na drodze, w twórczości
Tadeusza Rybkowskiego są przykładami malarstwa noszącego wszelkie
znamiona szkoły monachijskiej. W obu z nich obecne jest zainteresowanie przedstawieniami polskiej prowincji w manierze obowiązującego
nad Izarą Stimmungu, uzyskanego przez Rybkowskiego między innymi
dzięki ciemnej kolorystyce z przewagą brązów i ugrów tzw. „sosów mo-

nachijskich”. Kompozycje te charakteryzują się doskonałością rysunku
i precyzją w odtwarzaniu detali. Obie kompozycje rozgrywają się w podobnej, jesiennej scenerii, gdzie na błotnistej drodze wozy zatrzymują
się nieopodal wiejskich chat. Doskonale oddają to co kluczowe i rozpoznawalne dla scen rodzajowych autorstwa Rybkowskiego.
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6
WŁADYSŁAW SZERNER (1836 – 1915)
TARG W MIASTECZKU POD KRAKOWEM, 1908
olej, płótno, 52,5 x 99 cm
sygn. l.d.: Władysław Szerner

Cena wywoławcza: 250 000 zł
Estymacja: 300 000 – 350 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa
Aukcja Domu Aukcyjnego Agra Art, 18.03.2007
(…)
od 1910 – kolekcja prywatna Michała Penkera, Polska
do 1910 – Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim, [ekspozycja stała], Warszawa
REPRODUKOWANY:
V Wystawa doroczna Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim,
[katalog wystawy], Warszawa, 1908–1909, nr kat. 302.
Salon warszawski, [w:] „Świat”, nr 49, Warszawa, 1908, s. 11.
Wiercińska J., Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860 – 1914,
Wrocław, 1969, s. 363-364.
WYSTAWIANY:
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim, [ekspozycja stała], Warszawa, do ok. 1910.
V Wystawa doroczna Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim, Warszawa, grudzień–styczeń 1908–1909.

Władysław Szerner urodzony 3 czerwca w Warszawie, był synem naczelnika sekcji administracyjno – rachunkowej w Wydziale Górnictwa Królestwa Polskiego. Ukończył Instytut Szlachecki w Warszawie, po czym do
roku 1862 studiował malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych, pod kierunkiem m.in. Rafała Hadziewicza. Wówczas zaprzyjaźnił się z młodszym od
siebie Józefem Brandtem. Należał do grona młodzieży, która w czasie
powstania styczniowego pochwyciła za oręż w obronie Ojczyzny. Podczas pobytu w Ołomuńcu wykonał rysunek Wnętrze kazamaty z politycznymi więźniami w Ołomuńcu, opublikowany w 1864r. w jednym
z wiosennych numerów paryskiego czasopisma „L’Illustration”. 23
maja 1865 r. zapisał się do Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Był
uczniem malarzy historycznych: Georga Hiltenspergera, Alexandra Wagnera, Wilhelma Dietza, Hermana Anschütza i Alexandra Strähubera. Po
skończeniu powstania osiadł w Monachium i tu przez kilka lat pracował
nad portretami wykonanymi kredką lub rysunkami wykorzystywanymi
przez różne pisma. W początkowy etapie rzadko malował obrazy olejne. Józef Brandt nie mając czasu na przyjęcie zlecenia do czasopisma
i znając biegłość rysunkową oraz pracowitość Władysława Szernera
powierzał mu pracę. To właśnie dzięki jego rekomendacji Szerner
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w 1865r. rozpoczął współpracę jako rysownik z warszawskim tygodnikiem Kłosy, gdzie zamieszczał scenki rodzajowe m. in. Przed kościołem
dominikanów w Krakowie (1872 nr 72), Swaty w Krakowskiem (1872 nr
180), Przy kramach w Sukiennicach (1874 nr 121) oraz widok przedstawiający wnętrze pracowni monachijskiego malarza Wilhelma Kaulbacha (1874 nr 229). Szerner utrzymywał kontakty z monachijską kolonią
malarzy polskich, m. in. Alfredem Wierusz-Kowalskim, Antonim Kozakiewiczem oraz Władysławem Czachórskim, który wykonał portret jego
7 letniego syna (Portret Włodka Szernera, 1789). Tam też wykrystalizował
się warsztat artystyczny Szernera. Władysław tworzył sceny rodzajowe
z udziałem Lisowczyków i husarii oraz podkrakowskich chłopów. Jego
nastrojowe obrazy, odznaczały się przemyślaną tematyką i najwyższą
jakością wykonania artystycznego. Były chętnie kupowane zarówno
w Polsce, jak i w Niemczech. Obrazy Władysława Szernera eksponowane
były na wystawie w warszawskim i krakowskim TZSP na początku lat
70. XIX w., m. in. Święty Franciszek (1870),Gęsiarka (1872), Powrót z jarmarku (1873), Dziewczyna z dwojaczkami (1874), Przed karczmą w dzień
jarmarczny (1875).
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JÓZEF BRANDT
Józef Brandt był jednym z najwybitniejszych malarzy polskich reprezentujących nurt monachijski. Studiował malarstwo w Polsce, Paryżu
i Monachium. W 1870 roku otworzył w Monachium własną pracownię,
a w 1878 został honorowym profesorem Akademii Monachijskiej, członkiem Akademii w Berlinie i w Pradze. Jest jednym z tych polskich artystów malarzy, którym udało się zrobić ogromną karierę poza Polską.
Uczestniczył w wielu europejskich wystawach i cieszył się niesłabnącym uznaniem. Pomimo międzynarodowych sukcesów – jak pisze Jan
K. Ostrowski – i stałego zamieszkania za granicą, Brandt z całą świadomością pozostał malarzem polskim. Podejmował niemal wyłącznie polskie tematy historyczne i rodzajowe. Sygnując obrazy, dodawał dopisek
„z Warszawy”, jak gdyby chcąc uprzedzić ewentualne wątpliwości związane z niemieckim brzmieniem swego nazwiska.
Józef Brandt urodził się w 1841 roku w Szczebrzeszynie. W jego domu
rodzinnym atmosfera wprawdzie sprzyjała rozwijaniu wrodzonych zdolności, ale zgodnie z panującymi poglądami uprawianie sztuki nie mogło
stanowić zawodu. Pochodził ze znanej i zamożnej rodziny warszawskich
lekarzy. Tak więc Brandt po ukończeniu Instytutu Szlacheckiego, wyjechał w roku 1859 do Paryża, aby tam rozpocząć studia techniczne. Jednocześnie jednak podjął również naukę u francuskiego malarza batalisty
Louisa Cognieta. Pod wpływem Kossaka, z którym zetknął się wówczas
w Paryżu porzucił studia inżynierskie i poświęcił się całkowicie malarstwu. Obaj wracają jednak do Warszawy i wkrótce wyruszają na wspólną
włóczęgę po Ukrainie i Podolu. Systematyczne studia artystyczne w Monachium artysta podejmuje w roku 1862 u batalisty Franza Adama i Karo-

Bolesław Szańkowski – Portret Józefa Brandta
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la Piloty’ego. Usilna praca i talent szybko przynoszą efekt. Od 1870 roku
artysta dysponował już własną pracownią, gdzie bywała cała kolonia artystyczna przebywająca w Monachium. W latach 70. i 80. XIX w. powstały
najwybitniejsze dzieła Brandta, sam artysta znalazł się u szczytu sławy,
a jego sukcesy finansowe pozostały bez precedensu wśród polskich artystów żyjących za granicą. W 1873 po prezentacji Bitwy pod Wiedniem
na Wystawie Powszechnej w Wiedniu został odznaczony Orderem Franciszka Józefa, w 1875 powołano go na członka Berlińskiej Akademii Sztuki,
w 1878 mianowano honorowym profesorem i członkiem Akademii Bawarskiej. Pomimo datującego się od lat 90-tych stopniowego spadku formy
artystycznej Brandta, popyt na jego obrazy nie uległ osłabieniu, a sam
artysta spotykał się z kolejnymi dowodami uznania i szacunku.. W 1900
roku został wybrany na honorowego członka Akademii Sztuk Pięknych
w Pradze. Po śmierci Henryka Rodakowskiego w 1894 nadeszła z Polski
propozycja objęcia stanowiska dyrektora krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, z której jednak nie skorzystał. Pomimo osiągnięcia znaczącej pozycji
na międzynarodowym rynku sztuki, przez całe życie nadsyłał swoje prace
na wystawy organizowane w Polsce, przede wszystkim w warszawskim
Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, którego był członkiem od 1874,
oraz w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Choć napisano już bardzo dużo o Brandcie i jego twórczość w większości wydaje
się być już poznana to ciągle wymyka się jednoznacznej interpretacji.
Wiadome jest jedno, że jest to malarstwo niesamowicie zaangażowane
emocjonalnie, naznaczone żywiołowym temperamentem i świadczące
o niebywałym bogactwie wyobraźni jego twórcy.

Nie ma sobie równego w odtwarzaniu stepów, koni, zdziczałych dusz stepowych i krwawych scen, które
rozgrywały się dawniej na onych pobojowiskach. Takie obrazy mówią, bo na ich widok przychodzą na
myśl stare tradycje, stare pieśni i podania rycerskie, słowem wszystko to co było, przeszło, a żyje tylko
we wspomnieniach, zaklęte w czar poezji! Brandt jest po prostu poetą stepowym (…) Czasy zamarłe
zmartwychwstają pod jego pędzlem, a na widok jednego epizodu mimo woli odtwarza się w duszy cały świat
rycersko kozaczy. – Henryk Sienkiewicz
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7
JÓZEF BRANDT (1841 – 1915)
POLOWANIE, OK. 1890
olej, płótno, 70 x 110 cm
sygn. l.d.: Józef Brandt z Warszawy / Monachium

Cena wywoławcza: 700 000 zł
Estymacja: 900 000 – 1 100 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa
Aukcja Domu Aukcyjnego Agra Art, 01.06.2008
Aukcja Domu Aukcyjnego Desa Unicum, 22.06.2006
REPRODUKOWANY:
Husarski W., Józef Brandt, [w:] Sztuki Piękne, 1929, s. 60.
Olchowska-Schmidt I., Józef Brandt, Kraków, 1996, s. 64.

Brandt był malarzem kochającym konie, stworzył typ konia niepowtarzalny w sztuce innych twórców.
Zwierzę to przeważnie przedstawione rysunkiem finezyjnym i biegłym, powiązane jest z szerokim tłem
pejzażowym, otwartymi przestrzeniami. W odtworzeniu grzywy, ogona, nozdrzy, lśniącego czy nakrapianego
zadu osiąga Brandt kunszt równy Kossakowi, ale większy format jego dzieł i biegłe operowanie technika
olejną stwarzają fascynującą jakość. Koń w gonitwie bitewnej czy oczekujący na nią przedstawiony jest
w ujęciach zaskakujących, w skrótach widzianych z różnego dystansu i poziomu. (…) Konie jego przybliżają
się bezpośrednio do widza – wówczas dostrzegamy każdy ich mięsień, tętnicę – innym razem ukazane są
w oddzieleniu i działają masą statyczną lub dynamiczną, zależnie od odgrywanej sceny.
M. Kwiatkowski, Polscy malarze koni, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1991, s. 48

W dorobku artystycznym Brandta znaczącą pod względem ilościowym
ale również artystycznym grupę stanowią obrazy o tematyce
myśliwskiej, ukazujące barwną specyfikę obyczaju łowieckiego
z całym arsenałem najrozmaitszych akcesoriów - strzelb, dubeltówek,
rogów, pasów z nabojami - oraz z udziałem psów i koni. Te pogodne
w nastroju sceny o rozbudowanej warstwie anegdotycznej, odwołującej
się do stylu wiejskiego życia szlachty polskiej, na ogół nie ilustrują
krwawego aspektu polowania. Brandt malował raczej krajobraz
i nastrój, uwydatniał piękno kniei lub pól, a przede wszystkim
pełną zawadiackiego animuszu obyczajowość myśliwych. Do jego
ulubionych motywów należały wyjazdy i powroty z polowań, myśliwi
z psami czuwający na stanowisku, odpoczywający przed karczmą lub
w lesie przy ognisku czy zalecający się do wiejskich dziewcząt. Głównym
środkiem ekspresji w większości z tych obrazów jest efekt gwałtownego

28

/

ruchu ludzi i koni, połączony z żywą paletą jasnych, nasyconych,
często ostro skontrastowanych barw. W prezentowanej pracy mamy
do czynienia z kwintesencją tego o czym mówimy szkoła monachijska.
Utrzymany w żywych, nasyconych barwach brązu, pomarańczu, zieleni,
żółci i ugrów zdaje się wręcz ogłuszać widza swoją witalnością. Biały
koń na pierwszym planie jeśli tylko się odwróci, gotów wyskoczyć na
patrzącego z impetem. Czujemy pęd, z jakim gnają psy myśliwskie,
słyszymy dźwięk rogu. Z biegiem czasu bowiem problem uchwycenia
ruchu w jego najbardziej skomplikowanych, trwających niekiedy ułamki
sekund fazach i oddania dźwięku zaczął nurtować wyobraźnię Brandta
i przekładać się na konieczność przedstawiania ruchu coraz bardziej
perfekcyjnie, coraz bardziej namacalnie. W prezentowanej pracy mamy
tego namacalny dowód. Należy ona do najbardziej udanych i najwyżej
cenionych prac Józefa Brandta.
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FELIKS MICHAŁ WYGRZYWALSKI (1875 – 1944)
ZAPRZĘG PRZED KARCZMĄ, 1908
olej, płótno, 54 x 85,5 cm
sygn. i dat. p.d.: F. M. Wygrzywalski / Lwów 908

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

W 1893 roku przyjechał do Monachium młody Michał Feliks Wygrzywalski. Studia podjął w Naturklasse Ludwiga Hertericha i Karla von Marra,
dyplom otrzymał w 1897 roku. Współpracował z Jednodniówką Monachijską. W 1899 roku brał udział w dorocznej wystawie akademii po
czym wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował naukę w Académie Julian.
Odbył też bardzo liczne podróże artystyczne m.in. do Egiptu stąd stał
się rozpoznawanym i cenionym artystą kojarzonym głównie z licznych
przedstawień o tematyce orientalnej, śródziemnomorskiej i marynistycznej. Od 1900 do 1906 roku przebywał w Rzymie pod artystyczną
opieką Henryka Siemiradzkiego.
W 1908 roku Wygrzywalski powrócił z Rzymu do Lwowa, gdzie
otrzymał zlecenie na dekorację ścian lwowskiej Izby Przemysłowo–
Handlowej. Właśnie z tych pierwszych miesięcy po opuszczeniu jakże
odmiennych, gorących włoskich krajobrazów pochodzi prezentowany
widok zimowej, miejskiej uliczki. Należący niewątpliwie do jego
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bardzo rzadkich a zarazem bardzo interesujących choć mniej znanych,
kompozycji rodzajowych i obrazów utrzymanych w duchu polskiego
realizmu i warsztatu szkoły monachijskiej. Obrazów pokazujących życie
codzienne prowincji z zastosowaniem realistycznej formy i biegłości
w wiernym odtwarzaniu postaci, przedmiotów i ich otoczenia. Dzieło
Zaprzęg przed karczmą to obraz wczesny, głęboko zakorzeniony
w monachijskim malarstwie rodzajowym. Świadczy o wielkim
kunszcie malarskim i bardzo świadomym budowaniu nieoczywistej
kompozycji oraz narracji planami. Ukazuje zaśnieżoną lwowską ulicę
z umieszczonym na pierwszym planie wozem konnym zatrzymanym
na chwilę przed budynkiem z jaskrawym szyldem. Mężczyźni
w przyprószonych śniegiem ubraniach zdają się wymieniać szybkie
uprzejmości. Cała scena emanuje wyjątkowo lirycznym nastrojem
właściwym tylko dla cichych, miejskich zaułków wyciszonych zimą
kopnym, świeżym śniegiem.
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ALEKSANDER GIERYMSKI (1850 – 1901)
SCENA ULICZNA W PARYŻU, OK. 1892
olej, deska, 29 x 36 cm
sygn. l.d.: A Gierymski
na odwrocie 7 nalepek inwentarzowych i ekspozycyjnych w tym
z Muzeum Narodowego w Warszawie

Cena wywoławcza: 150 000 zł
Estymacja: 180 000 – 250 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa
Aukcja Domu Aukcyjnego Agra Art, 22.03.2009
1988 – odbiór z depozytu przez właściciela
po II wojnie światowej – depozyt prywatny Muzeum Narodowego w Warszawie
kolekcja hrabiego Adama Tarnowskiego, Sofia
WYSTAWIANY:
Aleksander Gierymski 1850-1901, Muzeum Narodowe w Warszawie, 1938.
Wystawa Jubileuszowa Aleksandra Gierymskiego 1850-1901, Muzeum Narodowe w Warszawie, czerwieclipiec 1951.
REPRODUKOWANY:
Sarzyński J., Aleksander Gierymski 1850-1901. [katalog wystawy], Muzeum Narodowe w Warszawie,
Warszawa 1938, s. 30, nr kat. 60, tabl. 23.
Jakimowicz A., Porębski M., Wystawa Jubileuszowa Aleksandra Gierymskiego 1850-1901, [katalog
wystawy], Muzeum Narodowe w Warszawie, czerwiec-lipiec 1951, s. 30, nr kat. 33.

On był przede wszystkim i jedynie, wielkim poetą światła, uganiającym się niezmordowanie i aż
rozpacznie za samą światła istotą. Miał, zda się, nadzieję przechwycić ją najsnadniej w owych
niepewnych chwilach przejsciowych, gdy światłość dzienna przelewa się nieuchwytnie w coraz
gęstszą mroków popielność, albo gdy światła rewerberów i latarń walczą z ostatnimi zmroków
szarościami i z tajemniczą nocnego nawet nieba jasnością (…). – Miriam Przesmycki

Lata 1890 – 1893 przynoszą cykl prac Aleksandra Gierymskiego
o tematyce wielkomiejskiej. W tym czasie artysta przebywał m.in
w Paryżu i tam właśnie powstały najpiękniejsze prace pod wrażeniem
malowniczych efektów świetlnych latarń gazowych, jesiennej słoty czy
wiosennego słońca. W 1891 roku namalował Gierymski operę paryską
w nocy, zaś w 1892 roku Louvre w nocy z widokiem południowego
skrzydła Luwru, ożywionego ruchem ulicznym. Prezentowana praca
zalicza się do najbardziej poszukiwanych prac nie tylko tego artysty
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ale tak rzadkiego w naszej historii malarstwa impresjonistycznego.
Rodzajowa scenka z życia paryskiej ulicy, uchwycona w chwili
zdarzenia, najprawdopodobniej w słotny, ale nie pochmurny dzień
zachwyca cudownym ujęciem światła i subtelną kolorystyką, zmienną
pod wpływem mistrzowsko malowanch refleksów światła odbijających
się w wodzie. Praca jest niewątpliwie kolekcjonerskim rarytasem, tym
bardziej, że prace Aleksandra Gierymskiego pojawiają się na rynku
kolekcjonerskim niezmiernie rzadko.
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Pracuję co dzień – zwierzył się przyjacielowi – ale przeciętnie 3 do 4 godzin dziennie. Zdaje mi się, że pisałem
Panu, że mi tak łatwo przychodzi, czy to dobre rzeczy z pamięci, czy też naturalnej wielkości portrety. I to
jedynie daje mi miarę, że nie cofam się na tym samym miejscu, tak mi się samo maluje (…) – Wojciech Kossak
cytat za: K. Olszański, Wojciech Kossak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976, s. 53.
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WOJCIECH KOSSAK (1856 – 1942)

WOJCIECH KOSSAK (1856 – 1942)

KIRASJER I DZIEWCZYNA, 1942

WESELE KRAKOWSKIE, 1932

olej, płótno, 76 x 58 cm
sygn. l.d.: Wojciech Kossak 1942
na odwrocie odręczna notatka Magdaleny Kossak: To płótno jest jedną z ostatnich prac mojego
ś.p. Ojca Wojciecha Kossaka. Magdalena Kossak Staszewska 22/12.42.

olej, płótno, 70 x 101 cm
sygn. p.d.: Wojciech Kossak 1932

Cena wywoławcza: 28 000 zł
Estymacja: 30 000 – 40 000 zł

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

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Poznań
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WŁADYSŁAW MARCINKOWSKI (1858 – 1947)
ZOSIA, 1883
brąz patynowany, wys. 46 cm
sygn. u dołu: Marcinkowski 1883

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

Wysmukłą postać tylko aż do piersi kryje,
Odsłaniając ramiona i łabędzią szyję.
W takim Litwinka tylko chodzić zwykła z rana,
W takim nigdy nie bywa od mężczyzn widziana:
Więc choć świadka nie miała, założyła ręce
Na piersiach, przydawając zasłony sukience.
Włos w pukle nie rozwity, lecz w węzełki małe
Pokręcony, schowany w drobne strączki białe,
Dziwnie ozdabiał głowę, bo od słońca blasku
Świecił się, jak korona na świętych obrazku.
Twarzy nie było widać. Zwrócona na pole
Szukała kogoś okiem, daleko, na dole.
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga I – Gospodarstwo [fragmenty]

Władysław Marcinkowski studiował rzeźbę w berlińskiej akademii
u A.Wolfa i F. Schapera (1879-1882). W 1883 wyjechał do Paryża kontynuując edukację w Academie Julian i w atelier Cypriana Godebskiego.
Do 1887 mieszkał głównie w Paryżu. W latach 1887-91 przebywał w Wielkopolsce, następnie w Berlinie (1892-1907), gdzie otworzył własną pracownię. W 1907 zamieszkał na stałe w Poznaniu. Był m.in. inicjatorem
powstania i prezesem poznańskiego TPSP, dyrektorem Wielkopolskiego
Muzeum Wojskowego w Poznaniu, członkiem koła Artystów Wielkopolskich, współzałożycielem grupy artystów wielkopolskich „Plastyka”.
W 1929 współorganizował wystawy sztuki na Powszechnej Wystawie
Krajowej w Poznaniu. Współpracował z fabryką fajansu w Chodzieży.
Uprawiał głównie rzeźbę portretową, także nagrobkową i religijną, rzadziej rodzajową i dekoracyjną. Brał udział w wystawach w Paryżu, Berlinie, Brukseli, Antwerpii i Pradze. W Polsce prezentował swoje dzieła
w Warszawie w Salonie Krywulta i Zachęcie (w 1893 otrzymał II nagro-
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dę), w Poznaniu (mały złoty medal na PWK w 1929), Krakowie i Lwowie.
Rzeźba Marcinkowskiego charakteryzowała się realistycznym ujęciem
modela. W okresie pobytu we Francji artysta wykonał szereg podobizn
wybitnych Polaków spotkanych w Paryżu, między innymi Joachima
Lelewela, Bohdana Zaleskiego, Władysława Mickiewicza, Michała Elwiro Andriollego, Teodora Axentowicza i Stanisława Lentza. W latach
1925-1939 pracował nad cyklem portretów osobistości historycznych
dla Wielkopolskiego Muzeum Woskowego w Poznaniu, między innymi
królów polskich, księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki,
generała Jana Henryka Dąbrowskiego, a także ludzi współczesnych –
Józefa Piłsudskiego czy Edwarda Rydza Śmigłego. Prezentowana praca
należy również do bardzo znanych motywów tego autora. Analogiczna
rzeźba zdobi „pokój Pana Tadeusza” w pałacu w Śmiełowie (oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu).
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Jako malarz nie poddawał się żadnym wpływom ni modnym w sztuce kierunkom, nie schlebiał wcale
zepsutemu, względnie zupełnie jeszcze niewyrobionemu smakowi szerszej publiczności, o rozgłos
i wziętość nie starał się nigdy, a do dziennikarskiej reklamy odnosił się stale z żywą pogardą.

STANISŁAW WITKIEWICZ

Reprodukcja: Marek SKORUPSKI/FORUM
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Stanisław Witkiewicz był wybitną osobowością XIX i XX wieku. Swoim
rygorystycznym i charyzmatycznym usposobieniem wzbudzał szacunek
i zainteresowanie. Był człowiekiem o wielu talentach. Jako osoba o bogatym wnętrzu przelewał swoje myśli nie tylko na płótno ale również zajmował się pisaniem, krytyką i polemiką. Jego eseje, reportaże (m.in. Na
przełęczy, Wrażenia i Obrazy z Tatr) i listy zmuszały do myślenia i wywoływały dyskusje. Szeroko zakrojona była linia jego pióra. Uderzał z całą siłą
młodego uczucia i bojowego temperamentu na wszelkie grzech naszego
życia. Pierwszy zauważył potworny stosunek społeczeństwa do sztuki
i piętnował je ze straszliwym bólem człowieka, który widział tego skutki:
trwonienie żywych sił narodu, marnowanie najświetniejszych talentów.
Witkiewicz urodził się w 1851 r. w rodzinnym majątku na Żmudzi. Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Nieczuja. Jego
rodzina wspierała powstanie styczniowe, za co została zesłana do
Tomska na Syberii. Tam Stanisław zaczął uczyć się rysunku. Studia artystyczne rozpoczął w wieku 18 lat na Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu (1869-1871), a następnie kontynuował je w Monachium (18721875) gdzie zbliżył się z kilkoma artystami z polskiej kolonii: Adamem
Chmielowskim, Józefem Chełmońskim i Antonim Piotrowskim. Podczas
studiów, zapewne na skutek trudnych warunków bytowych, zachorował na gruźlicę. Po powrocie do kraju ze studiów rozpoczął współpracę
z tygodnikiem „Wędrowiec”. W 1875 roku osiadł w Warszawie i wynajął
pralnię Hotelu Europejskiego na pracownię malarską. W 1884 r. ożenił
się z Marią Pietrzkiewicz, a rok później został ojcem Stanisława Ignacego. W 1886 po raz pierwszy odwiedził Zakopane, w którym się zakochał.
Oczarowany cudowną przyrodą górską, niezwykłym życiem i charakterem górali, wracał tu parokrotnie, a wreszcie – dotknięty chorobą płuc

w 1890 r. osiadł w Zakopanem na stałe. Cały swój zachwyt i miłość
tego dziwnego świata utrwalił w przepięknej, przez siebie ilustrowanej
książce „Na przełęczy” (1891), nazywanej Ewangelią Tatr. Prowadził
dom otwarty, w którym bywała arystokracja, pisarze, muzycy, malarze,
uczeni, lekarze, politycy, sportowcy taternicy i górale. Urzeczony urodą
miejscowych chałup i barwnym, góralskim folklorem stworzył tzw. styl
zakopiański, będący połączeniem podhalańskiej architektury i sztuki
ludowej z elementami secesji. Jako idealista i człowiek o surowych zasadach uważał, że popularyzacja stylu zakopiańskiego to powołanie wyższego rzędu, które nie powinno przynosić korzyści zarobkowych. Według
jego projektu wzniesiono w tym stylu wille: Koliba, Pepita, Pod Jedlami
i Oksza. Pierwszy taki budynek – willa Koliba – stanął w 1893 roku przy
ul. Kościeliskiej i wzbudził ogromne zainteresowanie. Witkiewicz realizował więc kolejne zamówienia. Witkiewicz i jego naśladowcy projektowali
i wykonywali meble, pamiątki, sprzęty gospodarskie, ubiory, porcelanę,
papeterię, nawet instrumenty muzyczne. W uznaniu zasług dla miasta
został mianowany honorowym obywatelem Zakopanego. Popularność
stylu zakopiańskiego zaczęła słabnąć około 1910 roku, a zakończyła się
wraz ze śmiercią Witkiewicza 5 września 1915 roku, gdyż jego styl nie
znalazł równie utalentowanego następcy i propagatora. Wśród najpiękniejszych literackich prac Witkiewicza wyróżnić należy również szeroko
zakrojoną monografię Juliusza Kossaka, kilkakrotną rozprawę na temat
twórczości Jana Matejki, czy studium Mickiewicz to kolorysta. Stanisław
Witkiewicz był człowiekiem o głębokim i oryginalnym umyśle, niezwykle barwną postacią ówczesnego świata artystycznego, zaangażowaną
w wiele dziedzin sztuki. Został pochowany na starym zakopiańskim
cmentarzu na Pęksowym Brzyzku.
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STANISŁAW WITKIEWICZ (1851 – 1915)
ZALOTY, 1892
olej, płótno, 48 x 37,5 cm
sygn. p.g.: St.Witkiewicz 92.
oraz na odwrocie: St.Witkiewicz A.D. 1892

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

(…) wartości malarskie sprowadzał do elementów formy (zawisłej ściśle od natury), żądał
więc od obrazu całkowitej zgodności z naturą, a treść ideową, literacką czy anegdotyczną
uważał za zbędną, a przynajmniej obojętną. Wartość obrazu nie zależy bowiem od tego „czy
to będzie Zamoyski pod Byczyną czy Kaśka zbierająca rzepę”. (…) w dziedzinie kompozycji
wolał przypadkowy, naturalny układ elementów obrazowych od układu rytmicznosymetrycznego, przy czym przyswoił estetyce polskiej nowoczesną teorię koloru, stosowaną
do dnia dzisiejszego. Takie obiegowe dzisiaj pojęcia, jak kolor lokalny, barwy dopełniające,
zimne, ciepłe, natężenie czy świetność koloru, wprowadził bodaj do naszego słownika dopiero
Witkiewicz.
Dobrowolski T., Nowoczesne malarstwo polskie tom. II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960, s. 109.

Olejne prace ojca sławnego Witkaca należą do prawdziwych kolekcjonerskich rzadkości. Stanisław Witkiewicz – twórca stylu zakopiańskiego
i wielki piewca Tatr znany jest przede wszystkim ze swoich projektów
architektonicznych. Ale nie był inżynierem architektem, to życie i misja
społeczna, którą sobie wyznaczył sprawiły, że większość życia poświęcił
stylowi zakopiańskiemu. Nie zrezygnował jednak, choć znacznie ograniczył twórczość malarską na rzecz innych działalności. Prace malar-
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skie Stanisława Witkiewicza pojawiają się na rynku antykwarycznym
niezwykle rzadko. Prezentowana tutaj jest podwójnie interesująca ze
względu na temat spójny z zamiłowaniami artysty. Przedstawiona scena
rozmowy pary góralskiej w charakterystycznych strojach utrzymana jest
w nasyconej kolorystyce, tchnie radością, optymizmem, witalnością, tak
znamiennymi dla kultury góralskiej. Stanowić może niewątpliwie uzupełnienie każdej kolekcji polskiej sztuki tradycyjnej XX wieku.
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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ
(WITKACY)
Stanisław Ignacy Witkiewicz zwany Witkacym był pisarzem, dramaturgiem, grafikiem, karykaturzystą, malarzem i przede wszystkim portrecistą. To jeden z czołowych przedstawicieli polskiej sztuki początku XX
wieku, syn malarza i twórcy stylu zakopiańskiego Stanisława Witkiewicza. Ojciec był zdania, że tradycyjne szkolnictwo jest ograniczające,
dlatego małego Stasia uczyli w domu nauczyciele pozwalający mu na
samodzielne rozwijanie zainteresowań. Z jednej strony otrzymał on wykształcenie rozległe, z drugiej zaś niesystematyczne. Stało się to w dorosłym życiu artysty przyczynkiem do kąśliwych uwag zarzucających
mu brak dyscypliny w logicznym formułowaniu poglądów. W trybie
przyśpieszonym skończył kurs oficerski i we wrześniu 1915 roku odkomenderowano go na front w stopniu podchorążego. Został dowódcą
czwartej kompanii, a w uznaniu zasług w lipcu 1916 roku mianowano
go podporucznikiem elitarnej Lejb-Gwardii Pułku Pawłowskiego. W tym
samym miesiącu Witkacy został ciężko ranny podczas bitwy koło wsi Witoneż w zachodniej części Ukrainy (wśród przeciwników armii rosyjskiej

autoportret z 1938 roku. Reprodukcja: Marek SKORUPSKI/FORUM
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były tam oddziały Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego). Na front już
nie powrócił. Zwolniony z wojska pod koniec 1917 roku był świadkiem
rewolucji październikowej. Zdaniem części badaczy brał w niej udział
i nawet został przez żołnierzy wybrany komisarzem politycznym, choć
brak na to dowodów. Sam Witkacy, powściągliwy w udzielaniu informacji o rosyjskich doświadczeniach w tamtych latach, napomykał, że
wśród pułkowych oficerów był jedynym, który podkomendnych nie karał cieleśnie.
Swój kunszt artystyczny młody Witkiewicz rozwijał w krakowskiej ASP
w pracowni samego Józefa Mehoﬀera. Podobnie jak ojciec Stanisław
Ignacy był nie tylko artystą, ale i teoretykiem – autorem m.in. teorii Czystej Formy, wedle której sztuka nie powinna naśladować rzeczywistości,
lecz budzić uczucia metafizyczne a poszczególne elementy dzieła powinny być skomponowane w taki sposób, aby jego struktura umożliwiła
jednostce zaznanie „metafizycznej dziwności”.
Witkacy dość szybko jednak zrezygnował z malarstwa by od 1925 roku
poświęcić się całkowicie sztuce portretowej. Jego teorie nie zostały przyjęte ze zrozumieniem przez środowisko artystyczne, czuł się w związku

z tym wypchnięty poza jego margines i rozgoryczony. Dał temu wyraz
w powieści „Pożegnanie jesieni” (1925) pisząc: Minęły czasy metafizycznej absolutności sztuki. Sztuka była dawniej jeśli nie czymś świętym, to
w każdym razie „świętawym” – zły duch wcielał się w ludzi czynu. Dziś nie
ma w kogo – resztki indywidualizmu życiowego to czysta komedia – istnieje tylko zorganizowana masa i jej słudzy. Od biedy zły duch przeniósł
się w sferę sztuki i wciela się dziś w zdegenerowanych, perwersyjnych artystów. Ale ci nikomu już nie zaszkodzą ani pomogą: istnieją dla zabawy
ginących odpadków burżuazyjnej kultury. Publikował również artykuły,
polemizował z poglądami współczesnych filozofów, pisał tzw. główniak
„Zagadnienie psychofizyczne”, ostrzegał, że zanik uczuć metafizycznych
prowadzi do rozwydrzenia form artystycznych, które jest końcem sztuki
w ogóle na naszej planecie. We wrześniu 1936 roku wygłosił referat na
Kongresie Filozoficznym w Krakowie. Rok później gościł w Polsce zaprzyjaźnionego z nim niemieckiego filozofa Hansa Corneliusa. W tym
samym roku zrezygnował zupełnie z malarstwa sztalugowego i założył
Firmę Portretową „S.I.Witkiewicz”. Dla swoich klientów opracował szczegółowy Regulamin. Portrety malowane pastelami i kredkami na papierze podlegały surowej typologii. Nierzadko powstawały pod wpływem
silnie odurzających leków, alkoholu i narkotyków a sam artysta dokumentował swój stan firmując prace specjalnym autorskim kodem. Różnorodność portretów stworzonych przez Witkacego jest ogromna. Fantazja i poczucie humoru z jakimi operował artysta powodują iż każdy
z nich jest wyjątkowy. Działalność portretowa ekscentrycznego artysty
jakim niewątpliwie był Stanisław Ignacy Witkiewicz przyniosła mu sławę
i uznanie i zaliczana jest do jednego z najdłużej trwających cyklów malarskich w historii polskiej sztuki nowoczesnej.
W latach 30. stworzył Witkacy serię portretów w typach B i E (bądź mieszanych B+E) charakteryzujących się realizmem niemalże fotograficznym. Ze szczególną emfazą potraktowane są oczy modeli zarówno dorosłych jak i dzieci. Stanisław Ignacy Witkiewicz zmarł 18 września 1939
we wsi Jeziory na Polesiu, śmiercią samobójczą – na wieść o zbrojnej
napaści Armii Czerwonej na Polskę – (dziś teren Ukrainy).
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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ (WITKACY) (1885 – 1939)
PORTRET ZOFII SANTARIUSOWEJ Z DOMU NIKLAS, 1919
węgiel, pastel, papier, 59 x 48,5 cm (w świetle oprawy)
sygn. i opisany p.d.: Ignacy Witkiewicz / 1919, oraz z boku: T.E

Cena wywoławcza: 40 000 zł
Estymacja: 70 000 – 80 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Polska
kolekcja prywatna rodziny Santarius, Poznań
zakup od artysty
WYSTAWIANY:
Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885-1939. Katalog dzieł malarskich, oprac. I. Jakimowicz przy współpracy
A. Żakiewicz, Muzeum Narodowe, Warszawa, 1990.
REPRODUKOWANY:
Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885-1939. Katalog dzieł malarskich, oprac. I. Jakimowicz przy współpracy
A. Żakiewicz, Muzeum Narodowe, Warszawa, 1990, poz. II 159.

Regulamin Firmy z 1928 roku wymieniał kilka typów portretów, przy czym dwa pierwsze: A i B, stanowiły
główne źródło utrzymania Witkacego. W pierwszym przypadku były to portrety konwencjonalne,
upiększające, wręcz idealizujące – „wylizane” i gładkie, w drugim zaś bardziej charakterystyczne,
dopuszczające w bogatszej wersji B+d – niewielką karykaturalność. Te odmiany portretów interesowały
potencjalnych klientów Firmy wywodzących się z kół rządowych Drugiej Rzeczpospolitej, warszawskiej
finansjery i inteligencji. Natomiast typy B+d oraz C, D, E (…) zarezerwowane były dla osób z bardzo
szerokiego kręgu towarzyskiego Witkacego oraz jego przyjaciół.
cytat za: S. Korzysztofowicz-Kozakowska, F. Stolot, Historia malarstwa polskiego, Kraków 2000, s. 348.
Po powrocie z Rosji, gdzie spędził lata I wojny światowej, Witkacy kontynuował rozpoczętą tam działalność wykonywania portretów węglem
i pastelami. Na ogół artysta otrzymywał za nie honoraria, niekiedy jednak
rewanżował się portretami za najrozmaitsze przysługi – pożyczki, gościnę, opiekę medyczną. W latach 1919-1920 sportretował kilku członków
rodziny Niklasów, prawdopodobnie w rewanżu za gościnę w Krakowie,
przy ul. Radziwiłłowskiej 17, jak wynika z listu artysty do Emila Breitea
z dn. 4 XI 1919 r. (zob. S.I. Witkiewicz, Listy I, oprac. T. Pawlak, Warszawa
2013, s. 554), w której prosi o przesłanie listów właśnie na ten adres. (…)
Portret siostry pani Plucińskiej, Zofii Santariusowej z d. Niklas (18991980) powstał w 1919 r. Popiersie kobiety a zwłaszcza jej twarz, Witkacy
potraktował realistycznie, zgodnie z wymogami i tradycją gatunku, tło
zaś – oparcie krzesła oraz tkanina w roślinny orientalny wzór – narysowane jest schematycznie. Kolorystyka portretu jest oszczędna – został
narysowany głównie węglem, w twarzy i włosach oraz tle widoczne są
delikatne akcenty bieli. By podkreślić nieco zadziorną urodę młodej kobiety artysta delikatnie pokolorował jej lekko skośne oczy i wąskie usta.
Styl ten jest charakterystyczny dla tego okresu twórczości Witkacego,
który tylko w wizerunkach swoich oraz bliskich osób używał jaskrawych
barw oraz ekspresyjnie deformował twarze. Konserwatywna publicz-
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ność krakowska zdecydowanie wolała wówczas portrety tradycyjne,
więc artysta spełniał te oczekiwania.
Mąż Zofii, doktor Karol Santarius, chirurg wojskowy w okresie II wojny
światowej jako major WP był więźniem obozu w Starobielsku i został
zamordowany w Charkowie. Ona sama była podporucznikiem AK, prowadziła kwiaciarnię przy ul. Szewskiej w Krakowie, która służyła jako
skrzynka kontaktowa. W młodzieńczym portrecie Zofii Witkacy uchwycił
jej zdecydowany charakter i niebanalną urodę. Wizerunek nosi adnotację „T.E.”, która według sformułowanego w 1925 r. regulaminu jednoosobowej Firmy Portretowej „S.I. Witkiewicz” oznacza typ E – zakładający
„dowolną interpretację psychologiczną, według intuicji firmy.” W praktyce – w tej konwencji artysta portretował kobiety, które mu się podobały.
Państwo Santariusowie po ślubie w 1927 r. zamieszkali w Poznaniu
i portret Zofii prawdopodobnie uczestniczył w Powszechnej Wystawie
Krajowej w 1929 r. tamże. Poza tym nie był publikowany, wystawiany ani
sprzedawany. Pochodzi on ze zbiorów rodzinnych. Dzieł z tego okresu
zachowało się niewiele, ujawnienie każdego z nich jest więc godnym
uwagi wydarzeniem poszerzającym obraz życia i twórczości Witkacego.
cytat z ekspertyzy: dr Anny Żakiewicz z dnia 10.06.2016.
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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ
(WITKACY) (1885 – 1939)
PORTRET NENY STACHURSKIEJ, 1931
pastel, papier, 66 x 48 cm (w świetle oprawy)
sygn. i opisany: N∏ / NP / Witkacy (T.C+Empedecoco) / 1931 / IX

Cena wywoławcza: 50 000 zł
Estymacja: 80 000 – 100 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Polska
1991 – Aukcja Domu Aukcyjnego Rempex, grudzień 1991
1961-1991 – depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie
kolekcja prywatna prof. Jana Leszczyńskiego

Oczy – śliczne i nieprzytomne zresztą
niebieskawe – źrenice bardzo rozszerzone,
nos – jak to teraz mówią „falisty”, usta
– jadowito uśmiechnięte ale względnie
dobrze narysowane, choć nieco miejscami
pod względem wywinięcia à la Van Dyck
przesadzone (oczywiście jak na dzisiejsze
czasy). Włosy – niemożliwie wijące się. Owal
– umiarkowany, wzrost – mierny ale mizerny.
W ogóle tak, ale po co o tym gadać. – Witkacy
cytat za: Czyńska M., Kobiety Witkacego. Metafizyczny harem,
Wydawnictwo Znak, Kraków, 2016, s. 188.

WYSTAWIANY:
Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885-1939. Malarstwo – rysunek – fotografia – Firma portretowa.
W czterdziestą rocznicę śmierci artysty, Muzeum Narodowe, Kraków, luty 1980.
Portrety Witkacego, salon Domu Aukcyjnego „Rempex”, Warszawa 22.III – 8.IV.1998.
REPRODUKOWANY:
Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885-1939. Malarstwo – rysunek – fotografia – Firma portretowa.
W czterdziestą rocznicę śmierci artysty, Muzeum Narodowe, Kraków, 1980, poz. kat. 263.
Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885-1939. Katalog dzieł malarskich, oprac. Irena Jakimowicz przy
współpracy Anny Żakiewicz, Muzeum Narodowe, Warszawa, 1990, poz. I 1520 [jako Portret kobiety].
Portrety Witkacego, salon Domu Aukcyjnego „Rempex”, Warszawa, 22.III – 8.IV.1998, poz. kat. 18.

Nena (Jadwiga) Stachurska (1905-1945) po raz pierwszy przyjechała do
Zakopanego w 1913 r. z matką, Heleną i siostrą, Modestą. Już wtedy
zetknęła się z Witkacym – w domu Ireny Solskiej, gdyż jej matka opiekowała się córką aktorki, Haneczką i dziewczynki często bawiły się razem, artysta zaś odwiedzał słynną famme fatale, z którą kilka lat wcześniej łączył
go płomienny romans. Następnie, w 1925 r. obie siostry uczestniczyły
w zebraniach Towarzystwa Teatralnego, którego współtwórcą był Witkacy. We wrześniu 1928 r. Nena nawiązała bliższy kontakt z artystą i właśnie
wtedy powstały pierwsze z ponad setki jej portretów wykonanych przez
Witkacego, na którym niewątpliwa uroda kobiety – blond włosy, wielkie
niebieskie oczy oraz małe kształtne usta – najwyraźniej robiła piorunujące
wrażenie. Stachurska jest obecna także na licznych fotografiach w jego
towarzystwie. Intensywny romans trwał co najmniej rok, ostatecznie zerwanie znajomości nastąpiło dopiero w 1935 r.
Portret wykonany we wrześniu 1931 r. zgodnie z napisem obok sygnatury należy do typu C oraz „Empodecoco” (spolszczone un peu de coco)
i powstał pod wpływem niewielkiej ilości kokainy, a lekko nieprzytomne
spojrzenie wielkich oczu modelki na wpół przykrytych ciężkimi powiekami sugeruje, że i ona mogła być wówczas pod wpływem narkotyku. Dodatkowe adnotacje umieszczone na portrecie informują, że w tym czasie
Witkacy nie pił alkoholu („N∏”) i nie palił papierosów („NP”). Zapewne
dlatego wizerunek nie jest nadmiernie zdeformowany, dzięki czemu zachowuje obraz pięknej kobiety, a jej dość ciasno skadrowana twarz (zamiast
tradycyjnego popiersia) nadaje mu dodatkową ekspresję.
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Portret pochodzi z kolekcji profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Jana Leszczyńskiego (1905-1990), filozofa, którego z Witkacym łączyły
zarówno zainteresowania filozoficzne, jak też upodobania do pięknych
kobiet. Obaj związani najpierw z Neną Stachurską, a następnie z Janiną
(Inką) Turowską (1910-1944), która ostatecznie w marcu 1933 r. poślubiła bardziej statecznego i młodszego od artysty o 20 lat, profesora
Leszczyńskiego. Z uwagi na bliskie związki z artystą Leszczyńscy byli
właścicielami ogromnej kolekcji prac Witkacego, która po śmierci profesora w 1990 r. uległa rozproszeniu. Portret uczestniczył w wystawie:
Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885-1939. Malarstwo – rysunek – fotografia – Firma portretowa. W czterdziestą rocznicę śmierci artysty, Muzeum
Narodowe, Kraków II 1980, poz. kat. 263 oraz został opublikowany
w katalogu oeuvre’u Witkacego: Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885-1939.
Katalog dzieł malarskich, oprac. Irena Jakimowicz przy współpracy
Anny Żakiewicz, Muzeum Narodowe, Warszawa, 1990, poz. I 1520 [jako
Portret kobiety]. Po wycofaniu depozytu z MNK portret został zakupiony
za pośrednictwem warszawskiego Domu Aukcyjnego „Rempex” w grudniu 1991 r. przez prywatnego kolekcjonera. Uczestniczył w pokazie tej
kolekcji pt. Portrety Witkacego, salon Domu Aukcyjnego „Rempex”,
Warszawa 22 III – 8 IV 1998, poz. kat. 18, repr. b., także na zaproszeniu
[błędnie zidentyfikowany jako portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej].
cytat z ekspertyzy: dr Anny Żakiewicz, Warszawa, 21.08.2017.
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ALFONS KARPIŃSKI (1875 – 1961)
DAMA W KAPELUSZU, 1918
olej, płótno naklejone na tekturę, 50 x 40 cm
sygn. l.g.: a.Karpinski 1918

Cena wywoławcza: 17 000 zł l
Estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Z czasem ustalił artysta własną manierę malarską, wyrażającą się w takich cechach, jak staranna, dość
gładka faktura, lokalny koloryt oparty na stłumionej gamie barwnej, pozbawionej silniejszych akcentów,
mocny kontur, oraz rozproszony światłocień, co stwarzało pozorne podobieństwo tego malarstwa do
twórczości starszej o dziesięć lat Boznańskiej. Jego liczne i na swój sposób frapujące portrety kobiece
przenikała atmosfera salonu lub buduaru, a ich kokieteria polegała na wyborze odpowiednich modelek
i efektownych, pastelowych odcieniach koloru, jakie cechują jego olejne na ogół malarstwo.
Dobrowolski T., Nowoczesne malarstwo polskie tom. III, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964, s. 28.

Alfons Karpiński urodził się 20 lutego 1875 r. w Rozwadowie koło Tarnobrzegu (obecnie dzielnicy Stalowej Woli). Ojciec artysty o tym samym
imieniu sprawował urząd sędziego powiatowego. W 1885 roku, po
przejściu ojca na emeryturę, Karpińscy przenieśli się do Krakowa.
Tam jako piętnastoletni chłopiec Karpiński rozpoczął naukę rysunku
w szkole, która zajmowała się dokształcaniem rzemieślników. Nauczycielem rysunku był w niej Józef Bogucki, który dodatkowo udzielał
chłopcu prywatnych lekcji. W 1891 roku rozpoczął studia w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Floriana Cynka, Izydora Jabłońskiego,
Władysława Łuszczkiewicza i Leona Wyczółkowskiego. Często również
uczestniczył w zajęciach plenerowych z Janem Stanisławskim. W 1903
roku kontynuował naukę w monachijskiej pracowni Antona Ažbégo,
następnie w latach 1904-1907 w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych
u Kazimierza Pochwalskiego. Lata 1905 – 1907 to czas, rozkwitu krakowskiego kabaretu Zielony Balonik w Jamie Michalikowej. Karpiński był jednym z założycieli i brał w nim czynny udział: przygotowywał
dekoracje, poruszał kukiełkami w czasie kabaretów, malował obrazy.
W 1907 roku Karpiński wyjechał do artystycznej stolicy Europy – Paryża,
gdzie kształcił się w paryskiej Académie Willi. Był członkiem krakowskiego Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” i warszawskiego TZSP.
Podczas I wojny światowej służył w armii austriackiej, po tym jak został
ranny przydzielono go do kwatery prasowej z zadaniem rysunkowego dokumentowania wojennych zniszczeń – rysunki te były wystawiane w TPSP w Krakowie i Wiedniu. Po II wojnie światowej wstąpił do
grupy „Zachęta” charakteryzującej się tradycjonalistycznym profilem
artystycznym. W początkowym okresie swej twórczości Karpiński malował sceny rodzajowe i miejskie pejzaże – głównie widoki Monachium
i Paryża. Popularność zdobył dzięki przedstawieniom martwych natur
i portretów, zwłaszcza kobiet. W tym czasie zaproponowano mu posadę
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nauczyciela rysunku na Wyższych Kursach dla Kobiet im. A. Baranieckiego. Zrezygnował jednak po upływie pół roku. Po zakończeniu wojny
Karpiński pojął za żonę Władysławę Chmielarczykównę. Został również
powołany na stanowisko wiceprezesa TPSP w Krakowie, pełnił tę funkcję do 1927 roku. Wówczas też ostatecznie wypracował swoją oryginalną stylistykę, ale pozostał wierny klimatowi malarstwa Młodej Polski.
Stworzył salonową odmianę malarstwa realistycznego z domieszką
secesyjnej dekoracyjności i postimpresjonistycznej techniki. Był artystą
prężnie działającym zarówno w kraju jak i za granicą. Brał udział w wielu wystawach zagranicznych (Rzym, Praga, Chicago, Nowy Jork). Umarł
6.VI.1961 roku w wieku 86 lat. We „Wspomnieniach” napisał: (…) pozostałem wierny memu malarstwu i nigdy tego nie żałowałem.
Karpiński należy do czołowych reprezentantów nurtu dekoracyjnego
w polskim malarstwie początków XX wieku, który bazował na zdobyczach XIX-wiecznego realizmu, wiedeńskiej secesji i Młodej Polski.
Głównym tematem jego twórczości stała się postać kobiety (bardzo
rzadko malował mężczyzn). Pozy modela były najczęściej bardzo proste, poddane młodopolskiej stylizacji. W Paryżu najczęściej portretował
swoją ulubioną modelkę Jane (Portret modelki Jane (1908), Muzeum
Narodowe w Krakowie). Jej oraz innym portretowanym, często aktorkom krakowskim nadawał wyraz „kobiety demonicznej”, wielokrotnie
malował również portrety żony. Obrazy te, malowane płaską plamą,
o płynnych konturach, stłumioną gamą barwną, z rozproszonym światłocieniem cieszyły się bardzo dużą popularnością. Silnie podkreślone
spojrzenia, gesty, pozy i stroje i pewna dekoracyjność tych wizerunków
emanują silnie duchem epoki młodopolskiej i swoiście mitycznym pojmowaniem kobiecej natury w tej epoce.
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ALFONS KARPIŃSKI (1875 – 1961)
ŻÓŁTE RÓŻE Z PUZDERKIEM
olej, tektura, 48 x 68 cm
sygn. z prawej strony: aKarpiński

Cena wywoławcza: 13 000 zł l
Estymacja: 15 000 – 18 000 zł
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Na bogatą twórczość artysty składają się wczesne sceny rodzajowe z podkrakowskiej wsi, pejzaże i portrety ale również martwe natury z kwiatami. Wyróżnia
je niezwykle dekoracyjna kompozycja i różnorodna gama barwna. Zafascynowany malarstwem Olgi Boznańskiej malarz często sam stosował zabieg
lekkiego rozmywania farb, które nadawało kompozycji odrealnienia. Karpiński
poznał Boznańską osobiście podczas swojego drugiego pobytu w Paryżu w 1922
roku. Martwe natury malowane przez Alfonsa Karpińskiego komponowane są
z ujęciem ulubionych przez artystę żółtych róż oraz cynii, astrów, mimoz, nagietków, azalii, rododendronów. Każda martwa natura potraktowana jest przez
artystę osobno z wielkim wyczuciem i wrażliwością oddającą miękkość kwiatów i efemeryczność scenerii.

18
ALFONS KARPIŃSKI (1875 – 1961)
ŻÓŁTE RÓŻE Z CUKIERNICĄ
olej, dykta, 43 x 74 cm
sygn. z prawej strony: aKarpiński

Cena wywoławcza: 13 000 zł l
Estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Tematem obrazów [jest] czas płynący
z wolna w ciszy mieszczańskiej
enklawy, odmierzany tykaniem zegara
i opadaniem kwietnych płatków,
nasycona wspomnieniami atmosfera
wyizolowanego wnętrza.
– Irena Kossowska
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AUTOR NIEOKREŚLONY
AKT, POCZ. XX W.
olej, płótno, 87 x 71 cm
niesygnowany

Cena wywoławcza: 12 000 zł
Estymacja: 15 000 – 20 000 zł
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W talencie jego dźwięczy pewna nuta specjalna: wysokie poczucie wartości dekoracyjnych
dzieła. W lekkich pastelach uderza smak, z jakim komponuje owe główki, czy półfigury kobitek
ubranych albo półnagich, ślicznych żywych i pikantnych. Axentowicz jak nikt inny, pamięta,
aby dać im piękne tło perłowo szare, albo żółtawe, albo błękitnawe, niekiedy czerwone
o wyszukanym odcieniu. – Eligiusz Niewiadomski

TEODOR AXENTOWICZ

Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji
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Jeden z czołowych przedstawicieli młodopolskiego malarstwa. Artysta urodzony w Braszowie w Siedmiogrodzie w rodzinie pochodzenia
ormiańskiego. W latach 1879-1882 studiował w akademii monachijskiej
pod kierunkiem Gabriela von Hackla, Alexandra Wagnera i Gruli Benczura. Początkowo malował realistyczne sceny rodzajowe (Gęsiarka, 1880),
studia figuralne (Portret górala, 1881), próbował także sił w kompozycji
historycznej (m.in. sceny z życia dawnych Słowian) W okresie 1882-1895
przebywał w Paryżu, gdzie studiował u Emile’a Carolusa-Durana. Edukacja w jego pracowni otworzyła Axentowiczowi drzwi do znakomitych
salonów paryskich: rodziny Godebskich – miejsca spotkań elity intelektualnej Paryża, otoczenia Czartoryskich i Hotelu Lambert, pracowni
Józefa Chełmońskiego oraz domu Władysława Mickiewicza uchodzącego tam za “oazę polskości”. Z tego okresu czasu pochodzą portrety
m.in. księcia Władysława Czartoryskiego, Cypriana Godebskiego, Sary
Bernhard i Henrietty Fouquier. W 1894 współpracował z Wojciechem
Kossakiem i Janem Styką przy realizacji “Panoramy Racławickiej”. Młody
Axentowicz bywał w posiadłości znanego redaktora czasopisma „Figaro” – Henriego Fouquiera, gdzie poznał jego córkę Henriettę – młodą
paryską piękność, którą artysta przez wiele lat portretował. Od tego
czasu Teodor Axentowicz pracował jako portrecista oraz ilustrator cenionych czasopism: „Le Monde Illustré”, „L’Illustration” i „Figaro”. Drugą
ulubioną jego modelką była rudowłosa Ata Zakrzewska, której zjawiskowa uroda została uwieczniona m.in. w Rudowłosej i Wiośnie. W 1893
roku Axentowicz pojął za żonę Izę z Giełgud, za której Portret w różowej
sukni otrzymał w 1894 roku. Złoty medal na wystawie we Lwowie. W tym
samym roku został powołany przez Juliusza Fałata do objęcia stanowiska profesora w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Krakowska uczelnia
i środowisko artystyczne zyskało tym samym wziętego portrecistę i malarza scen rodzajowych, mającego za sobą również zdobyty tytuł Oﬀicier
d’Académie i członkostwo w Société Nationale des Beaux-Arts w Paryżu.

Twórczość Axentowicza rozwijała się dwutorowo, artysta zdobył uznanie
jako portrecista i zarazem jako autor scen rodzajowych. Drugi z wymienionych nurtów jego sztuki sięgał początkami okresu monachijskich
studiów, kiedy to Axentowicz malował w realistycznej konwencji epizody z życia wsi (Pogrzeb na Rusi, 1882). Ludową tematykę rozwijał
– w oparciu o przywiezione z Huculszczyzny szkice – doskonaląc realistyczny warsztat malarski. Powstały liczne sceny rodzajowe, przedstawiające m.in. Święto Jordanu, Pogrzeb huculski, Święcone. Dążenie
do dekoracyjnej stylizacji znalazło rozwinięcie w obfitej liczbie idealizowanych portretów bliżej nieznanych nam dzisiaj dam promieniujących paryskim szykiem – piękności w sukniach balowych, ozdobionych
wyrafinowaną biżuterią, spowitych futrami, w nobliwych kapeluszach,
trzymających w ręku wachlarze, kwiaty maski, czytających, płaczących
zadumanych (…) uwielbianych, dla których mężczyźni tracili serca, rozum
i majątek. Axentowicz uprawiał także akwarelę, zajmował się litografią
(afisze dla II, III i VII wystawy „Sztuki”), projektował okładkę katalogu IV
wystawy Sztuki, wykonywał algrafie i glinoryty. W 1904 roku przebywał
kilka miesięcy w St. Louis w USA jako współorganizator i uczestnik działu sztuki polskiej na Wystawie Powszechnej. Brał udział w wystawach
w Dreźnie, Wiedniu, w IX Międzynarodowej Wystawie w Monachium
(1905), w Rzymie (1911), w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji
i w wielu innych. W kraju wystawiał od 1880 w TPSP w Krakowie, w Salonie Krywulta w latach 1811-1906 i od 1883 roku w TZSP w Warszawie.
Indywidualne wystawy Axentowicza miały miejsce w Krakowie w 1923
i 1927 roku, w 1930r w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi i TZSP w Warszawie, w 1938r w TPSP w Krakowie i w 1939r w TPSP we Lwowie. Dzieła artysty znajdują się we wszystkich niemal zbiorach publicznych: Muzeum
Narodowym w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi,
a także w największych kolekcjach prywatnych w Polsce.
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TEODOR AXENTOWICZ (1859 – 1938)
PORTRET JESIENNY, 1911
technika mieszana, papier naklejony na płótno, 174 x 92 cm
(w świetle oprawy)
sygn. p.d.: T. Axentowicz 911

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

Opisywany obraz (…) należy do niewielu tak pokaźnych i dekoracyjnych prac artysty. Zazwyczaj budował on
dla portretów skromne, czy wręcz abstrakcyjne tła, aby podkreślać urodę modelek. Od czasu powodzenia
wizerunków Henrietty Fouquier – córki redaktora naczelnego Le Figaro, którą portretował jeszcze w Paryżu
pod koniec XIX w, artysta nieodmiennie poświęcał sie portretowaniu przede wszystkim pięknych kobiet
w perfekcyjnie opanowanej technice pasteli. Opisywana scena to jednak rzadkość. W pełnopostaciowym
portrecie Axentowicz poświęcił dużo uwagi scenerii. Mamy w tle drzewo kasztanowca, z przebarwionymi
jesiennie liśćmi, wiszące pnącza winogron, a przede wszystkim duży ozdobny kosz wypełniony zebranymi
winogronami. Wiemy, że artysta w 1911 roku namalował co najmniej dwie takie sceny. Druga, również
przedstawiającą postać pięknej kobiety na tle jesiennego ogrodu, została wystawiona na jubileuszowej
wystawie krakowskiego TPSP. Wiemy także, że jesienny temat interesował artystę już znacznie wcześniej.
Jednym z takich przedstawień jest Alegoria jesieni z około 1900. (…) Zdecydowana większość tak okazałych
obrazów artysty od dawna należy do zbiorów muzealnych, więc jej pojawienie się daje nieoczekiwaną
możliwość uzupełnienia prywatnej kolekcji.
cytat z ekspertyzy Adama Chełstowskiego z dnia 03.06.2017
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WLASTIMIL HOFMAN (1881 – 1970)
W PODRÓŻY, 1918
olej, tektura, 65 x 89 cm
sygn. l.d.: Wlastimil Hofman 1918

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

Wlastimil Hofman urodził się w rodzinie polsko – czeskiej. We wczesnym
dzieciństwie Hofmanowie przenieśli się do Krakowa, gdzie w latach
1895-1899 młody Wlastimil studiował w Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Jana Stanisławskiego, Józefa Skrzyńskiego i Jacka Malczewskiego. Bardzo dużo podróżował, m.in. do Wiednia, Paryża i rodzinnej Pragi. W latach 20. powrócił na krótko do Krakowa by następnie osiąść
w Szklarskiej Porębie, w której pozostał do swojej śmierci w 1970 roku.
Kunszt artystyczny Hofmana ceniony był nie tylko w kraju ale i poza jego
granicami. W roku 1907 jako pierwszy z polaków otrzymał nominację
na członka Wienner Secession Galerie, a w 1921 jako drugi, po Oldze
Boznańskiej, Polak został członkiem Societe Nationale de Beaux Arts
w Paryżu. 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 baśniowy i mistyczny łączy się w malarstwie Hofmana z młodopolską fascynacją światem polskiej wsi. W twórczości artysty
dominują przedstawienia lirycznych Madonn, młodych chłopek i dzieci,
włóczęgów, uskrzydlonych aniołów i grających na fujarkach faunów.
Silny pierwiastek religijny i baśniowy sprawia, że w twórczości artysty
świat realny miesza się ze światem fantastycznym. Zgodnie z nurtem
symbolicznym Hofman często podejmował również w swoim malarstwie motyw starości i młodości oraz temat życia jako wędrówki, którą
rozpoczynamy w momencie narodzin. Do jednych z najbardziej ulubionych bohaterów malarstwa Hofmana należały dzieci, które w warstwie
symbolicznej i alegorycznej często przedstawiał pod postacią aniołów
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odwołując się w ten sposób do cnót niewinności i czystości. Obecność
dzieci na płótnach Hofmana interpretowana jest również jako nawiązanie do szczęśliwości lat dziecinnych. Niewątpliwie jednak przedstawienia te nacechowane są silnym pierwiastkiem symbolicznym i nie
brak w nich melancholii i zadumy. Tadeusz Dobrowolski, pisząc o korzeniach sztuki Hofmana wyraźnie wskazuje na tradycję i atmosferę jaka
panowała w Polsce końca XIX i początku XX wieku. Rozpoczynający
wówczas karierę Hofman kształtował się pod wpływem burzliwych czasów. Jak podkreśla Dobrowolski Hofman należał do pomatejkowskiego
pokolenia artystów, którzy negowali historyzm w malarstwie i szukali dla siebie nowych ścieżek rozwoju twórczego. Hofman odnalazł się
w symbolizmie, w tej swoistej odmianie antropocentryzmu początku XX
wieku, która na piedestał wyniosła duszę człowieka. Zatem, podobnie
jak w sztuce Wojtkiewicza, Malczewskiego, czy innych przedstawicieli
symbolizmu polskiego, w twórczości Hofmana ogromną rolę odgrywały
tematy obrazu, niosące z sobą konkretne, często głębokie treści. Jednak warstwa symboliczna nigdy nie przesłoniła całkowicie fascynacji
Hofmana rzeczywistością. Jak pisze Dobrowolski nośnikami symbolicznych treści „byli jednak zwykli ludzie, idealizowani chyba wyjątkowo”
a „(…) symbolizm Hofmana jest bardzo ziemski, chciało by się rzec chtoniczny, odarty z brutalności, liryczny”. Malarstwo Wlastimila Hofmana
pozostaje twórczością ciągle zaskakującą przez mnogość interpretacji
a niesione przez nią treści alegoryczne i symboliczne rodzą potrzebę pogłębiania studiów nad spuścizną artysty. Malarstwo Hofmana przyciąga
i intryguje – to sprawia, że cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
na rynkach aukcyjnym i antykwarycznym.
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STANISŁAW EJSMOND (1894 – 1939)
WIELKIE PEONIE
akwarela, ołówek, papier, 97,5 x 66 cm (w świetle oprawy)
sygn. l.g.: S.EJSMOND

Cena wywoławcza: 35 000 zł
Estymacja: 38 000 – 48 000 zł

Jego ojcem był malarz Franciszek Teodor Ejsmond, który sam kształcił
syna, pod jego kierunkiem Stanisław odbył również studia artystyczne.
Po raz pierwszy wystawił swoje prace w 1910 roku w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych mając zaledwie szesnaście lat, począwszy od tej
wystawy artysta związał się z Towarzystwem na kolejne dwadzieścia
siedem lat tj. do 1937. Pełnił tam różne funkcje, m.in. zasiadał w sądach
konkursowych, równocześnie regularnie wystawiał swoje prace za które odbierał wyróżnienia i nagrody. W 1929 uczestniczył w poznańskiej
wystawie artystów niestowarzyszonych. Od 1937 był zastępcą członka
Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i gospodarzem wystaw,
w 1939 został wybrany na wiceprezesa. Po wybuchu II wojny światowej
koordynował zabezpieczanie zbiorów Zachęty, uczestniczył w wywiezieniu do Lublina i zabezpieczeniu obrazów Jana Matejki (Bitwa pod Grunwaldem i Kazanie Skargi). Zginął 9 września 1939 w Lublinie podczas

60

/

bombardowania miasta, przygnieciony nawiniętym na wałek obrazem
Bitwa pod Grunwaldem. Malował odznaczające się dekoracyjnością
i zaletami koloru kwiaty, martwe natury, portrety, a także kompozycje
fantastyczne. Jego symboliczne epitafium znajduje się na grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kw. 194).
Tworzył stosując szeroką paletę kolorów, były to martwe natury, portrety, kwiaty i kompozycje fantastyczne. Był autorem plakatów propagandowych i panneau dla firm E. Wedel i F. Bohm. Prezentowane kwiaty
piwonii oddane są z właściwą mu finezją i trudną do osiągnięcia w tym
temacie niebanalnością. Subtelna paleta i naturalna linia, oraz znaczny
rozmiar akwareli czynią ją nie tylko wyjątkowym przykładem polskiej
sztuki międzywojennej ale też cieszą oko spełniając wysmakowaną
funkcję dekoracyjną.
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JÓZEF PANKIEWICZ (1866 – 1940)
PORTRET MALARZA, OK. 1900
olej, płótno, 87 x 73 cm
dedyk. p.g.: a Pankiewicz

Cena wywoławcza: 50 000 zł
Estymacja: 70 000 – 90 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Polska
kolekcja prywatna, USA

Urodził się w rodzinie inteligenckiej. W latach 1884-1885 studiował
w warszawskiej Klasie Rysunkowej u Wojciecha Gersona i Aleksandra Kamińskiego, jesienią 1885 wyjechał na dziewięć miesięcy do Petersburga kształcić się w tamtejszej akademii (zapoznał się wówczas
z malarstwem dawnych mistrzów, które decydująco wpłynęło na jego
rozwój). W latach 1886-1889 utrzymywał ścisłe kontakty z grupą naturalistów – literatów, muzyków i malarzy – skupiona wokół „Wędrowca”.
W 1889 przebywał wraz z Władysławem Podkowińskim w Paryżu, gdzie
zetknął się z malarstwem impresjonistów. Swoje impresjonistyczne obrazy wystawiali obaj w Warszawie w 1890r. i 1891r., lecz ich prezentację
niechętnie przyjęli zarówno krytycy, jak i nie przygotowana publiczność.
Zniechęcony Pankiewicz odszedł od metody impresjonistycznej i zwrócił się ku nokturnowym, symbolicznym kompozycjom. Od tego czasu
zamieszkał w Warszawie, skąd wyjeżdżał wielokrotnie za granicę, głównie do Francji (w 1908 zaprzyjaźnił się z Pierre'em Bonnardem). I wojnę światową spędził w Hiszpanii i do 1923 mieszkał w Paryżu. Wrócił
na krótko do Krakowa, gdzie podjął ponownie pracę w akademii, lecz
już w 1925 zamieszkał na stałe w Paryżu, skąd kierował zorganizowaną
przez siebie filią krakowskiej akademii. Od 1897 Pankiewicz należał do
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”; ponadto był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu, Związku Artystów Polskich we
Francji, Stowarzyszenia Artystów „Mánes” w Pradze (od 1928). W 1927
otrzymał od rządu francuskiego Legię Honorową, a w 1933 – z okazji
czterdziestolecia twórczości – od rządu polskiego Krzyż Komandorski
orderu Polonia Restituta. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych
w kraju i za granicą; najważniejszą z indywidualnych wystaw artysty była
niewątpliwie ekspozycja zorganizowana przez Félixa Fénéon w Paryżu
w Galerie Bernheim-Jeune (1922).
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Pankiewicz decydująco wpłynął na polskie malarstwo. Jego uczniowie
założyli w 1923r. „Komitet Paryski”, aby wyjechać wspólnie do Paryża. Wyjazd nastąpił w 1924 roku a już w 1925 utworzyli w Paryżu filię
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą Pankiewicz kierował do
1930r. Wypracował własną metodę nauczania – w uczniach rozbudzał
wrażliwość na kolor i formę, podkreślał wartość i sens poznawania
dawnego malarstwa oraz historii sztuki, a przede wszystkim kształtował
zamiłowanie do sztuki francuskiej. Do jego najwybitniejszych uczniów
należeli m. in. Józef Czapski, Jan Cybis, Mojżesz Kisling, Szymon Mondzain. Będąc wszechstronnie uzdolnionym czerpał swobodnie i bez
ograniczeń ze zdobyczy i doświadczeń różnych kierunków i mistrzów.
Wiele podróżował, zwiedzał muzea, pilnie studiując malarstwo dawne
– szczególnie interesował go Veronese i malarze holenderscy. Malował
portrety, martwe natury, pejzaże oraz sceny rodzajowe. Zajmował się
także malarstwem dekoracyjnym – w latach 1928 – 1932 do kaplicy Królewskiej zamku na Wawelu wykonał panneaux. Uprawiał grafikę, przede
wszystkim akwafortę i suchoryt. Był – obok Leona Wyczółkowskiego –
najwybitniejszym polskim grafikiem pierwszej połowy XX w. Jego twórczość nieustannie się zmieniała: od naturalistycznych kompozycji (Targ
na jarzyny na Placu za Żelazną Bramą) – przez studia impresjonistyczne (Lato, Wóz z sianem) i postimpresjonistyczne (Dorożka w nocy, Park
w Dubaju) do obrazów kubistycznych i fowistycznych, będących dekoracyjnymi zestawieniami czystych kolorów. W latach 20. i 30. zwrócił się
ku sztuce klasycznej, pełnej umiaru i harmonii. Jerzy Wolﬀ, analizując
twórczość Pankiewicza, pisał: „mimo swojej wielkiej kultury, wygląda
w malarstwie niemal na zdolnego ucznia tamtych z Zachodu, a jego
sztuka jest pomostem łączącym nas ze sztuką Europy.”
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JAN STANISŁAWSKI (1860 – 1907)
POŻAR WSI
olej, deska, 14,8 x 26,8 cm
na odwrocie naklejka z odręcznym opisem: Jan Stanisławski „Pożar wsi”

Cena wywoławcza: 35 000 zł
Estymacja: 45 000 – 60 000 zł

Trzeba kształcić swoje oko. (…) Malarz winien widzieć kolorowo przedmioty. Cień
to nie brak koloru, ale kolor nie tak zdecydowany jak w świetle, jak materia jasna.
– Jan Stanisławski
cytat za: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Jan Stanisławski i jego uczniowie, Wyd. Kluczyński, Kraków, s. 28

Jedna z najważniejszych postaci artystycznego świata Młodej Polski, wieloletni profesor Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, jeden
z najwybitniejszych pejzażystów w polskiej sztuce. Studiował malarstwo u Wojciecha Gersona w Warszawie i Władysława Łuszczkiewicza
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1885-1888 u Carolusa
Durana w Paryżu. Wiele podróżował po Europie – wyjeżdżał do Francji,
Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Czech, wielokrotnie jeździł na Ukrainę. W 1895 był w Berlinie, gdzie współpracował z W. Kossakiem i J. Fałatem przy malowaniu panoramy Berezyna, we Lwowie
współpracował z Janem Styką przy Golgocie. W 1897 został profesorem
malarstwa krajobrazowego krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, twórcą
tzw. krakowskiej szkoły pejzażu. Stosował nowatorskie metody nauczania, często zabierał uczniów w plener, wykształcił blisko 60 uczniów
zwanych tzw. „szkołą Stanisławskiego”, m. in. Stanisława Kamockiego,
Henryka Szczyglińskiego, Stanisława Filipkiewicza, Iwana Trusza, Hen-
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ryka Uziębło czy Stanisława Gałka, wpływając na polskie malarstwo
pejzażowe kolejnych lat. Zajmował się również grafiką, ilustracją, projektował plakaty i dekoracje teatralne. Był jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka (1897), członkiem Towarzystwa Polska
Sztuka Stosowana (1901). Uczestniczył w wielu wystawach. Największa
kolekcja jego prac znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Początkowo malował realistyczne pejzaże oparte na przygotowawczych
studiach z natury. Późniejsza fascynacja impresjonizmem spowodowała eksperymenty ze światłem w pejzażu i coraz większą dążność do syntezy form barwnych. Podczas swych podróży tworzył setki, najczęściej
miniaturowych pejzaży malowanych bezpośrednio w plenerze. Niewielkich rozmiarów, pozbawione sztafażu, symboliczne krajobrazy tworzył
na tekturach i deseczkach. Subiektywnie interpretowany, symboliczny,
miniaturowy pejzaż Stanisławskiego stał się jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk w polskim malarstwie.
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JACEK MALCZEWSKI

A

Jacek Malczewski podczas pracy w plenerze XIX wieku – fot. zbiory Narodowe Archiwum Cyfrowe
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bsolwent krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w klasie Jana Matejki i paryskiej École des Beaux-Arts. Urodził się w 1854 roku w Radmiu. Dzieciństwo spędził w rodzinnym wspólnie ze starszą siostrą
Bronisławą urodzoną w 1853 r., młodszym bratem Teodorem urodzonym
w 1857 r. i młodszą siostrą Heleną urodzoną w 1861 r. W 1865 roku zmarł
brat artysty, co zwróciło jego uwagę w stronę mistycyzmu i duchowości.
Wydarzenia Powstania Styczniowego były znamienne dla jego przyszłej
twórczości. Wychowany w patriotycznej atmosferze domu rodzinnego
oraz kształcony między innymi przez wybitnego literata Alfonsa Dygasińskiego wybitnego pedagoga, uczestnika powstania styczniowego
i pisarza pozytywistycznego, Malczewski obierze później wątek patriotyczny za wiodący dla całej swojej twórczości co znajdzie wyraz w obrazach syberyjskich, wielu przedstawieniach Ellenai, ale także licznych
symbolach na jego obrazach: kajdanach, jakuckiej czapce, wojskowym
szynelu, o którym w przyszłości powie, że był mu wiernym towarzyszem
przez całe życie. Już w czasach nauki w gimnazjum Jacek Malczewski
poznał Józefa Brandta, który często bywał w Radomiu u swojego wuja
Stanisława Lessla. W 1872 r. pokazano Matejce prace młodego Malczewskiego. Jan Matejko skierował list do jego ojca w którym pisał: Rysunki
kreślone ręką syna Pańskiego Jacka, zdają się wskazywać i obiecywać
niepośledni talent malarski, którego rozwinięcia nie należy może zbyt
długo przetrzymywać. Za sprawą tej sugestii w 1873 r. Jacek Malczewski
przerwał naukę w gimnazjum i został przyjęty na pierwszy rok studiów
w Szkole Sztuk Pięknych. W 1874 r. podczas pobytu w Radomiu namalował swój pierwszy olejny obraz Portret siostry Heleny przy fortepianie.
We wczesnym okresie twórczości malował w duchu szkoły Jana Matejki.
Były to utrzymane warsztacie akademizmu XIX wiecznego, portrety, sceny rodzajowe i tematy związane z martyrologią Polaków po powstaniu
styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na
Syberii). Od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach
symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi,
baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi. Ponadto malo-

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

Polska – to te pola, miedze, wierzby przydrożne, nastrój wsi o zachodzie słońca, ta chwila tak jak teraz – to
wszystko jest bardziej polskie niż Wawel, to jest to co artysta-Polak powinien się przede wszystkim starać
wyrazić.
wywiad z Jackiem Malczewskim w Wiadomościach Literackich z 1925 r.
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JACEK MALCZEWSKI (1854 – 1929)
BAJKA, 1909
olej, tektura, 74 x 102 cm
sygn. l.g.: JMalczewski / 1909
na odwrocie pieczęć lakowa z orłem i napisem Komisarjat Rządu na M.St. Warszawę

Cena wywoławcza: 370 000 zł
Estymacja: 450 000 – 550 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Polska
1944-1956 depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie
od 1938 kolekcja prywatna,Kraków
kolekcja prywatna, Lwów
zakup od artysty
REPRODUKOWANY:
Heydel A., Jacek Malczewski – Człowiek i artysta, Wydawnictwo Literacko-Naukowe, Kraków, 1933, tab. 37.

Obrazy Malczewskiego są dla nas przeważnie zagadkami, których nie umiemy rozwiązać, które
nas dlatego niepokoją i drażnią. Czujemy pewien nastrój: reszta się nam wymyka.
Wallis M., Sztuka polska dwudziestolecia, Arkady, Warszawa, 1959.

Portrety odgrywają w twórczości Jacka Malczewskiego rolę szczególną. Cechą wspólną większości z nich jest umieszczenie postaci portretowanej na
pierwszym, bardzo bliskim planie, tak by sprawiała niemalże wrażenie wychodzenia z ram obrazu. Portret zazwyczaj ujęty jest w popiersiu umieszczonym w poziomym prostokącie, a przez swoją bliskość z oglądającym niemalże narzuca swoją fizyczną obecność. Jego pełnoplastyczność sprawia,
że stajemy przed obrazem lekko onieśmieleni monumentalnością bohatera, tym bardziej zaciekawieni tym co chce nam powiedzieć. A w portretach
Malczewskiego mówi wszystko, także metaforyczny sztafaż, który podlega
analizie w nie mniejszym stopniu od pierwszoplanowej postaci. Postaci
fantastyczne i realne w tle ucieleśniają często moralne dylematy i rozterki
modela, stąd drugi plan jest niejednokrotnie wykładnią przesłania obrazu.
Na pierwszym planie oglądamy młodzieńca o jasnych włosach w szarej
koszuli z kwadratowym wycięciem i bufiastymi rękawami. Strój ten przypomina konwencją ubiór renesansowy, na który narzucono skórzany serdak. W prawej ręce uniesionej do poziomu piersi trzyma trójkątny kawałek
szkła, w lewej zaś gryf instrumentu strunowego. Młodzieniec przerwał na
chwilę grę, być może by posłuchać czy wywołuje ona zamierzony cel. Zamyślonym wzrokiem właściwie ucieka od widza, wsłuchany bardziej w historię, którą opowiada jego muzyka. Historia jest bajką, która rozgrywa się
wokół niego. Za jego plecami biegnie piaszczysty wąwóz, którym nadciąga
korowód młodych nagich kobiet na koniach. Wąwóz prowadzi prosto do
morza, z którego to wszystkie te Afrodyty wychodzą. Nie widzimy bardzo
dokładnie rysów ich twarzy, ale wszystkie wydają się być podobne bądź
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wręcz jednakowe, mają ten sam sposób uczesania i tą samą manierę
przedstawiania, którą stosował artysta w portretach Marii Balowej. Jadą
spokojnie, zamyślone, wsłuchane i posłuszne muzyce młodzieńca. Nad
wąwozem rosną stare dęby, wzdłuż lewej krawędzi wije się pomiędzy nimi
ogromny wąż. Nie jest jednak groźny. Głowa węża obok prawego ramienia
młodzieńca nie przeraża, ma raczej nieco senny wyraz i dopełnia bajkowego charakteru widowiska. Nad morzem rozciąga się błękitne niebo z białymi obłokami. Cała przyroda: i drzewa, i roślinność, i niebo malowane są
celowo niemal naiwnie, teatralnie, gdyż są scenerią do rozgrywającej się
opowieści. Niczym kurtyna uchylają patrzącemu rąbka tajemnicy na to co
dzieje się za plecami młodzieńca.
Można szukać w tym sposobie przedstawienia nawiązań do sztuki włoskiego renesansu, gdzie portrety często malowane były na tle pejzaży, ujętych
niejako w kurtynę roślinności na bliższym planie. Tak naprawdę jednak
najważniejszą rzeczą przy tego typu przedstawieniach Malczewskiego jest
tzw. stimmung czyli uchwycenie i wyrażenie poprzez formę artystyczną niejasnych, smutnych, romantycznych stanów duszy. Jacek Malczewski był
niewątpliwie romantykiem. Odrywał się od rzeczywistości, która niejednokrotnie bolała i poszukiwał idealnych światów. Prezentowany obraz należy
do tej kategorii prac Malczewskiego, które niosą ze sobą największy ładunek ogromnej wyobraźni artysty, w których to daje upust swoim wizjom,
łączy alegorie i materializuje swoje na wskroś romantyczne rozterki. Tym
samym należy do najbardziej wartościowych i poszukiwanych prac tego
artysty.
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
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JACEK MALCZEWSKI (1854 – 1929)
PORTRET MŁODEJ KOBIETY Z RÓŻĄ, 1909
olej, płyta, 72,5 x 91,5 cm
sygn. l.d.: JMalczwski 1909

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

Co znaczą jednak te wszystkie sześcioskrzydłe i ośmoskrzydłe anioły, koźlonogie fauny,
ostroszpone chimery? Tego przeważnie nie wiemy. Domyślamy się, że są to symbole różnych
potęg i sił w nas i poza nami, ale nie potrafimy ująć tego bliżej. Sam twórca zawsze odmawiał
wyjaśnień w tej sprawie.
Wallis M., Sztuka polska dwudziestolecia, Arkady, Warszawa, 1959.

Siła portretów Jacka Malczewskiego tkwi zapewne w tym, że nie są one
tylko malarskimi przedstawieniami postaci. Są pogłębionymi portretami psychologicznymi, które dają szerokie pole interpretacji odbiorcy. To
sprawia, że na zawsze pozostają współczesnymi i aktualnymi, mimo, że
nie ma już wśród nas portretowanych. Jacek Malczewski był mistrzem
ujmowania fizjonomii. Charakterystyczne cechy budowy, rysów twarzy
i gestów modela sprawiają zazwyczaj, że nie mamy wątpliwości z którą
postacią mamy do czynienia. Nie zawsze są to postaci określone, często
na obrazach mistrza pojawiają się twarze, których nie łączymy z konkretną osobą, być może dlatego, że urzekły go jednostkowo, były rezultatem
szybkiego natchnienia na skutek choćby jakichś wydarzeń losowych.
Pewne jest jednak, że przez tę jedną chwilę tworzenia stanowiły ośrodek
jego malarskiego i duchowego świata. Portrety kobiece można śmiało uznać za ważną i odrębną część twórczości Malczewskiego. Artysta
upatrywał bowiem w kobietach źródła wielu ważnych dla artysty i mężczyzny spraw, czemu wielokrotnie dawał w swojej twórczości wyraz.
Stawały się symbolem muzy, natchnienia, bólu, miłości, przewrotności
losu, nieuchronności końca ludzkiego życia, ale też ucieleśniały idee
narodowe i patriotyczne. Można śmiało powiedzieć, że kobieta została
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postawiona przez Malczewskiego na piedestale naczelnego symbolu,
z którego korzystał często i bardzo chętnie. Prezentowana praca ukazuje
postać bliżej nieznanej, młodej kobiety w pogodnym, wręcz radosnym
nastroju. Namalowany w pastelowych, jasnych barwach portret tchnie
optymizmem i nadzieją. Ale nie byłby twórca sobą, gdyby nie zawarł
w dziele głębszego przekazu. W prawej ręce kobieta trzyma laskę. Można
domniemywać, że autor chciał przypomnieć o drodze, którą czeka kobietę i o atrybutach jej końca. Bohaterka obrazu zdaje się tym nie przejmować, nie zważa również na rozgrywającą się scenę za jej plecami. Tło
bowiem do portretu stanowi wizerunek wiejskiej kobiety z tobołkiem
i kroczącym za nią faunem. Postaci ujęte są jakby w kadrze, w trakcie
wędrówki. Zderzenie młodości modelki, jej radosnego uśmiechu z motywem podróżowania ma zapewne zwrócić uwagę na nieuchronne przemijanie młodości, na świadomość drogi, która czeka każdego z nas,
a najdłuższa teoretycznie właśnie młodych. Wizerunek zostaje dookreślony jednak cudownym motywem róży trzymanej przez kobietę. Być
może artysta chciał przez to podkreślić urzekającą go radość młodego
życia, a być może jest to wskazówka na tę długą drogę, symbol tego co
jest w niej najważniejsze – miłości.

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

/

71

27
JACEK MALCZEWSKI (1854 – 1929)
AUTOPORTRET WE WNĘTRZU, OK. 1926
olej, deska, 28 x 92 cm
sygn. p.g.: JMalczewski

Cena wywoławcza: 70 000 zł
Estymacja: 90 000 – 100 000 zł
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Jacek Malczewski malował siebie, śmiało można powiedzieć, niezliczoną ilość razy. Nie był w tym odosobniony, ponieważ obserwacja siebie jako elementu otaczającej rzeczywistości stanowiła domenę wielu
mistrzów, jak chociażby Rembrandta. Powód i kontekst zapewne u każdego był inny. Jedni dokumentowali upływający czas, drudzy pragnęli
zostawić potomnym swoje podobizny niejako na potwierdzenie namacalnego istnienia. Trudno u Malczewskiego zdefiniować konkretny jeden
powód, ale można zauważyć pewną prawidłowość, z której możliwe jest
wysnucie wniosku. Rzeczą wspólną dla wszystkich autoportretów twórcy, zarówno z wcześniejszego okresu, jak i u schyłku życia, jak ten prezentowany, jest niezmienność samej twarzy artysty. Malczewski maluje
siebie osobno i towarzystwie, w całej postaci i do połowy, en face i z profilu, w marynarce, w szynelu, w zbroi, berecie, jako muzykanta i jako
Chrystusa. Maluje siebie w wielu odsłonach, ale nie daje nam wyczytać

historii przemijania ze swojej twarzy. Jego fizjonomia jest niezmienna,
nawet w obrazach z ostatniego okresu życia. Zmieniają się akcesoria,
zmienia się również sposób malowania, zapewne na skutek dolegliwości związanych z wiekiem, ale jego charakterystyczna głowa nie zmienia
się wcale. Twórca traktuje siebie jako element niezmienny otaczającego świata, również świata symbolicznego, w którym zdaje się na równi
funkcjonować. Prezentowana praca pochodzi zapewne z ok.1926 roku,
co pomagają potwierdzić analogiczne dzieła artysty o ustalonej dacie
powstania. Artysta sportretował sobie we wnętrzu zapewne dworku
w Lusławicach. Szkicowo potraktowane tło pozwala domyślać się już
pewnych kłopotów ze wzrokiem, ale twarz namalowana jest jak zwykle
bezbłędnie, co za każdym razem, przy każdym pojawiającym się na rynku kolekcjonerskim obrazie każe oddać hołd geniuszowi tego wielkiego
malarza.
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ZYGMUNT MENKES (1896 – 1986)
PEJZAŻ Z PARYŻA, OK. 1924-1925
olej, płótno, 65 x 81 cm
sygn. na dole po prawej czerwona farba: Menkes

Cena wywoławcza: 130 000 zł l
Estymacja: 170 000 – 200 000 zł

Przedstawiony na obrazie pejzaż z Paryża, namalowany ok. 1924-1925, ukazuje fragmenty architektury
miejskiej, oraz budowle zabytkowe miasta, w tym najprawdopodobniej Panteon i kopulę Hôtel des Invalides.
To baśniowe, jakby naiwne ujecie stylistycznie przypomina obrazy Raoula Dufy. Po przybyciu do Paryża na
poglądy artystyczne Menkesa oddziałała sztuka Henri Matisse’a i uprawiany przez niego fowizm. Menkes
stosuje, podobnie jak fowiści, w tym Dufy, szerokie plamy barwne, często skontrastowane, choć na ogół
jego koloryt jest bardziej harmonijny. Na płasko potraktowane plamy barwne narzuca nerwowa kreska
detale, które uzupełniają i definiują obraz. Podobne zabiegi stosował też Mark Chagall, z którym Menkes był
zaprzyjaźniony. – dr Ewa Bobrowska
Od 1912r. Menkes uczył się w Szkole Przemysłowej we Lwowie; kursy
rysunku i malarstwa dekoracyjnego prowadził tam Kazimierz Sichulski,
za którym Menkes podejmował w swych wczesnych obrazach tematykę
huculska. W czasie I wojny światowej przez cztery lata zajmował się malowaniem i renowacją malowideł w kościołach okolic miasta. Po wojnie aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym Lwowa, włączając się
w działalność wystawienniczą Koła Miłośników Sztuki Żydowskiej. Menkes szczególnie blisko przyjaźnił się wówczas z malarzami i karykaturzystami: Henrykiem Langermanem i Fryderykiem Kleinmanem. Również
podczas studiów w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (pod kierunkiem Wojciecha Weissa) w latach 1919-1922, często odwiedzał Lwów.
W Polsce związany był z ugrupowaniem „Nowa Generacja” i „Zwornik”.
Pod koniec 1922 artysta wyjechał do Berlina, gdzie podjął studia w prywatnej pracowni ukraińskiego rzeźbiarza Aleksandra Archipenki. Tam
przyjaźnił się z trzema przyszłymi członkami Grupy Czterech, którzy również wywodzili się z lwowskich kręgów artystycznych:Alfredem Aberdamem, Joachimem Weingartem i Leopoldem Weissbergiem, a także z Arturem Nachtem i Ludwikiem Lille. Gdy w 1923 wyjechał zz Aberdamem
po raz pierwszy do Paryża, został sąsiadem Eugeniusza Zaka i Marca
Chagalla. Z braku środków do życia po roku wrócił do Lwowa i jeździł
wtedy na Huculszczyznę. Wkrótce jednak znów znalazł się nad Sekwaną.
W 1925 przez pół roku malował na południu Francji, w Sanary-sur-Mer.
Na przełomie lat 1925 i 1926 obrazy Menkesa i pozostałych członków
efemerycznej Grupy Czterech pokazywane były na wystawie w galerii
Jana Śliwińskiego „Au Sacre du Printemps”. Mecenasem polskiego artysty stał się Nico Mazarski, grecki milioner, który wpłacał Menkesowi stałą
miesięczną pensję w zamian za jego artystyczną produkcję Malarz ożenił się ze studentką Sorbony, późniejsza projektantka mody, Stanisławą
Teodorą (Stasią) Weiss, która niejednokrotnie pozowała paryskim malarzom, najczęściej własnemu mężowi i pochodzącym z Polski kolegom –
Leopoldowi Gottliebowi czy Rajmundowi Kanelbie. W 1935 – po przyjeździe z pleneru w Hiszpanii, gdzie przebywał z Arturem Nachtem – dostał
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propozycję zorganizowania wystawy w Nowym Jorku. Jego sztuka znana już wcześniej w Ameryce, cieszyła się tu nieustającym powodzeniem.
W Nowym Jorku związał się z Associated American Artists. Otrzymywał
często prestiżowe nagrody, również w formie zakupów jego obrazów
do muzeów. W 1967 r. był laureatem nagrody nowojorskiej Fundacji im.
Alfreda Jurzykowskiego. Przyjaźnił się z przedstawicielami polskich elit
artystyczno-intelektualnych w Ameryce – m.in. z Janem Lechoniem, Arturem Rubinsteinem – i z osobistościami amerykańskiego świata kultury, w tym z cenionymi malarzami: Marsdenem Hartleyem i Raphaelem
Soyerem. Do późnych lat zachował siły twórcze. Menkes debiutował
w 1919 r. na wystawie w siedzibie Koła Miłośników Sztuki Żydowskiej
we Lwowie. Potem pokazał swe prace jeszcze w 1911 i 1922 na ekspozycjach zbiorowych. Tam także miał miejsce jego debiut indywidualny
(1922). We Lwowie wystawiał jeszcze m.in. w 1923, 1930 (wystawa indywidualna), 1932, 1933 i 1935. Wystawy jego prac odbywały się także
w Warszawie (1931, 1935, 1938), w Krakowie (1934), a we wrocławskim
Muzeum Narodowym jego obrazy pokazywane były na ważnej wystawie
Ekspresjonizm w sztuce polskiej (1980). Brał udziła w wystawach sztuki
polskiej za granicą: w Wiedniu i Budapeszcie (1929), a przede wszystkim w Paryżu. Tam Menkes zadebiutował na Salonie Jesiennym (1924),
wystawiając potem też w Salonach Niezależnych i Tuileryjskim. Ponadto jego obrazy pokazywane były na wystawie Ecole de Paris w ramach
Biennale weneckiego (1928). W Stanach zjednoczonych wystawiał
wielokrotnie w Nowym Jorku (m.in. w 1939, 1944, 1975 i wielokrotnie
w National Academy of Design), a także w Detroit (1945), w Woodstock,
NY (1947), W Filadelfii (1945), w Waszyngtonie (1947), w Beverly Hills
(1947 i 1949). W Stanach Zjednoczonych doceniano Menkesa jako kolorystę. Amerykańską fazę jego dojrzałej twórczości charakteryzowała
uproszczona geometryzacja kompozycji, stylizacja sylwety – zatracającej portretowy indywidualizm, bliskiej anonimowemu plastycznemu
znakowi – wzmacnianie efektów fakturowych, zapewne pod wpływem
kontaktu z amerykańskim malarstwem materii.
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
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ZYGMUNT MENKES (1896 – 1986)

ZYGMUNT MENKES (1896 – 1986)

MŁODZI HUCULI, 1928

CZARNY WAZON Z RÓŻAMI, OK. 1949

olej, płótno, 81,5 x 65,5 cm
sygn. p.d.: Menkes

olej, płótno, 73 x 60 cm
sygn. p.d.: Menkes

Cena wywoławcza: 18 000 zł l
Estymacja: 30 000 – 50 000 zł

Cena wywoławcza: 21 000 zł l
Estymacja: 30 000 – 40 000 zł
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EUGENIUSZ EIBISCH (1896 – 1987)
AKT SIEDZĄCY
olej, tektura, 67 x 47 cm
sygn. l.d.: EEibisch

Cena wywoławcza: 6 000 zł l
Estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Wcześnie zaczyna tworzyć swoje kompozycje z drogocennego koloru o substancji
starych klejnotów, odrzucając stopniowo, zwłaszcza po okresie paryskich studiów,
modelunek walorowy i wszelką dekoracyjność, by przejść do bliskiej założenia
kapistów kolorystycznej metafory światła, zawsze zresztą pozostając przy swojej
ciemnej, nie rozjaśnionej gamie.

Eugeniusz Eibisch należy do grona najwybitniejszych polskich artystów
XX wieku, którzy swoją twórczą obecnością w kraju i poza jego granicami
wnieśli znaczący wkład w proces rozwoju polskiego malarstwa. Urodził
się w zamożnej rodzinie żydowskiej, osiadłej w Lublinie. Tam też w późniejszych latach Eibisch przyjmował nauki w istniejącym do dzisiejszego
dnia Liceum im. Stanisława Staszica. Opuścił rodzinny dom mając 17
lat. Początkowo angażował się w życie polityczne i w latach 1913-1914
studiował nauki społeczno-polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Jako student często spotykał Lenina, którym zdawał się być oczarowany. W końcu jednak porzucił politykę dla malarstwa. W 1920r. ukończył
studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Wojciech
Weissa, do której uczęszczali najlepsi studenci: m.in. Jerzy Fedkowicz,
Artur Nacht-Samborski, czy Zygmunt Waliszewski. Eibisch był jednym
z najzdolniejszych i najbardziej gorliwych studentów. „W rozmowach
o sztuce artysta wspominał zawsze dwie korekty swoich dwóch mistrzów: pierwszą dał mu Jacek Malczewski [rektora ASP], który kilkoma
kreskami naszkicował człowieka i wykazał rozłożenie sił, które decydują
o równowadze jego budowy. Rytmika, która nie wychodzi z tej zasady
– to pisanie piaskiem na wodzie (…) Druga korekta to właściwie jedno
tylko zdanie wypowiedziane przez Wojciecha Weissa: – patrz na naturę
zawsze tak jakbyś po raz pierwszy w życiu widział pawi ogon – a pamiętam- kiedy rzeczywiście po raz pierwszy w życiu widziałem pawi ogon, to
jakby mi serce stanęło i oddech zaparło.” W 1922 roku – uzyskał stypendium Rządu Francuskiego, dzięki któremu wyjechał do Paryża i pozostał
tam do 1939 roku. We Francji zetknął się z koloryzmem, któremu wierny
pozostał do końca swojej twórczej drogi. W 1926 eksponował swe obrazy w Krakowie wraz z członkami Cechu Artystów Plastyków “Jednoróg”.
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W okresie pobytu we Francji artysta prezentował swe malarstwo także
w Belgii, Szwajcarii i Anglii. W 1929 uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu. Jako reprezentant Polski wziął udział
w Międzynarodowej Wystawie Sztuki urządzonej przez College Art Association w 1933 w Nowym Jorku. Kolejna ekspozycja prac Eibischa odbyła
się w 1936 w Marsylii. W 1939 artysta powrócił do Krakowa i podjął pracę
pedagogiczną jako profesor ASP. Początkowo kierował katedrą rysunku;
w 1945 otrzymał nominację na stanowisko rektora macierzystej uczelni,
które piastował do 1950. W okresie 1950-1969 pełnił funkcję kierownika
katedry malarstwa w warszawskiej ASP. Swe prace eksponował m.in.
w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych (1938, 1945) i warszawskim Instytucie Propagandy Sztuki (1939). W okresie powojennym
jako członek Związku Polskich Artystów Plastyków regularnie uczestniczył w ogólnopolskich wystawach plastyki. Brał też udział w zagranicznych pokazach, m.in. w Moskwie (1952, 1965), Delhi (1956), Sztokholmie
(1959), Nancy i Buenos Aires (1960), Oslo (1961), Paryżu (Musee d’Art
Moderne, 1961), Wenecji (Biennale 1952 i 1962) oraz Essen (Folkwang
Museum, 1962). Indywidualne wystawy Eibischa miały miejsce w Galerie
Zborowski (1925-32), Bernheim (1928) i Saint-Honnore (1974) w Paryżu, w Galerie da Silva w Marsylii (1936) oraz w Galeria La Rota w Parmie
(1962). W Warszawie retrospektywne prezentacje sztuki artysty odbyły
się w Muzeum Narodowym (1969) i Akademii Sztuk Pięknych (1994). Artystyczne dokonania i pedagogiczne zasługi Eibischa zostały uhonorowane wieloma nagrodami i wyróżnieniami; do najbardziej prestiżowych
należy nagroda plastyczna miasta Krakowa (1946) i nagroda Fundacji
Solomona R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).
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GOTTLIEB LEOPOLD (1883 – 1934)

LEOPOLD GOTTLIEB (1856 – 1879)

ŚPIĄCY MĘŻCZYZNA

PORTRET LENY, OK. 1930-1932

olej, papier, 62,5 x 47 cm
sygn. l.d.: L.Gottlieb / Paris

olej, tektura, 63 x 48 cm
sygn. l.d.: L.Gottlieb, opisany p.d.: Frau Lena in Freundschaft l.g.

Cena wywoławcza: 25 000 zł
Estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Cena wywoławcza: 8 000 zł
Estymacja: 15 000 – 25 000 zł
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ROMAN KRAMSZTYK (1885 – 1942)
DAMA Z WIEWIÓRKĄ (PORTRET MARII BRYDZIŃSKIEJ), OK. 1935-1936
olej, płótno, 65 x 54 cm
sygn. p.d.: Kramstyk

Cena wywoławcza: 60 000 zł
Estymacja: 80 000 – 140 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa
kolekcja prywatna, USA
REPRODUKOWANY:
Słodowska J., Roman Kramsztyk, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa, 1997, s. 155.

Małe, malownicze kapelusiki wnoszą do tych portretów pewną szczególną
fantazyjną nutę. Wspomniane portrety nalezą do najpiękniejszych rzeczy jakie
Kramsztyk kiedykolwiek namalował lub narysował, stanowią, przynajmniej dla
mnie szczyt jego twórczości dotychczasowej. – Mieczysław Wallis, 1936
Pochodził z zasłużonej dla polskiej żydowskiej rodziny. Po ukończeniu
gimnazjum Kramsztyk uczył się w rysunku i malarstwa w pracowniach
Zofii Stankiewicz, Adolfa E. Hersteina i Miłosza Kotarbińskiego. Przez
jeden semestr uczęszczał do pracowni Józefa Mehoﬀera w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1903-1904), wtedy zaprzyjaźnił się m.in.
z późniejszymi rytmistami: Henrykiem Kuną, Leopoldem Gottliebem,
Wacławem Borowskim i Władysławem Skoczylasem (stworzył potem
portrety trzech pierwszych). W 1904 wyjechał na studia do Monachium
do pracowni Ludwiga Hertereicha. Przebywał tam do 1908, następnie
wyjechał do Berlina, a w rok później do Paryża. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu i Polskiego Towarzystwa Artystycznego
– Literackiego w Paryżu. W 1911 przebywał w Bretońskim Audierne, zaś
około 1914 – 1916 wraz ze swoim przyjacielem Eugeniuszem Zakiem
podróżował – m.in. na południe Francji i do Szwajcarii. Stamtąd obaj
trafili do Polski. Ich losy połączyły się też na niwie artystycznej Nowej
Grupy (zwanej niekiedy Grupą Pięciu), lecz przede wszystkim Towarzystwa Artystów Polskich „Rytm”. Potem obaj przebywali w Berlinie (1922).
Po krótkim pobycie w Zakopanem Kramsztyk wraz z żoną osiedlił się
w 1924 w Paryżu, utrzymując żywe kontakty z innymi przedstawicielami
kolonii polskiej, m.in. z Olga Boznańską i Melą Muter. W lecie następnego
roku żona artysty zginęła w katastrofie morskiej w okolicach Collioure.
Malarz często wyjeżdżał do Polski stale utrzymując w Warszawie swoja
pracownię przy ul. Boduena 4. Jego ostatnia paryską pracownię w której
sportretował go jego przyjaciel Aleksander Żyw, przejęła po II wojnie
światowej jego kuzynka, również malarka, Katarzyna Librowicz – Walker.
Jej właśnie przypadła część masy spadkowej po artyście, w której znalazły się zarówno niektóre dzieła autorstwa samego Kramsztyka, jak i te
otrzymane od zaprzyjaźnionych z nim twórców, pozostałe po wojnie
w pracowni. W lipcu 1939 Kramsztyk przebywał w Warszawie. Po wybuchu wojny pozostał w stolicy. Pod koniec 1940 zamieszkał w getcie. Nie
przestawał tworzyć malując portrety i rysując pełne dramatyzmu wido-
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ki codziennego życia dzielnicy zamkniętej. Artysta odrzucał wysuwane
przez przyjaciół, m.in. Annę i Jarosława Iwaszkiewiczów propozycję pomocy w opuszczeniu getta. Zginął w sierpniu 1942 zastrzelony na schodach swojego domu przy ul. Chłodnej.
Maria Brydzyńska (ok. 1895 – 1990) była tancerką oraz aktorką teatralną i filmowa. Występowała m.in. w Teatrze Polskim I Teatrze Małym
w Warszawie. Porzuciła scenę, gdy wyszła ponownie za mąż – za Maurycego Potockiego z Jabłonny w 1926. Po II wojnie światowej mieszkała z mężem w Anglii. Pisząc o ewolucji palety Kramsztyka Mieczysław Wallis zauważa również ewolucję portretu. Malarz charakteru
staje się zarazem malarzem powabu i wdzięku, portrecista ciekawych
mężczyzn – portrecistą pięknych kobiet. Wyjątkowym dziełem jest
prezentowany portret Marii Brydzyńskiej, w którym uderza prosta,
spokojna i monumentalna kompozycja i bardziej harmonijny koloryt,
żywsze odczucie urody kobiecej, przede wszystkim zaś – pogłębienie
psychologiczne i wysubtelnienie wyrazu. Przechodzi przed nimi na
myśl malarstwo włoskie cinquecenta. Małe, malownicze kapelusiki wnoszą do tych portretów pewną szczególną fantazyjną nutę. Wspomniane
portrety nalezą do najpiękniejszych rzeczy jakie Kramsztyk kiedykolwiek
namalował lub narysował, stanowią, przynajmniej dla mnie szczyt jego
twórczości dotychczasowej – Mieczysław Wallis, 1936 Jeśli przypomnimy że czołowy polski krytyk dwudziestolecia międzywojennego pisał
te słowa zaledwie na 3 lata przed wybuchem wojny, podczas której
Kramsztyk poniósł tragiczną śmierć i zestawimy je z cytatem innej recenzji waga „Damy z wiewiórką” w oeuvre artysty będzie wystarczająco unaoczniona: „Portret pani hr. P[otockiej]”, jeden z najlepszych
portretów artysty jest bardzo mozolnie i bardzo subtelnie przeprowadzoną gamą tonów niebiesko-zielonych i rudych w portrecie i tle („Dziennik Ludowy” 1937, s. 4.) Istniał również inny olejny portret Marii Brydzyńskiej, na którym trzymała w ręce aktorski atrybut w postaci tekstu
Szekspira (dziś zaginiony).
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
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HENRYK EPSTEIN (1891 – 1944)
PEJZAŻ Z PRZYDROŻNYMI DRZEWAMI, OK. 1920
olej, płótno, 50 x 73 cm
sygn. p.d.: H. Epstein

Cena wywoławcza: 38 000 zł
Estymacja: 40 000 – 60 000 zł
Był synem łódzkiego antykwariusza. Uczył się tak jak Zygmunt Landau, w prywatnej szkole rysunku Jakuba Kacenbogena w Łodzi, potem około 1910 wyjechał na krótko na dalsze studia do Monachium.
Po raz pierwszy przybył do Paryża w 1912, by niebawem wrócić do
kraju w celu odbycia służby wojskowej. Na stałe osiadł nad Sekwaną
w 1913, mieszkał i pracował w słynnym "Ulu" (La Ruche), na Montparnasse, pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania artystów
(Epstein opłacał tam pracownię do 1938) – obok zaprzyjaźnionych
z nim Marca Chagalla, Amadeo Modiglianiego, Chaima Soutine'a, Jules'a Pascina, Pichusa Kremegne'a, Maurice'a Utrilla. Wszedł w krąg
artystów żydowskich związanych z czasopismem "Machmadin", poruszających kwestie narodowej sztuki żydowskiej. Studia kontynuował
w prywatnej Acacemie de la Grande Chaumiere. Jego obrazy trafiały
do kolekcji przyjaciół: znanego pisarza i tłumacza Noaha Priluckiego
(mieszkał w Warszawie i pod Paryżem), rzeźbiarki Chany Orloﬀ, dziennikarza, noblisty i krytyka Gustave'a Coquiota. Epstein ilustrował
m.in. książkę tego ostartniego Vagabondages oraz Les rois du maquis
B. Bernardiego. W latach 20. i 30. często wyjeżdżał malować w plenerze do Owernii, Bretanii, na Korsykę. Miał dom z ogrodem w Epernay
nad Loara. W 1944 został wywieziony przez nazistów do obozu deportacyjnego w Drancy, gdzie zginął. Wystawiał od początku lat 20. w paryskich Salonach. Do dziś jego jedyną wystawą indywidualną była
ekspozycja pośmiertna w paryskiej Galerie Beri-Raspail (1946).
Po wojnie pokazywano jego prace na wielu wystawach zbiorowych
środowiska Ecole de Paris. Artysta wypowiadał się przede wszystkim
w technice olejnej, uprawiał również akwarelę, rysunek i grafikę. Był
jednym z tych malarzy, w których twórczości uwidaczniał się wpływ
Cezanne'a – zarówno w konstrukcji pejzażu jak i w sposobie przedstawiania postaci. Nie bez wpływu na sztukę Epsteina pozostawały
osiągnięcia fowistów, z ich kultem czystego koloru jako wartości
rozstrzygającej w kreowaniu wizji natury. Z takim bagażem zbliżył
się w swoich dojrzałych obrazach do ekspresjonistycznego odłamu Szkoły Paryskiej, któremu ton nadawał Chaim Soutine. Do jego
ulubionych tematów należał pejzaż wiejski oraz sceny portowe.
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Kisling był stałym bywalcem w kawiarniach, był wesoły, rubaszny, przyjacielski i łatwy
w obejściu. Wystawiał dużo, miewał indywidualne wystawy, rozgłos i powodzenie.
Malarstwo jego, robione z dużym temperamentem, sugestywne, choć może trochę
błyskotliwe, o silnych zestawieniach kolorów, tkwiło wyraźnie w atmosferze ówczesnego
Paryża i założeń École do Paris. – Eugeniusz Geppert

MOJŻESZ KISLING
Mojżesz Kisling: Szwajcaria ok. 1932 roku. Artysta uchwycony przy swoich dwóch obrazach: Portret Ingrid (lewa), Portret Arletty (prawa). Genewa, Musee du Petit-Palais. (Zdjęcie Gaston Paris/Roger Viollet/Getty Images)
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Mojżesz Kisling urodził się 21 stycznia 1891 roku w żydowskiej rodzinie mieszkającej na Kazimierzu przy ul. Krakowskiej 22. Jego ojcem
był krawiec. Początkowym zamiarem młodego Mojżesza było odbycie
studiów technicznych na politechnice krakowskiej, jednak w trakcie trwania szkoły realnej, przygotowującej do zdania egzaminów wstępnych,
postanowił porzucić ten zamiar. Zapisał się do Akademii Sztuk Pięknych.
Jesienią 1907 r. rozpoczął studia artystyczne jako tzw. student nadzwyczajny. Przez cztery kolejne lata doskonalił swoje umiejętności
artystyczne ucząc się pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. To właśnie
on wskazał Kislingowi dalszą drogę artystyczną: „Nie ma niczego poza
Paryżem. Wszystko – idee, ludzie, wizje malarstwa dla nadciągającego
wieku – wszystko można znaleźć tylko w Paryżu. Dla mnie jest już trochę za
późno. Wiek, rodzina, przyzwyczajenia. Lecz ty – ty masz talent, młodość
siłę i odwagę”. Przybycie Kislinga do Paryża przypada na lato 1911

za dość, skrzyżowało się żelazo i polała się krew. Kisling został lekko
draśnięty w nos. Podobno plaster nalepił celowo tak, żeby nie całkiem
zaklejał skrzepłą krew.” Po pojedynku Mojżesz wkroczył tryumfalnie do
kawiarni „Rotonde”, gdzie z przyjaciółmi ubawiony aferą był gwiazdą
pośród „oblewających” pojedynek przyjaciół. „Nazajutrz wieczorem został wyświetlony film, który przydał uczestnikom rozgłosu, a jednocześnie
świadczył, że panowie artyści bili się nie na żarty. (…) ” Wybuch I wojny
światowej zastał artystę w Holandii, skąd ten szybko wrócił do Paryża,
by wstąpić do Legii Cudzoziemskiej. Ranny w 1915r. w bitwie pod Carency nad Sommą musiał odbyć rekonwalescencję. W zamian za udział
w walce i oddanie, zostało mu przyznane obywatelstwo francuskie, dzięki któremu mógł później powrócić na Montparnasse.
Przez krytyków Kisling uznawany jest za jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli Szkoły Paryskiej. Na jego twórczość wpływ miała sztu-

roku, na co wskazują dokumenty akademii oraz sygnowanie olejnego
pejzażu powstałego już w Paryżu i zatytułowanego Tyniec 1911. W podróży do Paryża Kislingowi towarzyszył Mondzain, który już od dwóch
lat tworzył i mieszkał we Francji. Pierwszym paryskim lokum Kislinga
była mansarda hotelu na rue des Beaux-Arts, a następnie Montmartre w słynnym „Beteaux-Lavoir” (kamienicy, w której pokoje wynajęło
wielu ówczesnych artystów), gdzie objął pracownię po fowiście Keesie von Dongenie i Juanie Grisie. W 1912 roku uczył się pod kierunkiem
Eugeniusza Zaka w Academie La Palette. W jego atelier spotykało się
wielu artystów z kręgu École de Paris, m.in. Leopold Gottlieb, Szymon
Mondzain, Henryk Epstein, Marc Chagall i Amadeo Modigliani. Do grona
jego najbliższych przyjaciół należał Tadeusz Makowski. W kawiarniach,
jak „La Rotonde”, poznał wielu znanych światowych artystów – Pabla Picassa, Georges’a Braque’a czy Juana Grisa. Kisling był bardzo popularną
postacią Montparnasse’u. „Był towarzyski i uczynny, ubrany zazwyczaj
w granatowy kombinezon mechanika. Żywo uczestniczył w balach, maskaradach i artystycznych dyskusjach w kawiarniach. Określany mianem
księcia Montparnasse’u stał się żywą legendą paryskiej bohemy”. Przyjaźnił się z Gottliebem o czym świadczy dedykacja na jednym z pierwszych
obrazów namalowanych w Paryżu: „Kochanemu Poldkowi M.Kisling”. Po
krótkim czasie ich relacja uległa zmianie. Dwudziestoletni wówczas Kisling posprzeczał się z trzydziestopięcioletnim Loepoldem Gottliebem.
Ich spór miał rozstrzygnąć pojedynek przy użyciu szabel. Pierre Sichel
(autor biografii o Modiglianim) opisuje pojedynek jako „najgłośniejsze
wydarzenie wczesnego lata” 1914 roku. Potyczka odbyła się o świcie
przed obiektywami kamer w Parc de Princes w głębi Lasku Bulońskiego.
W roli sekundanta Kislinga wystąpił znany malarz Diego Rivera. „Szable były tępe, ciężkie, bezpieczniejsze niż pistolety. Honorowi stało się

ka Paula Cézanne’a, ale i kontakty z kubistami sprawiły, że jego pejzaże
tworzone na południu Francji nabrały geometryzującej stylistyki znanej
z obrazów Pabla Picassa i Georges’a Braque’a. Po 1917 tworzył eklektyczne krajobrazy stosując ostre, konkretne barwy zestawione na zasadzie kontrastów. Od wczesnych lat dwudziestych dał się poznać jako
portrecista i malarz kobiecych aktów. Na lata 1917-1940 przypadają
największe sukcesy artysty. Indywidualne prezentacje jego prac organizowały paryskie galerie: Druet (1919), Guillaume (1924), Bernheim
(1924), Carmine (1927), Girard (1924, 1931), Stein (1937), Drouant-David
(1951, 1953). Jego malarstwo było eksponowane także w Carnegie Institute w Pittsburghu (1934), Leicester Gallery (1937) i Redfern Gallery
(1956) w Londynie, Marsylii (1940, 1950) i Los Angeles (1942). Swoje
obrazy pokazywał ponadto w Sztokholmie i Oslo (1917), na Biennale
w Wenecji (1921, 1928, 1932, 1935) oraz w monachijskich galeriach
Goltza (1921) i Thannhausera (1927). Uczestniczył w I Międzynarodowej
Wystawie Nowej Sztuki w Düsseldorfie (1922), w Salonie Jesiennym
Berlińskiej Secesji i Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Dreźnie (1926).
Artysta brał udział w pokazach sztuki polskiej w Paryżu (1916, 1920,
1922, 1929) i Brukseli (1928/29). W Polsce wystawiał z Ekspresjonistami
Polskimi (Kraków, 1917) oraz uczniami Pankiewicza (Warszawa, 1923;
Kraków, 1924). Był członkiem Związku Zawodowego Malarzy i Rzeźbiarzy Polskich w Paryżu założonego w 1922 roku. Przyjacielskie stosunki
utrzymywał z prezesem ZZMRP – Józefem Pankiewiczem, któremu ofiarował w 1928r. album własnych dzieł opatrzony jego dedykacją: „Drogiemu Profesorowi mojemu, któremu wszystko zawdzięczam”. Odbył
liczne podróże do Holandii, Anglii i Włoch; często przebywał w Prowansji, której pejzaż stanowił dla niego nieustające wyzwanie artystyczne.
Zmarł w Sanary-sur-Mer w 1953 roku.
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MOJŻESZ KISLING (1891 – 1953)
INGRID, 1932
olej, płótno, 111 x 83 cm
sygn. p.d.: Kisling 1932

Cena wywoławcza: 1 500 000 zł l
Estymacja: 1 800 000 – 2 500 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Polska
Aukcja Domu Aukcyjnego Artcurial, Paryż, 2012
kolekcja prywatna, J. Tas, Amsterdam
kolekcja prywatna, Oscar Ghez, Genewa
REPRODUKOWANY:
Kessel J., Kisling 1891-1953, Stamperia Artistica Nazionale, Turyn, 1989, poz. 141, s.175.
B.Brus-Malinowska, J. Malinowski, Kisling i jego przyjaciele, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1996 s. 55.
Malinowski J., Brus-Malinowska, W kręgu Ecole de Paris. Malarze żydowscy z Polski, Warszawa 2007, s. 265.
WYSTAWIANY:
Okres świetności Montparnasse, 1 czerwca-31 października 1978, Musee du Petit Palais, Genewa
Kisling, październik-listopad 1988, Madryt, Barcelona i Bilbao
Kisling Retrospective, 15 kwietnia-15 lipca 1991, Galeria im. Daniela Malingue, Paryż
Kisling Retrospective, 19 listopada 1991 – 10 maja 1992, Mitsukoshi Museum Matsuyama, Mitsukoshi Museum Kawagushiko,
Osaka Mitsukoshi Museum
Montparnasse warsztat świata, 19 czerwca 1992 – 4 stycznia 1993,
Marseille Arts Forum Palais de la Bourse, Marsylia
Kisling Retrospective, 5 maja-12 czerwca 1994 r, Museum Petit Palais, Genewa
The School of Paris: Między prymitywizmem i nostalgią, 3 czerwca – 17 grudnia 2006,
Kumamoto Prefectural Museum of Art, Okazaki City Museum, Kumamoto
The School of Paris: Między prymitywizmem i nostalgią, 1czerwca – 24 grudnia 2007,
Ibaraki Museum of Modern Art, Yokohama Sogo Museum, Kitakyushu Municipal Museum of Art

Książę Montparnasse, bodaj najbarwniejsza postać w środowisku paryskiej bohemy, swoja sławę niewątpliwie zawdzięcza przede wszystkim portretom. Któż bowiem nie zna charakterystycznych wizerunków
przenikniętych nostalgią modeli. Portrety Mojżesza Kislinga na stałe
weszły już do kanonu sztuki nie tylko polskiej, ale też światowej. Wyidealizowane twarze, z wydłużonym rysunkiem oczu, z charakterystyczną fryzurą i układem rąk nie mają odpowiedników zarówno w kręgu
twórców szkoły paryskiej, jak i w ogóle. Źródeł fascynacji tego rodzaju
przedstawieniami można by się doszukiwać w wielorakich inspiracjach.
Najczęściej wspominanym jest nawiązanie do Amadeo Modiglianiego. Wydłużenie wizerunku modela powoduje wysubtelnienie postaci
i sprawia, że nabiera ona uniwersalnego, ponadczasowego, niemalże
świętego charakteru.
W prezentowanym obrazie młodej kobiety o imieniu Ingrid doszukiwać
by się można za Barbarą Brus-Malinowską konotacji z prymitywizmem
wielkiego Henri Rousseau, gdyż przedstawiony modelunek postaci
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jest wręcz nadrealny. Nasycony kolor do granic możliwości i wyraźny
rysunek sprawiają, że praca już na pierwszy rzut oka oscyluje gdzieś
pomiędzy tradycją muzealną, a „nową rzeczywistością”. Urzekająco
piękna, młoda kobieta o blond włosach patrzy na widza spokojnym, lekko nostalgicznym wzrokiem. Ubrana w czarną, prostą, atłasową suknię
z dużym białym kołnierzem i mankietami zdaje się pochodzić z dawno
już minionego czasu, a jednocześnie jest niewiarygodnie namacalna
i prawdziwa. W opuszczonych na kolana rękach trzyma czerwony kwiat, kontrastujący niejako swoją wymową z chłodną i skromną elegancją
sukni, a także neutralnym tłem.
Prezentowana praca pochodzi z 1932 roku, pełni możliwości twórczych
artysty. Stanowi prawdziwy kolekcjonerski rarytas na polskim rynku
kolekcjonerskim, gdyż obrazów o tej klasie malarskiej, wymiarze i niebywałej dekoracyjności właściwie nie ma. Rzadko opuszczają prywatne
kolekcje, tym bardziej pojawienie się prezentowanej pracy na polskiej
aukcji jest nie lada wydarzeniem.
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MOJŻESZ KISLING (1891 – 1953)
KOS Z DROZDEM, 1952
olej, płótno, 24 x 33 cm
sygn. l.g.: Kisling

Cena wywoławcza: 55 000 zł l
Estymacja: 60 000 – 80 000 zł
REPRODUKOWANY:
Kessel J., Kisling 1891-1953, Stamperia Artistica Nazionale, Turyn, 1989, poz. 24, s. 366.
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Polska
kolekcja artysty, Sanary, Francja

W kompozycjach kwiatowych i martwych naturach wyczuwalne są związki z siedemnastowiecznym
malarstwem holenderskim. Wykazują one „magiczny realizm” w odrealnionych ujęciach
nawiązujących do prymitywizmu Henri Rousseau.
B.Brus-Malinowska, J.Malinowski, Kisling i jego przyjaciele, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa, 1996, s. 23.
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MOJŻESZ KISLING (1891 – 1953)
FUKSJE, 1917
olej, płótno, 46 x 33 cm
sygn. p.d.: Kisling 1917, oraz na odwrocie: M. Kisling / Paris / Juillet 1917

Cena wywoławcza: 55 000 zł l
Estymacja: 60 000 – 100 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Polska
kolekcja prywatna, USA
Aukcja Domu AukcyjnegoVersaille Blache, Francja, 1985
Aukcja Domu Aukcyjnego Enghien, Francja, 1986
kolekcja prywatna, Paryż, Francja
REPRODUKOWANY:
Kessel J., Kisling 1891-1953, Stamperia Artistica Nazionale, Turyn, 1989, poz. 141, s.175.

Niedługo po tym, jak powstał obraz Andre Salmon pisał we wstępie do
katalogu pierwszej indywidualnej wystawy Kislinga w Galerie Dreuet:
Kisling odrzuca ich [kubistów] manierę „medytowania nad geometrią”.
Oko tego malarza jest czarnym lustrem, w którym nic nie ulega deformacji w sposób przypadkowy. (cyt. za Autour de Bourdelle 1997, s.76).
Jego przyjaciel Eugeniusz Zak dodawał: Radość malowania ustrzegła go
przed suchymi kubistycznmi znakami (Zak 1925, s.48).
To co malarzowi ze zbliżenia do kubistów pozostało, to odrzucenie perspektywy linearnej, odwzorowanie każdego z nielicznych przedstawionych obiektów pod innym kątem widzenia, ograniczenie palety. Ale owa
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nieprzypadkowa deformacja, mająca charakter syntetycznego geometryzowania kształtów, ma tu swoiście niekubistyczny, nieanalityczny
charakter. Chodzi o wywołanie wrażenia, wzbudzenie nastroju za pomocą powściągliwej ekspresji środków formalnych. Ten nastrój to znana
nam głównie z portretów nostalgia, która w martwej naturze z fuksjami
przejawia się jakoby tęsknota za bujnością i pełnią. Sam Kisling nadawał
swym dziełom bardzo tu dobrze pasujący komentarz: Malarzowi pozostaje tylko jedna droga: natchnąć te same odwieczne przedmioty własna
uczuciowością malarską („Wiadomości Literackie” 1935, nr 51).
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SIMON MONDZAIN (1888 – 1979)
MARTWA NATURA Z RÓŻAMI, POCZ. LAT 30.
olej, deska, 41 x 33 cm
sygn. l.d.: Mondzain.

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

Mondzian Szymon (Simon lub Szamaj Mondszajn) urodzony w 1888 r.
w żydowskiej rodzinie. Dzięki zamiłowaniu artysty do przechowywania brulionów z własnymi notatkami oraz jego liczną korespondencją,
współczesny odbiorca może poznać bliżej postać Szymona Mondziana.
Z natury skryty artysta posiadał bardzo bogate wnętrze i rozbudowaną
duchowość, która jego w najmłodszych latach podpowiadała mu by zostać rabinem, a swoje życie zawierzyć Bogu. Początkowo miał starszych
braci, którzy zamarli z niewiadomych artyście powodów. Jednak to co
wyraźnie pamięta to ubóstwo, którego zdawali się nie zauważać jego
rodzice. Jeszcze jako dziecko pracował u swojego ojca rymarza, jako retuszer w zakładzie fotograficznym. Jednak gdy tylko nauczył się czytać
i poznał inne religie i artystów pochodzenia żydowskiego, jego nowym
pragnieniem było opuszczenie rodzinnego domu. Po namowach matka
pozwoliła mu wyjechać do Warszawy. Szamaj początkowo podejmował
różnego rodzaju prace, które nie dawały mu satysfakcji, aż do czasu gdy
przyjęto go do warsztatu rzemieślniczego. To właśnie tam, jak opisujepodczas przerwy „z jednym uczniem wyszedłem więc na ulicę coś zjeść.
Ujrzałem rozwartą kawiarnię i zaszedłem do niej. Po pięciu minutach
wojsko otoczyło kawiarnię i zaaresztowali wszystkich obecnych. Późno
w nocy odprowadzono nas do cytadeli”. W czasie 3- miesięczngo aresztu
poznał 2 braci- „inteligentów, chrześcijan”, z którymi się zaprzyjaźnił. Po
wyjściu z więzienia Mondzian zamieszkał w ich rodzinnym domu. Bracia
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zapisali do Szkoły Rysunkowej, a po 8 miesiącach do Szkoły Sztuk Pięknych, gdzie Mondzin kształcił się pod kierunkiem prof. Stabrowskiego.
Dzięki pomocy gminy żydowskiej otrzymał stypendium, które pozwoliło
mu rozpoczęcie studiów w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie
kształcił się pod kierunkiem Tadeusza Axentowicza i Józefa Pankiewicza.
W czasie studiów zaprzyjaźnił się z Mojżeszem Kislingiem, Wacławem
Zawadowskim i Janem Hrynkowskim. Od 1912 r. Zamieszakł na stałe
w Paryżu, gdzie w krótkim czasie stał się jednym z członów i przedstawicieli École de Paris. W tamtym czasie przyjaźnił się m.in. z André Derainem, Emile'em Othonem, Frieszem, Maksem Jacobm, Guillaume'em
Apollinairem, Pablem Picassem oraz André Salmonem. W początkowym
etapie swojej twórczości Mondzian malował pejzaże i martwe natury,
w których widoczne były nawiązania do sztuki Paula Cézanne'a, przejawiające się w lekkiej geometryzacji kształtów. W czasie I wojny światowej
wykonał symboliczna kompozycję Pro Patria poświęconą poległym żołnierzom francuskim. W 1917 r. powstał cykl gwaszy Kaprysy diaboliczne,
które swoja ekspresją oraz erotyczną wymową nawiązywał do twórczości kręgu artystów École de Paris. Od 1925 r. Artysta uległ wpływom Moïsa Kisling'a, który opierał swoje kompozycje na arabskich motywach.
Artysta w tym okresie malował kompozycje wielofiguralne, w których
przewijała się tematyka alegorii, nawiązująca do literatury (m.in. Przebudzenie młodości lub Toaleta panny młodej 1938 r.)
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MELA MUTER (1876 – 1967)
MATKA Z SYNEM, 1910
olej, płótno, 65 x 81 cm
sygn. l.g: Muter
na blejtramie nalepka z Galerie Gmurzynska, oraz dwie uszkodzone nalepki i pieczęć Domu
Aukcyjnego Lempertz
na odwrocie szkic kompozycji "Adoracja dzieciątka"

Cena wywoławcza: 260 000 zł l
Estymacja: 280 000 – 320 000 zł

Mela Muter (Maria Melania z Klingslandów Mutermilchowa) urodziła się
w Warszawie, w majętnej żydowskiej rodzinie (wiernej polskiej tradycji
niepodległościowej). Swoją edukację malarską rozpoczęła uczęszczając na kurs w prywatnej Szkole Rysunku i Malarstwa dla Kobiet w Warszawie, prowadzonej przez Miłosza Kotarbińskiego. W 1901 r. wyjechała
do Paryża, w którym z niewielkimi przerwami została do końca życia.
Będąc młodą matką kształciła się w paryskich szkołach: Académie Colarossi oraz Académie de la Grande Chaumičre, które umożliwiały edukację kobietom. Po burzliwym małżeństwie z krytykiem sztuki Michałem
Mutermilchem, artystka wywołała duże zainteresowanie wśród paryskiej awangardy swoim związkiem z francuskim publicystą Raymondem Lefebvrem. Barwna osobowość Meli Muter pozwoliła jej na nawiązanie interesujących relacji z elitą inteligencką i artystyczną. W gronie
bliskich jej przyjaciół znajdował się uwielbiany w Francji poeta Rainer
Maria Rilke. Utrzymywała kontakt z Polakami mieszkającymi w Paryżu
– Leopoldem Staﬀem, Władysławem Reymontem oraz Stefanem Żeromskim. Mela Muter znała się również z Olgą Boznańską, obok której
wynajmowała sąsiadującą pracownię malarską. Należała do międzynarodowego artystycznego kręgu paryskich malarzy głównie pochodzenia
żydowskiego – École de Paris, gdzie jej nazwisko pojawiało się wśród
najbardziej cenionych artystów, takich jak: Marc Chagall, Amadeo Modigliani czy Pablo Picasso. Wśród sportretowanych przez nią osobistości
świata sztuki, znaleźli się m.in. meksykański malarz, mąż Fridy Kahlo –
Diego Rivera, znany marszand Ambrois Vollard, czy wreszcie jeden z naj-
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ważniejszych architektów francuskich Auguste Perret, który zaprojektował dla niej willę i pracownię przy Rue Vaugirard 114. W 1917 r. atelier
Meli Muter odwiedził sam Henri Matisse, którego zachwyciły jej obrazy.
W swoim dorobku artystycznym posiada m. in. wystawy prezentowane
w paryskich galeriach Chéron (1918) oraz Druet (1926 i 1928), ekspozycję na pokazach w barcelońskiej Galerii José Dalmau, w Monachium,
Pittsburgu oraz krajowych wystawach zbiorowych w Krakowie, Lwowie
oraz Warszawie.
Podczas pobytu w Bretanii, artystkę zaintrygowała twórczość malarzy
z tzw. szkoły z Pont-Aven. Uproszczony, miękki modelunek portretowanych postaci czasami kontrastowany z abstrakcyjnie położoną barwną plamą farby spowodował przekonanie o jej fascynacji twórczością
Gauguina. Jednak na jej dojrzały styl wpływ miała inspiracja obrazami
Paula Cézanne'a, Vincenta van Gogha oraz Edouarda Vuillarda. Będąc
pod wrażeniem ich obrazów, zaczęła rozbijać dotychczasowe plamy
na wibrujące drobne cząsteczki. Zmieniła się również jej paleta barw
oraz klimat i nastrój obrazów, który od tej pory stał się bardziej intymny. Mimo bardzo silnych wpływów francuskiego malarstwa początku XX
wieku, Mela Muter okazała się wybitną indywidualną osobowością artystyczną. Wypracowując własną, charakterystyczną technikę malarską
oraz właściwy sobie zestaw motywów, wśród których najistotniejsze są
portrety, w tym bardzo istotny dla artystki temat macierzyństwa, martwe natury i pejzaże południa Francji.
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FELIKS MICHAŁ WYGRZYWALSKI (1875 – 1944)

WŁODZIMIERZ TERLIKOWSKI (1873 – 1951)

WĘDROWNI MUZYKANCI

MOST W AVIGNON, 1945

akwarela, papier, 47 x 67 (w świetle oprawy)
sygn. l.d.: F.M.Wygrzywalski /"Wędrowni muzykanci"

olej, płótno, 65 x 92 cm
sygn. p.d.: Terlikowski / 1945, l.d.: Terlikowski / 1945

Cena wywoławcza: 13 000 zł
Estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Cena wywoławcza: 28 000 zł l
Estymacja: 30 000 – 40 000 zł
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WŁADYSŁAW LAM (1893 – 1984)
PORTRET DZIEWCZYNY
olej, płótno naklejone na płytę, 47 x 39 cm (w świetle oprawy)
sygn. p.d. monogramem artysty: W/Lam

Cena wywoławcza: 23 000 zł l
Estymacja: 25 000 – 28 000 zł

Władysław Lam w latach 1912-1918 studiował w krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych pod kierunkiem Teodora Axentowicza i Józefa Mehoffera. W 1918 obronił dyplom i rozpoczął pracę zawodową. Był nauczycielem gimnastyki w Łodzi, uczył rysunku w modlińskim Korpusie Kadetów nr. 2 i w gimnazjum w Poznaniu. W 1925 podróżował do Paryża
oraz na południe Francji, gdzie namalował wiele studiów pejzażowych
i widoków architektonicznych. W lata międzywojenne spędził we Lwowie gdzie wykładał rysunek na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej, a po II wojnie światowej, w 1945 dzięki wstawiennictwu prof. Stanisława Łukasiewicza po wysiedleniu ze Lwowa przybył do Gdańska tam
rozpoczął pracę na Politechnice organizując Wydział Architektury, jego
zadaniem była organizacja Katedry Rysunku i Malarstwa. Równolegle
wykładał w Szkole Sztuk Pięknych w Sopocie. Był członkiem kilku ugrupowań artystycznych, wystawiając m.in. z Cechem Artystów Plastyków
„Jednoróg” i grupą „Nowa Generacja”. Ponadto uczestniczył w licznych
wystawach za granicą, m.in. w międzynarodowej wystawie w „Sztuka
i technika” w Paryżu (1937), w światowej wystawie w Nowym Jorku
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(1939); wystawiał też w Brukseli (1926, 1929), Sztokholmie (1927), Amsterdamie (1929), Filadelfii (1933), Hamburgu (1935), Monachium i Tokio
(1939), Berlinie 1947, Wiedniu (1949). W kraju miał kilka wystaw indywidualnych. Był autorem książek i malarstwie. Malował pejzaże, martwe
natury, portrety i kompozycje figuralne. W jego wczesnych pracach widać fascynację sztuką Wyspiańskiego, później artysta zainteresował się
doświadczeniami kubizmu, a z czasem i postimpresjonizmu. Twórczość
lat pięćdziesiątych wiąże się z nurtem abstrakcji aluzyjnej. Obok malarstwa artysta zajmował się także grafiką.
Do działalności Władysława Lama należy zaliczyć krytykę sztuki, był
autorem i współautorem wielu książek, felietonów i rozpraw w czasopismach, jego komentarze umieszczano w katalogach wystawowych. Po
1945 podróżował po Europie, zapraszano go do Włoch, Francji, Szwajcarii, Jugosławii i RFN. Przez cały okres powojenny tworzył, uczestniczył
w wielu wystawach w kraju i zagranicą. Był również twórcą litografii
i drzeworytów, wypracował własną technikę tworzenia monorytu.
Zmarł w wieku 90 lat w Gdańsku.
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WOJCIECH WEISS (1875 – 1950)

WOJCIECH WEISS (1875 – 1950)

BZY

SIECI RYBACKIE NAD BRZEGIEM MORZA

olej, płótno, 67 x 58 cm
sygn. l.d.: WWeiss

olej, płótno, 46 x 65,5 cm
sygn. l.d.: W.Weiss

Cena wywoławcza: 22 000 zł l
Estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Cena wywoławcza: 18 000 zł l
Estymacja: 20 000 – 24 000 zł
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ALICJA HOHERMANN (1902 – 1943)

ALICJA HOHERMANN (1902 – 1943)

KORONKI – PANNA, 1930

KOLUMNA – MĘŻATKA, 1928

gwasz, papier, 43 x 27 cm
sygn. p.d.: AlicjaHohermann 30

gwasz, papier, 42,5 x 27 cm
sygn. p.d.: AlicjaHohermann 28

Cena wywoławcza: 9 500 zł
Estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Cena wywoławcza: 6 500 zł
Estymacja: 8 000 – 10 000 zł
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
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RAFAŁ MALCZEWSKI (1892 – 1965)
ZIMA W GÓRACH
olej, płótno, 89 x 59 cm
sygn. l.d.: Rafał Malczewski

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

Eksperymentując z formą – kompozycją planów, różnorodnością perspektyw, syntezą kształtów,
a czasem dość ryzykownym zestawieniem kolorów, kreował prowincjonalny świat rzeczy
małych i błahych. Stał się mistrzem krajobrazu przyrodniczego, miejskiego a nawet pioniersko –
przemysłowego, w którym ludzie odgrywali mało znaczące role.
cytat za: Posiadała Z., Jacek i Rafał Malczewscy, Radom 2014, s. 262.

Polski malarz, rysownik, pisarz i felietonista, Rafał Malczewski był synem Jacka Malczewskiego i jego żony Marii Gralewskiej. Od małego
wychowywał się w otoczeniu obrazów prezentujących najwyższej klasy malarstwo. Jak pisze Paulina Szymalak w monografii poświęconej
Jackowi i Rafałowi Malczewskim: (…) oczarowany feerią barw i baśniowością przyrody, tworzy serie pejzaży wypełnionych soczystą zielenią,
egzotycznymi roślinami bananowców, araukarii, czy górskich grzbietów o nietypowych kształtach. (cyt. za: Jacek i Rafał Malczewscy, red.
Z. K. Posiadała, Radom 2004, str. 261). Studiował filozofię, architekturę
i agronomię w Wiedniu a następnie, po powrocie do rodzinnego Krakowa, podjął naukę w Akademii Sztuk Pięknych. W kunszt malarski wprowadzał młodego artystę przede wszystkim ojciec, w którego atelier Rafał
szlifował talent od najwcześniejszych lat. największą miłość życia. Z pasją uprawia narciarstwo i wspinaczkę wysokogórską, zarówno w Alpach,
jak i rodzimych Tatrach. Fascynację górami dzielą z nim bracia Goetlowie – Ferdynand i Walery, a także rodzeństwo Schielów – Aleksander
oraz Tadeusz, których kuzynka Zosia, staje się pierwsza miłością Rafała.
Niestety młodzieńcze uczucie przerywa śmierć ukochanej w 1915r. Dwa
lata później ginie jego bliski przyjaciel Stanisław Bronikowski w trakcie
wspólnej wspinaczki na Zmarłą Turnię, a sam Rafał w oczekiwaniu na
pomoc, spędza nad przepaścią blisko dwadzieścia godzin, przymocowany resztkami liny. Po tak traumatycznych wydarzeniach w młodym
Malczewskim następuje zasadnicza zmiana. Postanawia założyć rodzinę i ożenić się z będącą już w zaawansowanej ciąży Bronisławą Dziadosz. Na świat przychodzą dzieci: syn Krzysztof w 1917r. I córka Zofia,
zwana pieszczotliwie „Hipcią” w 1921r.
Z tego okresu czasu pochodzą zachowane w zbiorach muzealnych szkicowniki ukazujące portrety z sceny z życia rodziny Malczewskich. W póź-
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niejszym czasie małżeństwo Malczewskich okazało się niedobrane,
w którym odmienność charakterów i sposób patrzenia na świat doprowadziły do rozpadu związku. Od początku lat 30, Malczewski prowadził
nieformalny związek z Zofią Mikucką, która stała się jego wierną towarzyszką w podróżach po Polsce.„Już w trakcie wiedeńskich studiów Rafała zajmują przede wszystkim góry, które stanowią dla niego Przyjaźnił
się ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem i Karolem Szymanowskim.
Zasłynął jako wprawny pejzażysta, reprezentant nurtu przestylizowanego, “naiwnego” realizmu. Był członkiem Towarzystwa Sztuka Podhalańska a w 1932 wstąpił do Stowarzyszenia Artystów Polskich Rytm. Po
wybuchu II wojny światowej przedostał się do Francji a w 1940 wyjechał
przez Hiszpanię i Portugalię do Brazylii. Stała się ona ostatnim etapem
poprzedzającym definitywny wyjazd artysty do Kanady. Początkowo
mieszkał w Rio de Janeiro, gdzie znalazł nabywców na swoje obrazy.
Malował techniką akwareli widoki Rio de Janeiro i Kurytyby oraz krajobrazy Parany. W 1942 roku przeniósł się do Kurytyby do swojej kuzynki
Marii Bochdan – Niedenthal. Okres brazylijski (1941–1942) to fascynacja
egzotyczną przyrodą i odmienną cywilizacją – powstały wówczas obrazy przedstawiające skaliste góry, rozległe przestrzenie z akwenami wodnymi, autostrady z wiszącymi nad nimi kolorowymi drzewami. Jednym
ze stale przewijających się motywów, które odnajdujemy w obrazach
Rafała Malczewskiego jest znikomość człowieka – drobne, śmieszne
figurki ludzkie, maleńkie wobec ogromu przyrody, wobec potężnego,
dominującego świata techniki. Do ulubionych tematów artysty należały
też małe stacyjki, wagony, semafory, zwrotnice, sieci szyny.
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49
AUTOR NIEOKREŚLONY (SZKOŁA ZAKOPIAŃSKA)
NARCIARZ
drewno, wys. 35 cm
niesygnowany

Cena wywoławcza: 23 000 zł
Estymacja: 25 000 – 35 000 zł
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Malarstwo zawsze musiało się jakoś do przestrzeni ustosunkować, ale sądzę, że sztuka współczesna
pojmowała często przestrzeń zbyt jednostronnie. Pod naciskiem nauki, czy wiary w naukę ograniczano
się do przestrzeni fizycznej. Malarstwo uległo więc tym samym złudzeniom, którym uległa nauka.
Zrezygnowało z dalszych odniesień – i z przestrzeni wewnętrznej, która przecież w jednostkowym
doświadczeniu wcale nie jest uboższa od przestrzeni zewnętrznej. Człowiek więcej światła potrafi
pomieścić w sobie niż go doświadczyć na zewnątrz. – Jerzy Tchórzewski

JERZY TCHÓRZEWSKI

J

Fot. Jacek Marczewski / FORUM
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erzy Tchórzewski urodził się 24 kwietnia 1928r. w Siedlcach. Wywodził się z dobrze sytuowanej rodziny na stałe mieszkającej w miejscowości Węgrów. Ojciec Władysław Tchórzewski był sekretarzem
Sądu Okręgowego, a matka – Wacława z Malinowskich, urzędniczką
Sądu Okręgowego. We „Wspomnieniach” Tchórzewski opisuje swoje
dzieciństwo spędzone w rodzinnym mieście: „Takie małe miasteczko
jak Węgrów było jakąś osobliwą wielką rodziną; osobliwą, bo dwunarodową, dwuwyznaniową (polsko – żydowska społeczność), a mimo to
wszyscy, no prawie wszyscy, tam się znali (…) Nasza rodzina zajmowała
połowę domu bogatego kupca żydowskiego Hamela przy ul. Gdańskiej
4. Z gospodarzami żyliśmy w przyjaźni. Po wrześniu 39r., kiedy to bomba uszkodziła część naszej połowy domostwa, kilka miesięcy spędziliśmy razem z naszymi gospodarzami, w ich nienaruszonym przez wojnę
mieszkaniu, a nasze służące radziły sobie jakoś z problemem „koszerne – nie koszerne” (…) Bodajże w 1941 r. wysiedlono nas: Hameltów do
getta, naszą rodzinę do dwuizbowego mieszkanka w drewniaku przy ul.
Narutowicza 13.” Jego ojciec został aresztowany i przetrzymywany przez
gestapo, aż w końcu wysłany do obozu koncentracyjnego gdzie zginął.
Opieką nad Jerzym i jego siostrą zajęła się matka która starała się utrzymać rodzinę prowadząc niewielką herbaciarnię. W 1943r. Tchórzewski
wstąpił do Armii Krajowej, do oddziału porucznika „Poraja”, gdzie początkowo był gońcem, który rozwozi meldunki i prasę, a następnie brał
udział w akcjach i walce. W 1944r. gdy jego oddział został zdekonspirowany, z obawy przed aresztowaniem, Tchórzewski opuścił rodzinne miasto Węgrów i przeniósł się do rodziny mieszkającej w Siedlcach. W 1945r.
siedemnastoletni Jerzy uczęszczał do Liceum Humanistycznego im.
Bolesława Prusa, równocześnie rozwijając swoje umiejętności malarskie w Szkole Sióstr Karpińskich, gdzie główną nauczycielką był Irena
Karpińska. „Już we wczesnym dzieciństwie rysowałem, malowałem
i postanowiłem zostać malarzem. (…) Ojciec akceptował bez zastrzeżeń
moje marzenia. Oceniał, omawiał moje malunki i rysunki, które potem
troskliwie przechowywał w wielkiej teczce.” W 1946r. zaraz po maturze
Jerzy Tchórzewski pod wpływem swojej nauczycielki udał się do Krakowa, by podejść do egzaminu wstępnego Akademii Sztuk Pięknych. Ten

epizod pozostał wyraźnie zapamiętany przez artystę: „gdy znalazłem
się w Krakowie, poczułem się tak jakbym został przeniesiony w krainę
baśni znanej mi z dzieciństwa. (…) Już w czasie egzaminów wstępnych zwąchaliśmy się z Walterem Borowczykiem, Jankiem Tarasinem,
Przemkiem Brykalskim, Andrzejem Wajdą, z którymi później utrzymywałem najbardziej przyjacielskie stosunki na Akademii.” W czasie studiów
związał się z kręgiem Grupy Krakowskiej, w 1957 był jednym z członków-założycieli tego ugrupowania. Od 1959 współpracował również z międzynarodowym ruchem PHASES, grupującym artystów o orientacji surrealistycznej. Debiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie
w 1948/49. Po studiach przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1954 podjął
pracę pedagogiczną w Akademii Sztuk Pięknych. Prowadził pracownię
malarstwa na Wydziale Grafiki. W 1987 uzyskał tytuł profesora.
Zasadniczy wpływ na ukształtowanie się twórczej postawy Tchórzewskiego wywarła epoka surrealizmu. Już od wczesnego, figuratywnego
okresu twórczości (1948-1955), kiedy umieszczał sylwetki ludzkie i fantastyczne stwory w wyimaginowanych pejzażach, odznaczał się typem
wyobraźni bliskim surrealizmowi. Po 1955 zaczął malować abstrakcyjne
wizje, pełne błyskawic, lawy czy wyładowań elektrycznych przywodzące
na myśl wyłanianie się krajobrazu świata z chaosu lub wręcz przeciwnie
– jego zagładę. Czasem wciąż wpisywał w kompozycje sylwetki ludzkie
lub zwierzęce co dowodzi na nie całkowitą abstrakcję a jednak mniej lub
bardziej oczywiste nawiązanie do pejzażu, sceny. Artysta oprócz bardzo
grubej warstwy malarskiej i elementów kolażu, dodatkowo komplikował
fakturę obrazów wykorzystując m.in. właściwości nierównego schnięcia
warstw farby, a w przypadku gwaszy – efekty zmiętego papieru. Wpisując
się poniekąd w malarstwo materii. Równolegle z malarstwem tworzył
monotypie i linoryty na ręcznie malowanych papierach. Od końca lat
70. Tchórzewski podejmował chętnie tematykę religijną. W obrazach
tego nurtu, respektując tradycyjne rozwiązania kompozycyjne, stosował
wszystkie niezwykłe efekty formy, faktury i kolorystyki, wypracowane
w poprzednich okresach.
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50
JERZY TCHÓRZEWSKI (ur. 1950)
OBRAZ Z.1, 1959
technika własna, płótno, 65 x 95 cm
sygn. p.d.: TCHÓRZEW-/SKI 59
na odwrocie nalepka Z Centralnego Biura Wystaw Artystycznych Wystawa Sztuki Polskiej w Genewie 1959,
pieczątka: Expo. ART POLONAIS 1959 oraz pieczątka Musee d'Art et Historie w Genewie

Cena wywoławcza: 90 000 zł l
Estymacja: 120 000 – 150 000 zł
WYSTAWIANY:
Wystawa Sztuki Polskiej w Genewie POLOGNE 50 ANS DE PEINTURE MUSEE D'ART ET D'HISTORIE,
Genewa, 24 październik – 29 listopad 1959.
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Zachęta, Warszawa, 1959.
OPISANY:
Wystawa Sztuki Polskiej w Genewie POLOGNE 50 ANS DE PEINTURE MUSEE D'ART ET D'HISTORIE 24.10-29.11.1959 Geneve,
Suisse 1959, poz.118

Gdy przystępuję do pracy jest we mnie początkowo jedynie niecierpliwa chęć wywołania życia z tej
martwej substancji plastycznej, którą w danej chwili rozporządzam, nieodparta potrzeba przetrwania
tragicznego kręgu samotności, który otacza mnie jak każdego człowieka, potrzeba partnera do
dialogu. Zawsze jednakowo onieśmielony i przejęty, jakbym się o to kusił po raz pierwszy i zawsze
jednakowo niecierpliwy, nie pamiętam w danej chwili o wszelkich zasadach sztuki, o wszelkich
przekazach mojego zawodu. Zderzam za sobą martwe tworzywo, naglę je swoją gorączką, aby zaczęło
oddychać. Gdy rodzi się życie – moment zawsze jednakowo zdumiewający – zaczynam je ostrożnie
rozniecać. Jeszcze jestem silniejszy, usiłuję je formować, chcę mu nadać rytm taki, który by odpowiadał
rytmowi mojego życia, chcę mu nadać maksymalną siłę. Pooli tracę przewagę. Staję wobec czegoś,
co ma swoje własne prawa. Dyskutujemy ze sobą. Gdy mnie przekona, przestaję malować. Często
rozchodzimy się bez zgody i patrzymy na siebie niechętnie. – Jerzy Tchórzewski 1962
cyt. za: Jerzy Tchórzewski. Mistrzowie polskiego malarstwa współczesnego, Art&Business Club, Poznań, 2001, s. 8.
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51
JAN TARASIN (1926 – 2009)
EKRAN, 1963-1965
olej, płótno, 70 x 60 cm
sygn. p.d.: 63-5 Tarasin
opisany na odwrocie: Jan TARASIN 63 / 65 / „EKRAN”
na odwrocie pieczęć: Reproduction Right Reserved / By The Artist, na górnym krośnie:
MISC, na dolnym zniszczona nalepka z tekstem: […] TARASIN […] National Museum
[…] Poland […] Art, Tokyo

Cena wywoławcza: 70 000 zł l
Estymacja: 90 000 – 120 000 zł

Chcę, żeby to co maluję miało taką konkretność jak w naturze, żeby miało ciężar, kształt, kolor.
Nie chcę jednak żeby to, co robię, miało bezpośrednie odniesienia do jakiegoś gotowego tworu
natury. Zajmuję się ‘przedmiotami’ na wielu piętrach ich odprzedmiotowienia. Jest to taka gra,
która polega na tym, że to, co abstrakcyjne, musi być prawie materialne, a to co materialne,
zdążać w kierunku abstrakcji – Jan Tarasin
Jan Tarasin studiował w krakowskiej ASP. Około roku 1957 zerwał
z malarstwem realistycznym malując aluzyjne wnętrza i wypełniając
je swoiście traktowanymi „przedmiotami”. W roku 1959 Jan Tarasin
opublikował swój traktat o przedmiotach, który stał się wykładnią jego
wizji artystycznej. Pisał w nim m.in.: Powstawaniu każdego nowego artystycznego dzieła, obdarzonego nową formą i nową skalą działania,
będzie zawsze towarzyszyć nieustępliwy opór przedmiotów (…) Jedyna oznaką naszej niezależności jest zdolność stałego przeciwstawiania
sie mu, zdolność możliwie niezależnego wyboru, zgodnego z naszym
pojmowaniem świata. (cyt. Za: Jan Tarasin, O przedmiotach, „Przegląd artystyczny”, nr 1, 1959, s. 6). Na początek lat 60. przypada czas
pierwszych zagranicznych wystaw Tarasina – między innymi w Galerie
Lambert w Paryżu oraz w Pinkegalerij w Gissenburgu w Holandii. Jedna z prac pokazywanych na paryskiej wystawie została wybrana na III
Międzynarodową Wystawę Młodych Artystów Europa- Japonia 1964,
gdzie została nagrodzona. Malarstwo Tarasina to ciągła próba ujarzmienia przedmiotów. Zanim w roku 1965 zaczęły przybierać nową formę
„przedmiotów policzonych” lub „przedmiotów aktywnych” były one dla
artysty jakby nie do końca uchwytne – na płaszczyźnie płótna toczyła się
„walka” między nimi a malarzem, którą Tarasin określał jako „przyłapywanie na gorącym uczynku autentycznego życia”. Jeden z oferowanych
obrazów, pochodzący z 1965 roku „Antykwariat”, jest wczesną pracą
z cyklu Przedmioty i odzwierciedla etap w twórczości artysty, w którym uabstrakcyjnione, mięsiste kształty wydobywają się dynamicznie
z płasko malowanego tła. To niewątpliwie bardzo interesująca propozycja dla miłośników sztuki Jana Tarasina. Z biegiem czasu przedmioty
oscylują ku zespołom płaskich, graficznych znaków eksponowanych
kontrastowo na jasnych lub ciemnych tłach. Takim przykładem jest
Zapis 81 z 1981 roku. Interpretacja znaczeń zawartych w znakach Tarasina bywa różnorodna, od sugerowania, iż realne przedmioty zyskują
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w jego obrazach abstrakcyjny kod, aż po pogląd, że malarstwo artysty
odzwierciedla ukryty porządek natury i bliskie jest metafizyce. Artysta
w swych dziełach pokazuje iż abstrakcja to odrealniona rzeczywistość.
Tarasin był laureatem wielu prestiżowych nagród, wyróżnień polskich
i zagranicznych, m.in.: Nagrody Yomiuri na III Międzynarodowej Wystawie Młodych Plastyków w Tokio (1964); Nagrody Działu Polskiego na
V Biennale di San Marino (1965); Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida
za najlepszą wystawę w 1975 r. (1976); Nagrody im. Jana Cybisa (1984).
Jan Tarasin od wielu lat zmagał się z fascynującym go światem przedmiotów – znaków. Pierwotnie jego głównym tematem malarskim była
martwa natura, którą artysta stopniowo redukował i przekształcał
w układ plam, znaków, form i linii. Inspiracją dla niego były przedmioty wzięte bezpośrednio z otaczającej go rzeczywistości, często swoją
kompozycją przypominające pismo. Są to zapisy, które przypominają
nieznany alfabet, za pomocą którego artysta zapisał lub szyfrował wiadomość. W przestrzeni obrazów Tarasina rozgrywają się skomplikowane i wielowątkowe akcje, dla których tłem może być przestrzeń
niezidentyfikowanej lub przypominającej zarys pejzażu. Przedmioty
na obrazach Tarasina zdają się być formami występującymi w określonym porządku. Tarasin swoją kompozycją znaków wprowadza widza
w swój świat mikro i makrokosmosu, przedmioty mają tylko sugerowaną substancję, domyślny ciężar, przeczuwaną dynamikę, zdradzają
ukierunkowanie napięć, domagają się swojego miejsca w przestrzeni. Narodziny przedmiotów symbolizują moment ewolucji niepełnej
i nieukształtowanej formy w nową najdoskonalszą, która zdaje się ukazywać współczesny świat, bazę danych, wśród której funkcjonujemy.
Oferowana praca jest przykładem bardzo wczesnego etapu ewolucji
tych poszukiwań Tarasina i ich formy malarskiej.
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52
TADEUSZ KANTOR (1915 – 1990)
KOMPOZYCJA, 1957
olej, płótno, 65,5 x 80 cm
sygn. p.d.: Kantor
opisany na odwrocie: TKantor / I 57 Cracovie

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

Powiedzieć o Kantorze, iż należy on do grona najwybitniejszych artystów polskich drugiej połowy
dwudziestego wieku, to powiedzieć niewiele. Dla sztuki polskiej jest on tym, kim dla sztuki niemieckiej jest
Joseph Beuys, a dla amerykańskiej Andy Warhol. Twórca zupełnie osobnej wizji teatru, aktywny uczestnik
neoawangardowych rewolucji, oryginalny teoretyk, innowator głęboko osadzony w tradycji, malarz
antymalarski, happener-heretyk, ironiczny konceptualista – to tylko niektóre z jego licznych wizerunków.
Poza tym wszystkim, był Kantor niestrudzonym animatorem artystycznego życia w powojennej Polsce,
można by rzec – jedną z jego głównych sił napędowych. O jego wielkości nie tyle decyduje jego twórczość,
ile on sam pojęty jako całość, jako swego rodzaju Gesamtkunstwerk, na który składa się jego sztuka, jego
teoria i jego życie. – Jarosław Suchan, kurator

Reżyser, twórca happeningów, malarz, scenograf, pisarz, teoretyk sztuki. Studia na Wydziale Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
rozpoczął w 1934 roku trafiając do pracowni prof. Władysława Jarockiego. Równocześnie z malarstwem studiował malarstwo dekoracyjne
i teatralne u prof. Karola Frycza, dyrektora teatrów krakowskich. W tym
czasie fascynowała go twórczość związanego z Krakowem Stanisława
Wyspiańskiego.
W latach powojennych Kantor współtworzył Grupę Młodych Plastyków.
Z jego inicjatywy powstała również Galeria Krzysztofory, jedna z pierwszych powojennych galerii prezentujących sztukę aktualną. Aktywny
w środowisku artystycznym w roku 1948 żywo zaangażował się w organizację I Wystawy Sztuki Nowoczesnej w Krakowie. W 1955 roku jako jeden z dziesiątki polskich artystów. zaprotestował przeciwko realizmowi
socjalistycznemu wystawą 9 Malarzy w Domu Plastyków. Wystawa ta
była zapowiedzią powstania Grupy Krakowskiej II, będąc jednym z pomysłodawców jej reaktywacji w 1957 roku.
Dla Tadeusza Kantora wizja sztuki opierała się w znacznej mierze o poszukiwanie takich sposobów artystycznej wypowiedzi, które mogłyby
sprostać wyzwaniom współczesności. Był gorliwym wyznawcą pełnej
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swobody twórczej, zwolennikiem eksperymentu. Sam chłonął wszelkie
nowinki, wykorzystując z nich to, co okazywało się przydatne jemu samemu, chętnie przetwarzał i modyfikował.
W pierwszym okresie twórczości, tuż po wojnie, malował figuratywne
obrazy, wypełnione groteskowo uproszczonymi postaciami. Następnie
przyszedł czas dynamicznych kompozycji metaforycznych o oszczędnej,
chłodnej kolorystyce. W drugiej połowie lat 50. w wyniku podróży na
Zachód a zwłaszcza zaś do Paryża zaczęły powstawać płótna taszystowskie charakteryzujące się wibracjami plam, linii, barw. Objawił się w nich
stosunek Kantora do materii malarskiej, którą traktował na wskroś użytkowo. Pod koniec lat 50. tę nową ścieżkę Kantora doceniła krytyka zagraniczna a w ślad za nią europejscy i amerykańscy kolekcjonerzy sztuki.
Końcówka lat 50. oraz lata 60. stały się pasmem wystawienniczych sukcesów i rozwoju kariery artystycznej Tadeusza Kantora.
W latach 70. artysta powrócił do eksperymentów z płótnem tworząc
liczne asamblaże i ambalaże – kompozycje półprzestrzenne, w których
aplikowane na płótnie używane, nierzadko zniszczone przedmioty przeistaczały obraz w relief.
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53
TADEUSZ KANTOR (1915 – 1990)
Z CYKLU MULTIPART, 1970
asamblaż, płótno, 120 x 110 cm

Cena wywoławcza: 190 000 zł l
Estymacja: 200 000 – 300 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Montreal, Kanada
lata 70. XX w. – zakup w warszawskiej Desie

W ciągu upływu lat z obrazami wydarzyło się coś, czego Kantor nie przewidział. Parasole, mające
być ironicznym komentarzem do komercyjności sztuki, zaczęły uzyskiwać na aukcjach wysokie ceny.
Okazało się, że jest ich zaskakująco wiele w stanie nienaruszonym – i te właśnie, jako tradycyjne
obrazy, cieszyły się największym zainteresowaniem kolekcjonerów.
Stangret L., Tadeusz Kantor. Malarski ambalaż totalnego dzieła, 2006, s. 76.

W lutym 1970 roku w warszawskiej Galerii Foksal Tadeusz Kantor zorganizował akcję pt. Multipart. Nazwa powstała ze zbitki dwóch słów:
multiplikacja i partycypacja. Przedmiotem tego szczególnego wydarzenia było 40 ponumerowanych jednakowych płócień o wymiarach 110
x 120 cm każde, do których artysta przytwierdził zniszczony parasol
a następnie pomalował na biało. Prace zostały sprzedane w dniu wernisażu happeningu. Nabywcy zawiązali z artystą umowę, wedle której
mieli rok na „użytkowanie płótna” – mogli na nim pisać, mogli dziurawić, spalić – robić cokolwiek będą mieli ochotę. Zgodnie z założeniem
Kantora rok później w tym samym miejscu zorganizowano wystawę pt.
Ostatni etap Multipartu. Tylko dwudziestu pięciu spośród czterdziestu
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nabywców powróciło z zakupionymi rok wcześniej obrazami. Na wystawie pokazano wówczas 25 płócień – partycypacji – pokrytych głównie
zapiskami i kolażami stworzonymi przez nowych właścicieli. Poprzez
Multipart Kantor zakwestionował pojęcie dzieła sztuki jako unikalnego
tworu przypisanego artyście. Co więcej, zanegował relację twórca – nabywca, czyniąc z tego pierwszego zwykłego rzemieślnika produkującego
seryjny towar a role artysty oddając nabywcy. Pozwalając temu ostatniemu zrobić z obrazem cokolwiek ten zechce zanegował Kantor ideę
dzieła sztuki oraz – w szerszym rozumieniu – sens istnienia instytucji
wystawienniczych.
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PIOTR POTWOROWSKI (1898 – 1962)
ŁODZIE
olej, płótno, 30,5 x 70,5 cm
sygn. p.d.: P. POTWOROWSKI
opisany na odwrocie: P.Pot

Cena wywoławcza: 29 000 zł l
Estymacja: 40 000 – 50 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Polska
zakup od artysty
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Potworowski kreował własną formę abstrakcjonizmu. Nie potrzeba dociekań formalnych była źródłem jego
ewolucji, ale dążenie do stworzenia uniwersalnej syntezy bogactwa wrażeń wzrokowych płynących z natury.
Rezygnując z opisowości wyrażał krajobraz samą tylko barwą, formą i rytmem.
cytat za: Kowalska B., Polska awangarda malarska 1945-1970, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1975, ss. 92-93.
Piotr Potworowski po wybuchu I wojny światowej mieszkał w Moskwie,
tam ukończył gimnazjum polskie i następnie służył w polskim wojsku
do 1921 roku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych m.in. u Pankiewicza (1922-23), następnie wraz z grupą studentów wyjechał do Paryża
i tam kształcił się w pracowni F. Legera. Na przełomie 1928-29 przebywał
w Londynie, od 1934 roku mieszkał w Warszawie oraz w miejscowości
Rudki. W kolejnych latach dużo podróżował po Europie. W 1958 roku
wrócił do Polski i został profesorem Państwowych Wyższych Szkół Pla-

stycznych w Gdańsku i Poznaniu. Na początku jego sztuka zdeterminowana byłą przez wpływy francuskie, głównie Matisse'a i Legera. Od lat
50tych jego malarstwo sytuowało się już na pograniczu postimpresjonizmu i abstrakcji. Tworzył kompozycje, w których motyw pejzażu czy
postaci przeradzał się w układy linii i płasko kładzionych plam barw
w tonacji zgaszonych żółcieni, fioletów i zieleni. Począwszy od debiutu
na Salonie Niezależnych w Paryżu w 1927 roku wystawiał bardzo licznie,
również indywidualnie aż do lat 60tych.
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JAN LEBENSTEIN (1930 – 1999)
FIGURA OSIOWA (EVA), 1960
olej, płótno, 122 cm x 60 cm
sygn. p.d.: LEBENSTEIN 60
opisany na odwrocie: JAN LEBENSTEIN / figure axiale Ewa / 1960

Cena wywoławcza: 110 000 zł l
Estymacja: 140 000 – 160 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Polska
zakup od artysty

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 1960 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 inn 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, str. 155)
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KAJETAN SOSNOWSKI (1913 – 1987)
EROTYK, 1960
olej, płótno, 119 x 60 cm
niesygnowany

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

Sosnowski nigdy nie ustawał w pracy poszukiwawczej. Każde jego odkrycie było źródłem radości
i entuzjazmu. Inspirowało go do kolejnych dociekań, pracy badawczej, dalszych selektywni
i celnie dobranych lektur, w których szukał i odnajdywał drzwi otwierające się na nowe
zobaczenie świata w jego dramatycznym skomplikowaniu i genialnej prostocie.
cytat za: Kowalska B., TWÓRCY -POSTAWY. Artyści mojej galerii.,
Tom II, Fundacja Sztuk Pięknych, Warszawa, 2015, ss. 306-307.

Kajetan Sosnowski w latach 1934-1939 był studentem Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie kształcił się pod kierunkiem
Tadeusza Pruszkowskiego oraz Wojciecha Jastrzębskiego. Po wojnie
Sosnowski założył szkołę plastyczną w Siedlcach. W latach 19471951 współpracował z tygodnikiem „Kuźnica” – jako projektant szaty
graficznej, ilustrator, a także autor tekstów. W 1955 roku przystąpił do
Grupy 55, zwanej też Grupą Staromiejską, którą następnie współtworzył
– obok Mariana Bogusza, Zbigniewa Dłubaka, Barbary Zbrożyny,
Andrzeja Szlagiera i Andrzeja Zaborowskiego.
Był artystą z powołania. Proces twórczy traktował jako nieprzerwany ciąg
poszukiwań „prawdy jako istoty bytu” oraz nieustającego doskonalenia
i pogłębiania wiedzy. Jak sam o sobie pisał: „Mam nieustanną ochotę
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wypalić małą dziurkę w otaczającym mnie świecie”. Uczestniczył we
wszystkich wystawach Grupy 55, podobnie jak w działalności powołanej
przez nią do istnienia legendarnej Galerii Krzywe Koło. Wystawiany
i reprodukowany m. in.: Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta (Warszawa
1998), Galeria Sztuki Współczesnej BWA (Katowice, 1998), Bożena
Kowalska, Kajetan Sosnowski – malarz niewidzialnych światów
(Warszawa 1998). Natomiast w 1969 roku przyznano mu Nagrodę
Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida. Sosnowski stworzył
liczne cykle, które mają niebagatelne znaczenie w historii polskiej sztuki
współczesnej. W 1998 roku zorganizowano jego pośmiertną wystawę
w Zachęcie.
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KAJETAN SOSNOWSKI (1913 – 1987)
Z CYKLU: UKŁADY RÓWNOWARTOŚCIOWE, 1984-1987
płótno bawełniane, szyte, 115 x 90 cm
niesygnowany

Cena wywoławcza: 35 000 zł l
Estymacja: 45 000 – 60 000 zł

Obrazy szyte powstały w wyniku mego pobytu na plenerze w 1975 roku w Jagniątkowie.
Tematem spotkania była ochrona środowiska. Jako jedynego materiału użyłem
surowego, lnianego płótna, farbę zastąpiła struktura tkaniny, jej wątek i osnowa.
Katalipomeny stały się hołdem dla doskonałości natury – ku uwadze i refleksji widza.
Płótna na obrazach Katalipomena są zszywane. Czasem po jednej tylko diagonali,
czasem po linii łuku, niekiedy dwoma równoległymi duktami, albo też w innych, bardziej
skomplikowanych układach – zawsze jednak geometrycznych. – Kajetan Sosnowski

Płótno jest jedną z pierwszych, zgrzebnych materii wykonywanych niewprawnymi jeszcze rękami człowieka [?] Produkowane było, by je ciąć
i zszywać dla nadania mu użytkowych, służebnych wobec człowieka
funkcji. Dlatego Sosnowski je zszywał. A pozostawiał w surowej jego prostocie, by zachowało asocjacje ze swym atawizmem w dziejach ludzkości i ze swym naturalnym, roślinnym związkiem z ziemią, słońcem i deszczem. [?] Zszywane płótna Kajetana są przestrzenne. Stwarzają sugestię
dali powietrznych i rozległych, jak po horyzont zaorana ziemia. [?] W obrazach szytych [?] zawarty jest czynnik czasu. [?] Artysta mówił nieraz, że
w założeniach jego leży proces starzenia się obrazów szytych, ten naturalny proces zmian, jaki nieść będzie osiadanie na nich kurzu, zmiany
barw wskutek płowienia i zabrudzeń tkaniny, a potem jej kruszenie się,
destrukcja dokonywana przez nieuchronne przemijanie. Katalipomena
wyłącznie z surowego, lnianego płótna tworzył Kajetan tylko do 1977 r.”
(Bożena Kowalska, ze wstępu do katalogu j.w., ss. 41-43).
Wystawę prac Kajetana Sosnowskiego, wybitnego klasyka współczesności, jako artystycznego patrona galeria wybrała na tydzień inaugurujący
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jej działalność. Na wystawie będzie można podziwiać obrazy szyte Kajetana Sosnowskiego - Katalipomena (z cyklu rozpoczętego w 1975 roku)
– kompozycje z pozszywanych w układach geometrycznych skośnie ciętych fragmentów surowego, lnianego płótna. Artysta deklarował, że obrazy te są hołdem dla doskonałości natury – ku uwadze i refleksji widza.
Zwracał uwagę na zagrożenia cywilizacyjne, nawiązywał do znaczeń
ekologicznych. Zresztą nazwa cyklu – wzięta z greckiego słowa katalipomenon – znaczy „zachować”, „uchronić”. (W 1977 roku Sosnowski sięgnął
także po inne tkaniny, zastosował tzw. płótno harcerskie.) W 1980 roku
powstała kolejna wersja obrazów szytych - Interwencje. Te obrazy owszem były zszywane, ale już nie były uprzednio cięte. Zszywane skośnie
w stosunku do przebiegu wątku i osnowy, a w miejscu przerwania dyscyplinującego szwu powstawał fałd wklęsły i niejednokrotnie uwypuklenie, zakamarek-kąt, który kulminował abstrakcyjną dramaturgię obrazu.
Powstawał w ten sposób jakby relief.
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DANUTA LEWANDOWSKA (1927 – 1977)
KOMPOZYCJA NR 32, 1976
tech. własna, płyta, 63 x 76 cm
sygn. i opisana na odwrocie: nr. 32/1976 r. / akryl.63x76cm.
/ Danuta Lewandowska /Warszawa

Cena wywoławcza: 11 000 zł l
Estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Twórczość Lewandowskiej wyzbyta jest cech sentymentalizmu i osobistych wynurzeń. Jest to typ
sztuki w pełni zobiektywizowanej. Jednak równocześnie na wskroś indywidualnej w sposobie
wypowiedzi, a nawet w swej subtelności – kobiecej; a nadto w jej kontemplatywnym spokoju
– pogodnej. Urzeka dzięki swej nieuchwytności szczególnej i kruchej piękności. Ale nie jest to
piękność i urzeczenie estetyczne. zastanawia w tej sztuce – jeśli nawet nieodczytana, to odczuwalna
waga przesłania. Można w nim odnaleźć m.in. przekaz, nietraktowanych jako opozycyjne, pojęć
relatywnych: początku i końca, trwania i ustawania, jedności i wielości, przebywania i odchodzenia.
Kowalska B., Twórcy – Postawy. Artyści mojej galerii, tom II,
Fundacja Sztuk Pięknych, Kochański Suwalski Knut, Warszawa, 2015.

Danuta Lewandowska urodziła się w 1927 roku w Warszawie. W latach
1950-55 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1958
roku była adiunktem w Pracowni Brył i Płaszczyzn na Wydziale Malarstwa rodzimej uczelni pod kierunkiem profesora Romana Owidzkiego.
Projektowała wnętrza, tkaniny, ale to jej twórczość malarska zyskała
największe uznanie i dotąd jeszcze nie w pełni odkryta czeka na swoje zasłużone wysokie miejsce. Lewandowska bowiem uczestniczyła
w życiu intelektualnym czołowych ówczesnych twórców, pozostawała
w przyjaźni m.in z Henrykiem Stażewskim. Szczyt jej twórczej dojrzałości przypada na lata 70-te. Z tego to okresu pochodzą prace o charakterystycznym wyrazie: przed właściwą powierzchnią obrazu znajduje
sie kolejna płaszczyzna z naciągniętych i pomalowanych metalowych
strun. Można powiedzieć, że są to obrazy dwuwarstwowe. Magia tej
twórczości polega na tym, że przechodząc koło obiektu widz ma wrażenie przesuwania się płaszczyzn wobec siebie, odbierając przy tym efekt
świetlny bądź częściej wrażenie pulsowania świetlistych kół namalowanych na pierwszej płaszczyźnie. Twórczość tej artystki jest przedziwnym
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połączeniem geometrii jej okręgów z nurtem op-artowskim, przejawiającym się w efektach wizualnych. Henryk Stażewski określił to chyba
najpiękniej, mówiąc o malarstwie Lewandowskiej: doprowadza materię
do stanu krańcowej wibracji. Motywem ciekawym i łączącym niejako
większość prac artystki jest motyw okręgu. Być może można go łączyć
ze sztuką i filozofią Dalekiego Wschodu, którą żywo się interesowała. Na
interpretację czeka też charakterystyczna przezroczysta, ulotna zasłona która dzieli odbiorcę od właściwego obrazu. Prace Lewandowskiej
tchną niesamowitym spokojem, skłaniają do medytacji, uspokajają
przestrzeń, w której się znajdują, a jednocześnie w żaden sposób nie są
nudne, wręcz przeciwnie: nie sposób przejść obok nich obojętnie. Artystka zmarła w 1977 roku. Doczekała się wystaw indywidualnych w Galerii Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 1965 roku, w Galerii Zapiecek
w 1976 roku, brała również udział w 10 wystawach zbiorowych. Po jej
śmierci miała miejsce wystawa w Zachęcie w 1982 roku oraz w Muzeum
Okręgowym w Chełmie w 1972 roku.
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HENRYK STAŻEWSKI

H

enryka Stażewskiego bez wątpienia zaliczyć należy do grona
najbarwniejszych postaci polskiej sztuki powojennej. Malarz,
pionier awangardy lat 20. i 30. XX wieku, reprezentant konstruktywizmu, współtwórca nurtu abstrakcji geometrycznej lat 60., 70. i 80
był autorem kompozycji reliefowych ale również projektantem wnętrz,
dekoracji scenograficznych i plakatów. Stażewski był nie tylko współtwórcą polskiego ruchu awangardowego, lecz miał też bliski kontakt ze
środowiskiem światowej awangardy. Więzy przyjaźni łączyły go z takimi
artystami jak Piet Mondrian, Kazimierz Malewicz, Michel Seuphor czy
Theo van Doesburg.
Henryk Stażewski studiował w latach 1913-1919 w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Stanisława Lentza. Należał do grupy ekspresjonistów polskich (od 1919 roku Formistów). Początkowo tworzył realistyczne akwarele w duchu impresjonizmu, akty, portrety oraz pejzaże.
Po ukończeniu studiów w 1920 roku zadebiutował na wystawie zbiorowej w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Już wówczas podejmował
nowe wyzwania, których pierwszym ważnym owocem był ogłoszony
w 1923 roku manifest konstruktywistów. Był członkiem-założycielem
Grupy Kubistów, Konstruktywistów i Suprematystów „Blok” (1924-1926)
oraz ugrupowań, które rozszerzyły założenia programowe Bloku – Praesens (1926-29) i a.r. (1929-1936). Był redaktorem czasopism „Blok”
i „Praesens”. Po wojnie odgrywał wiodącą rolę w życiu polskiego świata
artystycznego będąc współtwórcą tak ważnych inicjatyw jak m.in. powstania warszawskiej Galerii Foksal i ruchu wokół niej skupionego.
Sama twórczość Stażewskiego od początku związana jest z awangardą –
od wczesnych kubistycznych rysunków poprzez fazę konstruktywistycznąi fascynację Strzemińskim po kompozycje z pogranicza abstrakcji i fi-

guracji, które dominowały warsztat artysty na przełomie lat 40. i 50. Od
lat 60. Stażewski opowiedział się całkowicie za abstrakcją geometryczną
by znów w latach 70. poprzez tzw. reliefy malowane zanegować ich geometryczną strukturę i zasady regularnego rytmu kompozycyjnego.
Galeria Annely Juda z siedzibą w Londynie od momentu powstania
w 1960 roku reprezentowała współczesnych artystów brytyjskich,
europejskich i międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem
mistrzów XX-wiecznej awangardy, skupionych wokół rosyjskiego konstruktywizmu, Bauhausu i holenderskiego ruchu De Stijl. Nic zatem
dziwnego, że w 1982 roku Annely Juda zorganizowała indywidualną wystawę Henryka Stażewskiego uchodzącego już wówczas za czołowego
reprezentanta awangardy Europy Wschodniej. Wystawa, która zebrała
kilkanaście powstałych głównie w latach 70. malowanych kompozycji
abstrakcyjnych, została otwarta 10 listopada 1982 roku. Parę miesięcy
wcześniej – w lipcu tego samego roku – grupę podobnych prac z tego
samego okresu pokazał Stażewski na wystawie w galerii Denise Rene
w Paryżu.
Kompozycje zaliczane do reliefów malowanych, których przykładem
są oferowane prace Kompozycja nr 7 (1973) i nr 72 (1976). Reliefy te są
owocem badań nad opozycją porządku i chaosu kompozycyjnego, są
zakłóceniem zasad geometrii i rytmu kompozycyjnego. W tym samym
czasie Stażewski mocno ograniczył gamę kolorystyczną redukując w ten
sposób rolę barwy na rzecz wzrostu znaczenia konstrukcji czego konkluzją stała się seria prac z 1976 roku pt. Redukcje. Oferowane obiekty
mają niezwykłą wagę z kolekcjonerskiego punktu widzenia większość
bowiem prac z połowy lat 70. oraz tych z serii Redukcje znajduje się w instytucjach muzealnych.

fot. Czeslaw Czaplinski/FOTONOVA
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HENRYK STAŻEWSKI (1894 – 1988)
RELIEF, 1975
akryl, relief, tektura, sklejka, płyta pilśniowa, 30 x 30 cm
sygn. na odwrocie: 1975 / H. Stażewski

Cena wywoławcza: 75 000 zł l
Estymacja: 100 000 – 150 000 zł

Artysta nie zatrzymuje się nigdy, praca jego nigdy nie jest skończona. Idzie równolegle
z przemianami społecznymi i postępem technicznym. Tkwi on w teraźniejszości, ale ogarnia
zawartość przeszłości, jak i przewiduje przyszłość przez wyczucie aspiracji swojej epoki.
Błędnym jest twierdzenie, że sztuka ma wyrażać tylko to, co jest niezmienne, wieczne. Artysta
czerpie z rzeczywistości, która jest zmienną i nieuchwytną, bierze z niej to, co jest w ciągłości
i co jest wspólne, a tworzy dzieło o znaczeniu trwałym i wiecznym. – Henryk Stażewski
fragment zapisków artysty, źródło: Archiwum Galerii Foksal
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HENRYK STAŻEWSKI (1894 – 1988)

HENRYK STAŻEWSKI (1894 – 1988)

KOMPOZYCJA NR 50 A, 1976

KOMPOZYCJA NR 83, 1973

akryl, płyta, 21,5 x 21,5 cm
sygn. i opisany na odwrocie: nr. 50A / 1976 / H. Stażewski

akryl, deska, 41 x 47,5 cm
sygn. na odwrocie: nr 84 – 1973 / H. Stażewski

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

Cena wywoławcza: 35 000 zł l
Estymacja: 60 000 – 80 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja, prywatna, Warszawa
Andzelm Gallery, Lublin
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JAN ZIEMSKI (1920 – 1988)
INTERFERENCJE, 1975
tech. własna, 60 x 61 cm
sygn. na odwrocie: JAN ZIEMSKI / 1975 r.

Cena wywoławcza: 30 000 zł l
Estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Był współzałożycielem lubelskiej grupy artystycznej Zamek działającej
w latach 1956–1959. Brał udział w inicjatywach angażujących artystów
poszukujących nowych form wyrazu jak Plenery Koszalińskie w Osiekach, Biennale Form Przestrzennych Elblągu. Debiutował malarskimi
kompozycjami metaforycznymi, których bohaterami były tajemnicze, stylizowane postacie. 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 obra-
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zu za pomocą sferycznie wygiętych listewek oraz silnie kontrastowany
kolor wywołują w widzu złudzenie optyczne. 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.

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

/ 141

142 /

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

/ 143

63
WOJCIECH FANGOR (1922 – 2015)
FALE, 1971
kredka olejna, papier, 51 x 71 cm
sygn. p.d.: Fangor 71

Cena wywoławcza: 35 000 zł l
Estymacja: 40 000 – 60 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa
prezent od artysty
REPRODUKOWANY:
Szydłowski Sz., Fangor. Prace na papierze w kolorze, Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej,
Warszawa, 2007, s. 153.
WYSTAWIANY:
Fangor. Prace na papierze w kolorze, Galeria aTAK, Warszawa, 31.V-31.VII.2007.

Pierwsze rysunki, uznane przez samego autora za dojrzałe, rysunki z drugiej połowy lat
czterdziestych to studia do portretów osób bliskich i pejzaży okolic Wilanowa. Formy
kubistyczne są świadectwem odwagi i świadomości artystycznej, są zapisem modernistycznej
wiary w postęp i możliwość znalezienia doskonalszej formy, ukazującej więcej i lepiej. Wojciech
Fangor rysunkiem i kolorem sprawdza ten sposób widzenia. Potem, w pierwszej połowie
lat pięćdziesiątych, wraca do rysunku akademickiego(…). W roku 1953 Fangor zaczyna
eksperymentować, bada środki wyrazu, które określają, budują przestrzeń wewnętrzną na
zewnątrz, ukazuje wielość możliwych perspektyw. Staje wprost przed jednym z najważniejszych
swoich problemów artystycznych- zagadnieniem przestrzeni. Rozmyślania nad nim to rysunki,
obrazy, formy przestrzenne, nazywane przez autora strukturami.
cytat za: Szydłowski S., Fangor. Prace na papierze w kolorze, Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, Warszawa, 2007.

Prezentowana praca pochodzi ze szczytowego okresu głównego nurtu
twórczości Wojciecha Fangora – op-artowskich poszukiwań przestrzeni uzyskanej na płaszczyźnie obrazu kolorem o kształtem. Rysunki te
były naturalnymi dla procesu twórczego poszukiwaniami i próbami. Ich
ważnym etapem, ale też momentem krystalizowania się finalnej kompozycji malarskiej. Wiele z nich nosi w sobie cechy kompozycji autonomicznej, w pełni ukończonej, czego dowodzi nie tylko drobiazgowość
opracowania ale też ich duży format. Te rysunkowe kompozycje op-artowskie, dają możliwość wglądu w proces twórczy, zwłaszcza ten czysto
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plastyczny. Zupełnie inaczej niż na finalnych kompozycjach olejnych,
gdzie kompozycja stworzona jest z barw nieomal dyfuzyjnie przenikających się i niepostrzeżenie zlewających się w iluzję kształtu, na rysunkach Fangora widzimy ten proces rozłożony na wyraźne części. To setki
pojedynczych kresek i dotknięć w konkretnych, pojedynczych barwach,
których grupy nakładają się falami i dopiero z pewnej odległości, myląc
wzrok, dają złudzenie powstawania barw pochodnych i kształtów, osiągając dojrzały efekt analogiczny do obrazów olejnych artysty.
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RYSZARD WINIARSKI

R

Ryszard Winiarski. Fotografia archiwalna [w:] Grabski J. Ryszard Winiarski – Prace z lat 1973-1974, Kraków 2002, IRSA, s. 6.
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yszard Winiarski, absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej uczęszczał jako wolny słuchacz do pracowni malarstwa warszawskiej ASP. Należy do grona najwybitniejszych reprezentantów nurtu abstrakcji geometrycznej wywodzącej się
z tradycji konstruktywizmu. Zgodnie z założeniami programu, od 1965
roku budował swe obrazy w oparciu o stały moduł – kwadrat pokryty
czarną lub białą farbą. Ułożenie kwadratów i ich kolor jest przypadkiem
uzależnionym od rzuconej kostki do gry lub układu losowego. Dla Winiarskiego celem nie jest obraz sam w sobie, ani jego estetyka, bardziej
interesuje go sam proces twórczy sterowany prawami gry. Zbigniew Libera mówił, że [Winiarski] poszukiwał różnych źródeł zmiennej losowej,
aby odrzucić na obrazie ocenę estetyczną, a zamiast tego zademonstrować pewien proces. Proces ten miał się stać ważniejszy niż sam efekt
końcowy. Powstające prace były dla niego tylko produktem ubocznym
przyjętego systemu, zaplanowanych operacji myślowych, w których zawierała się manifestacja jego twórczej postawy.
W tym sensie wyprzedzał artysta swój czas, wprowadzając do prac elementy konceptualizmu. Stąd też Winiarski nie używał terminu „obraz”,
ale „obszar” lub „próby wizualnej reprezentacji układów statystycznych”. W 1973 roku Winiarski wyjechał na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej do USA. Do końca swojej artystycznej drogi kontynuował
tworzenie obrazów na przyjętych wcześniej założeniach wprowadzając

dodatkowo realizacje w dużej skali i w trzech wymiarach. Udowodnił
tym samym, że możliwe jest stworzenie w sztuce zupełnie nowej jakości
w oparciu o wypracowaną wcześniej teorię. Swoje obszary komplikował
również poprzez wprowadzanie do układu białych i czarnych kwadratów trzeciego wymiaru bądź dodatkowego koloru. Prace Ryszarda Winiarskiego wchodzą w skład kolekcji takich instytucji jak Muzeum Sztuki
w Łodzi, Muzeum Narodowe w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Poznani, w kolekcji McCeory w Nowym Jorku, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w New Delhi i wielu kolekcjach prywatnych.
Cała moja twórczość, do dzisiaj, z grubszabiorąc, jest budowana na tych
dwóch obiektywnych mechanizmach, na porządku i przypadku. Porządkiem nazywam te doświadczenia, które są przypisane ciągom liczbowym,
przypadkiem zaś te, w których uruchomiony został taki czy inny mechanizm losowy. (…) Na początku to co robiłem miało służyć przede wszystkim pewnej demonstracji, demistyfi kacji określonego obszaru sztuki po
to, by zamienić go w obszar konkretnego, rzetelnego doświadczenia.
Konsekwencją takiej postawy było odrzucenie wszelkiej myśli o ekspresji,
wszelkiej myśli o wrażliwym odbiorze tego, co robię. – Ryszard Winiarski
cyt. za: Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973-1974,
Polski Dom Aukcyjny „Sztuka”, Kraków 2002, s. 20.
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RYSZARD WINIARSKI (1936 – 2006)
CHANCEC IN GAME, 1985
akryl, płyta, 36 x 36 cm
sygn. u dołu: chance in game / winiarski 85

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

Intencją artysty było odrzucenie przestarzałych norm tradycyjnej estetyki, wszelkich
obowiązujących dotąd i nauczanych w szkołach zasad dotyczących malarstwa, łącznie z regułami
budowy kompozycji czy rozwiązań kolorystycznych i światłocieniowych. Winiarski zanegował
samą ideę obrazu jako dzieła sztuki kształtowanego świadomie przez artystę i noszącego cechy
jego twórczej indywidualności. Dążeniem malarza było stworze nie sztuki bezosobowej, wyzbytej
z wszelkiej emocji; sztuki, której nie da się ocenić z punktu widzenia wartości estetycznych, ale
której sens można wyjaśnić racjonalnie, logicznie i precyzyjnie. – Bożena Kowalska
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RYSZARD WINIARSKI (1936 – 2006)
SERIA 12, 1976
akryl, drewno, płyta, 70 x 70 cm
sygn. u dołu: seria 12. winiarski 76
sygn. i opisany na odwrocie: winiarski 1976 / seria 13 series / acryl, 70x70 cm
na odwrocie pieczątka atelier artysty

Cena wywoławcza: 180 000 zł l
Estymacja: 200 000 – 300 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa
kolekcja prywatna, Szwajcaria
lata 90. XX w. – Galeria Piotra Nowickiego, Warszawa

[Winiarski] poszukiwał różnych źródeł zmiennej losowej, aby odrzucić na obrazie
ocenę estetyczną, a zamiast tego zademonstrować pewien proces. Proces ten miał
się stać ważniejszy niż sam efekt końcowy. Powstające prace były dla niego tylko
produktem ubocznym przyjętego systemu, zaplanowanych operacji myślowych,
w których zawierała się manifestacja jego twórczej postawy. – Zbigniew Libera
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RYSZARD WINIARSKI (1936 – 2006)
SERIA 13, 1976
akryl, drewno, płyta, 70 x 70 cm
sygn. u dołu: seria 13. winiarski 76
sygn. i opisany na odwrocie: winiarski 1976 / seria 13 series / acryl 70x70 cm.
na odwrocie pieczątka atelier artysty

Cena wywoławcza: 180 000 zł l
Estymacja: 200 000 – 300 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa
kolekcja prywatna, Szwajcaria
lata 90. XX w. – Galeria Piotra Nowickiego, Warszawa

Struktura świata zbudowana jest z elementów
przypadkowych, a rzeczywistość pełna jest
przykładów sytuacji losowych, zdarzeń
przypadkowych. – Ryszard Winiarski
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W twórczości nie da się niczego przemyśleć do końca przed namalowaniem. Moim ideałem jest
połączenie intuicji ze świadomością, uaktywnienie obu płaszczyzn na rzecz naszego życia duchowego.
Trzeci element to ta sama materia malarska, która też wnosi formę i treść. Kształtują się one również
w miarę postępowania procesu malowania. – Stanisław Fijałkowski

STANISŁAW FIJAŁKOWSKI

S

tanisław Fijałkowski jest jednym z najwybitniejszych polskich
artystów współczesnych – doktor honoris causa Akademii Sztuk
Pięknych w Łodzi, z którą był związany od czasów studenckich,
przez profesurę, aż do przejścia na emeryturę. Jest artystą zaliczanym
do grona nielicznych malarzy w Polsce, w których twórczości to teoria
malarstwa odgrywała bardzo ważną rolę. Urodził się w Zdołbunowie na
Wołyniu 4 listopada 1922 roku. Dzieciństwo Stanisława Fijałkowskiego
pomimo skromnych warunków materialnych było czasem szczęśliwym,
do którego artysta kilkakrotnie wracał w swoich notatkach i wywiadach:
„Dzieciństwo spędzone w biednej rodzinie, wśród licznego rodzeństwa,
w bliskości wspaniałych lasów i urodzajnych pól, pomiędzy niezwykle
życzliwymi ludźmi, bez tłoku i hałasu, ma dla mnie ciągle wartość prawie idealnego ludzkiego doświadczenia, w którym jest zakorzenione całe
moje późniejsze życie”. Mieszkając na Kresach Wschodnich, przeszedł
dwie okupacje. Doświadczył represji radzieckich w 1941 roku, później
niemieckich, w tym zsyłki do Königsbergu, w którym przeżył oblężenie
w 1945 roku. To właśnie w tym okresie powstał pierwszy obraz – Martwa natura utrzymana w konwencji szkoły wileńskiej. Praca została odnaleziona podczas kwerendy i prawdopodobnie powstała pod okiem
pierwszego nauczyciela Tadeusza Bołoza. To również on namówił
Fijałkowskiego do wykonania pierwszych drzeworytów „wycinanych
kozikiem w lipowej desce zaklejonej i pomalowanej tuszem na czarno,
a odbijanych łyżką.” Po odbyciu prac przymusowych, wiosną 1945 roku
Stanisław Fijałkowski wraca do rodziców mieszkających w Hajnówce i z ogromnym zapałem stara się nadrobić zabrany mu czas. W kilka
miesięcy nadrabia materiał i kończy szkołę średnią oraz zdaje maturę
w Białymstoku. Następnie rozpoczyna studia w nowo otwartej łódzkiej

PAP/Tomasz Prażmowski
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Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie jego profesorami są
Władysław Strzemiński, Stefan Wegner i Ludwik Tyrowicz. W pracowni
twórcy unizmu w późniejszym czasie rozpoczął swoją pedagogiczną
karierę (od 1983r. jako profesor). Początkowe twórcze poszukiwania
Fijałkowskiego sytuują go w orbicie postimpresjonizmu i lirycznego surrealizmu, choć nie obcy był mu również kubizm, a następnie informel.
Tradycja łódzkiej szkoły, wpływ mistrza i profesora Strzemińskiego oraz
fascynacja twórczością Malewicza, Mondriana i Kandinskiego sprawiły,

że jego kolejne dzieła określane były mianem wyrafinowanego i poetyckiego surrealizmu lub bezforemnej i geometrycznej abstrakcji. Artysta posługuje się stonowaną gama kolorystyczną i z pozoru niedbałymi figurami i formami – kołami, elipsami i liniami. Odegrał znaczącą rolę w gronie
pedagogicznym, które kształtowało oblicze dzisiejszej Akademii Sztuk
Pięknych w Łodzi. Krótko, w różnych latach, wykładał gościnnie także za
granicą: w Mons (1978, 1982), w Marburgu (1990), w Geissen (1989/1990).
Co znamienne Stanisław Fijałkowski był świadkiem usunięcia z PWSSP
prof. Władysława Strzemińskiego, a wiele lat później – nadania tej uczelni imienia autora Teorii widzenia. Jako profesor cenił sobie zawsze kontakt z młodzieżą. Po latach podsumował ten czas: Do uczelni zostałem
zaangażowany jeszcze podczas studiów i przepracowałem w niej prawie
pół wieku, starając się pozostać wierny memu powołaniu artysty. Szkołę
traktowałem jako źródło duchowości określonego środowiska, na które
składają się artyści w nim tworzący, pedagodzy uczelni, a przede wszystkim studiująca młodzież. Jedynym sensem tworzenia szkół artystycznych
jest danie młodzieży szans rozwoju duchowego, a w czasach politycznego
ucisku- ocalenia jej niezależności i wiary w możliwość przeniesienia prawdziwych wartości w lepszą przyszłość. (…) Źródłem dumy uczelni nie są
zatrudnieni w niej pracownicy, lecz jej absolwenci to oni są prawdziwym
jej dorobkiem.
Poetyckie, ale i często ironiczne tytuły obrazów Fijałkowskiego dopowiadają kierunek poszukiwań, nigdy go jednak jednocześnie nie określają (Nagłe pojawienie się Beatrycze, 1969; Modlitwa dla anioła, 1964).
Twórczość Fijałkowskiego jest skrajnie oszczędna, wyciszona w sferze
formy i koloru, oparta na chłodnej ograniczonej i ściszonej tonacji barw.
W latach 80-tych kompozycje Fijałkowskiego stają się prawie jednolitymi płaszczyznami o delikatnie skomponowanej kolorystyce. W 1997
artysta jako pierwszy w Polsce przetłumaczył na język polski rozprawę
Kandinsky’ego „Über das Geistige in der Kunst”, co świadczy o przywiązaniu artysty do spraw teoretycznych, podstaw merytorycznych. W wywiadzie z Elżbietą Dzikowską dla Polscy artyści w sztuce świata powiedział: Formy abstrakcyjne znaczą więcej, niż się na pozór wydaje. To dało
mi szansę zaangażowania się w sztukę symboliczną.
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67
STANISŁAW FIJAŁKOWSKI (ur. 1922)
2.XII.64, 1964
olej, płótno, 34 x 42 cm
sygn. na blejtramie: „2.XII.64” Stanisław Fijałkowski
na odwrocie naklejka II Wystawy Plastyki Złotego Grona Zielona Góra 1965

Cena wywoławcza: 75 000 zł l
Estymacja: 80 000 – 100 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Polska
kolekcja prywatna
WYSTAWIANY:
II Wystawa Plastyki Złotego Grona, Zielona Góra, 1965.

Wydaje się, ze większość form w malarstwie ma naturę symboliczną – samo malowanie
jest czynnością symboliczną. Katalog symboli jest banalny, ważne są konteksty. I one też
są symboliczne. Podobnie jak wiersz nie wyraża treści konkretnych słów – treść powstaje ze
związków pomiędzy wyrazami – tak jest i z symbolami. – Stanisław Fijałkowski
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68
STANISŁAW FIJAŁKOWSKI (ur. 1922)
25.XII.73, 1973
olej, płótno, 100 x 81 cm
sygn. na blejtramie: 25.XII.73 /FIJAŁKOWSKI
oznaczony na odwrocie numerem inwentarzowym MNG/SW/455/MR.D
oraz słabo czytelną pieczęcią
na odwrocie nalepka Gallery Karstadt Haus

Cena wywoławcza: 150 000 zł l
Estymacja: 180 000 – 220 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa, od lat 90-tych XX w.
kolekcja prywatna Polska
sprzedaż w Gallery Karstadt, Berlin lata 70-te XX w.
własność artysty
REPRODUKOWANY:
Kluszczyński R., Od Michałowskiego do Fangora. Nowoczesne malarstwo polskie,
Wydawnictw WBC, Kraków, 2016, s. 423.

Dzieło sztuki – to nie jest malowidło. Ono stanowi tylko jego fundament bytowy. Dzieło sztuki
jest przedmiotem intencjonalnym i powstaje każdorazowo w procesie konstytuującym je
przez jego oglądanie, myślenie o jego sensie.
Stanisław Fijałkowski Sztuka ma podwójną naturę
[w:] Dzikowska E. W sztuce świata, Rosikon press, 2005.

Prezentowana praca należy do kręgu najbardziej cenionych prac
Stanisława Fijałkowskiego. Powstała w 1973 roku jest kwintesencją
twórczych poszukiwań artysty. Konsekwentne zaangażowanie artysty w problematykę abstrakcji geometrycznej połączonej z szeroko
rozumianym symbolem znajduje w niej swoje cudowne ucieleśnienie
w pełnym wymiarze. Kompozycja pracy sugeruje ujęcie pejzażowe,
przestrzenne. Malowana bardzo delikatnymi pociągnięciami pędzla,
złożona z elementów, które często powtarzają się w pracach artysty
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buduje oddzielną opowieść, którą każdy odbiorca składa sam i sam
interpretuje, jak utwór poetycki. Utrzymana w stonowanej słonecznej
tonacji z mocniejszymi elementami granatu i niuansów niebieskości
jest majstersztykiem formy i koloru. Jest również sednem malarstwa
metaforycznego, tak nielicznie w zasadzie reprezentowanego w sztuce
polskiej. Wszystkie te cechy te składają się na niezwykłe, intrygujące,
autonomiczne zjawisko artystyczne i sprawiają, że prezentowana praca
należy do kanonu polskiej sztuki współczesnej.
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STANISŁAW FIJAŁKOWSKI (ur. 1922)
ŻÓŁTY PEJZAŻ, 1996
olej, płótno, 60 x 81 cm
sygn. na blejtramie: Fijałkowski – Żółty pejzaż, 1996

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

Malarstwo jest dla mnie techniką koncentracji, być może zbliżoną do jogi. Jest metodą
harmonizowania obrazu świata z życiem wewnętrznym człowieka. Wydaje mi się, że
w momencie prawdziwie twórczego zaangażowania otwierają się przed nami inne płaszczyzny
rzeczywistości. Choć jestem przekonany, że piękno duchowe może pojawiać się również
w najprostszych czynnościach, uprawia swój zawód malarza w nadziei na taką właśnie
perspektywę dla siebie i tych, którzy zechcą mi towarzyszyć. W tej perspektywie wszystko da się
połączyć, zjednoczyć. Wszystko może się zdarzyć. – Stanisław Fijałkowski
cytat za: M.Waller, Stanisław Fijałkowski, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2011, s. 64
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HENRYK MUSIAŁOWICZ (1914 – 2015)
Z CYKLU: REMINESCENCJE, 1982
tech. własna, płyta, 52 x 39 cm
sygn. z prawej strony: MUSIAŁOWICZ
opisany na odwrocie: Z CYKLU / REMINESCENCJE / 1982 / 52x39 / MUSIAŁOWICZ

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

Szukam, próbuję niezliczonych możliwości, aby w końcu zatrzymać się przy tej jednej, wybranej. Tworzyć
to nieustannie być jak niemowlę bezradnym. Być pełnym lęku w poszukiwaniu prawdy o człowieku
i życiu, które jest przesycone dogłębnym bólem. Poprzez prostotę formy archaicznej pragnę przepoić
obraz niepokojem, protestem i krzykiem. Przekonany jestem, że wieczny niepokój jest prawdziwym
i niezastąpionym celem artysty. Bo sztuka jest nawarstwieniem ciągłych pytań, doświadczeń i odpowiedzi,
a także obrachunkiem z całym dziedzictwem ludzkiego tworzenia. Szukając skarbów wielowiekowej
tradycji artysta powinien iść z własną lampą. – Henryk Musiałowicz
Henryk (Telesfor) Musiałowicz urodził się 5 stycznia 1914r. w Gnieźnie,
będąc czwartym i najmłodszym synem Marianny i Stefana Musiałowicz.
Od 1932 uczył się w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu
Artystycznego w Poznaniu. W 1936r. uzyskał absolutorium na Wydziale
Malarstwa Dekoracyjnego i Witrażownictwa. Zakończenie nauki zbiegło
się z powołaniem do służby wojskowej, którą Henryk Musiałowicz odbył
w gnieźnieńskiej Szkole Podchorążych. W roku 1937(jeszcze w mundurze) zdawał egzaminy do warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Początkowo wpływ na jego malarstwo miał Leonard Pękalski i Felicjan
Kowarski, u którego wykonał dyplom artystyczny. W Kampanii Wrześniowej Musiałowicz walczył nad Bzurą, po czym przebijał się do stolicy.
Przez krótki czas przebywał w Gnieźnie, by jesienią 1939 roku powrócić
do Warszawy. Podczas okupacji przebywał też okresowo w majątku Zofii
i Henryka Stulgińskich w Dębe Małe koło Mińska Mazowieckiego, dokąd
trafił w ramach akcji letniego dożywiania młodych artystów. Artysta po
wojnie w swojej twórczości poruszał wątki związane z martyrologią,
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tragedią Powstania Warszawskiego, zburzeniem Warszawy, której ruiny
upamiętnił w cyklu rysunków z 1945-1946. Inspirująca dla niego była
twórczość mistrzów malarstwa holenderskiego. Od tej pory jego malarstwo zdominowały ciemne kolory „uspokojona, niekiedy hieratyczna
kompozycja form zaledwie sugerujących figury ludzkie, bogata faktura
i połyskliwość powierzchni. Z czasem artysta zaczął konstruować formy
przestrzenne z drewna, jak zwykle pokrytego bogatą warstwą malarską,
w wydłużonych stojących kształtach”. W latach 80' coraz częściej Musiałowicz wykonuje obrazy przestrzenne, które konstruuje z wcześniej
opracowanych drewnianych elementów, które przypominają totemy,
pokryte intensywna polichromia. Artysta do 1983 aktywnie działał
w ZPAP. Był członkiem międzynarodowych organizacji artystycznych,
w tym kilku włoskich, jak Accademia Tibertina w Rzymie (od 1965), Accademia Italiana delle Arti e del Lavoro w Parmie (od 1979), Accademia
Europea, Calvatone (od 1985). W 2002 wielką retrospektywę jego twórczości zorganizowało Muzeum Narodowe w Poznaniu.
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RAJMUND ZIEMSKI (1930 – 2005)
PEJZAŻ 27, 1970
olej, płótno, 82 x 65 cm
sygn. p.d.: R. ZIEMSKI 70
opisany na odwrocie: RAJMUND ZIEMSKI 82 X 65 PEJZAŻ 27/70

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

Próba opisania malarstwa Ziemskiego w kategoriach „pejzażu wewnętrznego” jest
niewystarczająca. (…) Gęstość zroszonej deszczem gliny, sypkość pyłu pokrywającego
spaloną słońcem drogę, twardość kamieni – to wszystko są elementy z których tworzyć
można obrazy (…) Szarość jest [dla Ziemskiego] tylko ciemną barwą. Może być ona
błotnistym polem, może być mrokiem lasu, może być kawałkiem zmurszałej ściany.
Tak rodzi się specyficzna faktura tych niezwykłych krajobrazów.
cytat za: Rajmund Ziemski, Pejzaże, Galeria Zdrzak, Kraków 2003, s. 6
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MAGDALENA ABAKANOWICZ

P

Skan z książki – Magdalena Abakanowicz, wyd. Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek
Magdalena
Ujazdowski,
Abakanowicz
Warszawa–1995,
fot. Forum
str. 53
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olska rzeźbiarka, wykładowca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, profesor Uniwersytetu w Kalifornii i Los Angeles. W 1954
roku ukończyła warszawską ASP a następnie PWSSP w Sopocie.
Od wielu lat Abakanowicz należy do grona twórców, którymi opiekuje
się słynna Marlborough Gallery. W latach 60. stworzyła cykl abakanów
– wielkoformatowych prac wykonanych w technice tkackiej. Abakany
przyniosły artystce międzynarodowe uznanie już w 1962 roku w trakcie
Międzynarodowego Biennale Tkaniny w Lozannie. W ślad za tym wyróżnieniem przyszedł złoty model na Biennale w Sao Paolo (1965) co ostatecznie ugruntowało pozycję Abakanowicz na arenie międzynarodowej.
W latach 70. tworzyła cykle "Alteracje" i "Embriologia" – składały się na
nie prace oscylujące pomiędzy tradycyjną rzeźbą a tradycyjną tkaniną,
wykonane z lin konopnych i płótna z juty nasyconych i utwardzonych żywicą syntetyczną. W latach 80. artystka sięgnęła do tradycyjnych materiałów rzeźbiarskich, takich jak brąz, kamień i drewno. Człowiek zawsze
pozostawał w centrum zainteresowania Abakanowicz jako jednostka
elementarna mimo że wiele z jej prac to często przedstawienia zbiorowe. W ten sposób rzeźbiarka chce zwrócić uwagę na kondycję jednostki
ludzkiej i jej pozycję we współczesnym świecie – zagubienie w nadmiarze, anonimowość w tłumie.

Prace Magdaleny Abakanowicz można było oglądać dotychczas na licznych polskich i światowych wystawach, m.in. w Pasadenie, Zurichu, Lozannie, Mannheim, Londynie, Melbourne, Nowym Jorku i w wielu innych
miastach. Jest artystką rozpoznawalną i cieszącą się niesłabnącym zainteresowaniem na Zachodzie. Jej rzeźby znajdują się w najważniejszych
europejskich i amerykańskich instytucjach muzealnych i kolekcjach prywatnych oraz pokazywane są w przestrzeni publicznej takich miast jak
Wenecja czy Nowy Jork.
(…) Czym jest sztuka?
Pragnęłam wam powiedzieć, że sztuka należy do najmniej szkodliwych
działalności człowieka. Pamiętam jednak, że była ona często wykorzystywana w celach propagandowych przez reżimy totalitarne. Chciałam powiedzieć wam o niezwykłej wrażliwości artysty, jednakże przypomniałam
sobie, że Hitler był malarzem, a Stalin pisał sonety.
Sztuka pozostanie najbardziej zdumiewającą działalnością człowieka,
zrodzoną z bezustannych zmagań rozumu z szaleństwem, marzenia z rzeczywistości… – Magdalena Abakanowicz
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MAGDALENA ABAKANOWICZ (1930 – 2017)
STEEL EMBRYOLOGY, 2007 – 2008
stal nierdzewna spawana, 8 obiektów o wymiarach: 10 x 10 cm, 20 x 20 cm, 22 x 18 cm,
30 x 18 cm, 52 x 23 cm, 75 x 44 cm, 100 x 53 cm, 104 x 47 cm
sygn. na 6 elementach monogramem wiązanym artystki: AM 07

Cena wywoławcza: 700 000 zł l
Estymacja: 1 000 000 – 1 500 000 zł
WYSTAWIANY:
Magdalena Abakanowicz – Ślady istnienia, Galeria Dworcowa, Wrocław, 2017
Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 2013
Galeria ZPAP, Warszawa, 2012
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madryt, 2008

Wykonywane przez nią dzieła są skończone – mają określoną wielkość, ciężar, konsystencję.
Mimo to zmieniają się w zależności od przestrzeni, którą organizują. Są inne w różnych
salach wystawowych, inne w pejzażu, inne pojedynczo, inne w zbiorowości. Należą
do jednej rodziny, jednego gatunku biologicznego i, tak jak dzieje się to naturze, mają
właściwości mimetyczne.
cytat za: Hermansdorfer M. Magdalena Abakanowicz, Wrocław, 2011.
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Sztuka nie jest pracą, nie jest obowiązkiem, z którym człowiek może się rozstać.
To sposób egzystowania. Ja tworzę moje prace i one tworzą mnie. Stwarzamy się
nawzajem. To właśnie nazywam życiem.
cytat za: Magdalena Abakanowicz Każda wystawa jest inną ceremonią
[w:] Dzikowska E., W sztuce świata, Rosikon press, 2005.

Lata 70-te przynoszą zwrot w i tak już bardzo zróżnicowanej twórczości
artystki. Powoli fascynacja siłą biologiczną i witalizmem ucieleśniana
chociażby w abakanach przeradza się w refleksję egzystencjalną. Zachwyt nad biologią zamienia się w dogłębną analizę psychiki i osobowości człowieka, a może jeszcze bardziej tajników egzystencji ludzkiej, jej
paradoksów.
Powstaje cykl Alteracje, w skład którego wchodzą: Głowy, Postacie
siedzące, Plecy i Embriologia. Najliczniejsza w tym cyklu jest właśnie
Embriologia, składająca się z kilkuset sztuk, ale cykle te charakteryzuje
w ogóle powtarzalność form na przestrzeni wielu lat. W każdym z nich
powstaje wiele elementów, jakby artystka chciała wypełnić przestrzeń
figurami z workowego płótna, głowami bez torsów, torsami bez głów, jakby zatrzymanych specjalnie w rozwoju struktur, którym nie dane będzie
nigdy przeistoczyć się w inne, wyższe stadium rozwoju. Zdumiewająca
jest przemiana, jaka musiała dokonać się w samej artystce, by być tak
namacalną w jej sztuce. Wcześniej mieliśmy do czynienia z krwistymi,
nasyconymi, mięsistymi kształtami. Teraz ze zgrzebnymi formami, surowymi, obłymi kształtami, w których przebija konwencja ascezy. Artystka jak gdyby sama odrzuciła wszystko co dekoracyjne, piękne, a co
jednocześnie kamufluje, ubiera i rozmydla stan faktyczny. Abakanowicz
postanowiła dotrzeć do tego co najistotniejsze, co pierwotne, obnażyć
rzeczywistość pozbawiając jej kolejnych niepotrzebnych warstw. Chce
przez to dotrzeć do prawdy o człowieku, do prawdy o jego naturze,
można powiedzieć, że chce dotrzeć do sedna człowieka. Embriologia –
cykl prac wykonanych z rożnych materiałów i w różnym okresie czasu
z jedną myślą przewodnią. Obłe kształty raz z materiału, worków, raz
ze stali, z różnego rodzaju odpadów technicznych mające przywodzić
na myśl kokony. Kokony – jako jedne z faz rozwojowych istnienia,
kokony, z których nigdy nie powstanie życie. Zostało zamknięte w środku tych form, czego życzyła sobie artystka. Lepiej być może nie zostać
powołanym do życia. Jest bowiem coś tragicznego i pesymistycznego
w tym jak postrzega nitkę życia człowieka artystka. Jej przemyślenia
na temat ludzkiej egzystencji, na temat ludzkiego losu naznaczone są
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ciągłym niepokojem i lękiem. Embriologia będąca refleksją nad tym czy
w ogóle warto się narodzić jest bodaj najmocniej uderzającym w przekazie dziełem artystki z cyklu Alteracje. Ile w tym przemyśleń artystki
nad sensem ludzkiej egzystencji w ogóle, a ile jest wynikiem obrony
przed stłamszeniem mentalnym jakie niosło ze sobą życie artysty
w kraju totalitarnym, trudno ocenić. Wiadomo na pewno, że dla artystki
formatu Abakanowicz życie w kraju realizmu socjalistycznego musiało
wiązać się z kolosalnymi ograniczeniami i wycisnęło swoje piętno. Siła
jednak tych prac polega na ich olbrzymiej uniwersalności. Są bowiem
wyrazem przemyśleń ponadczasowych i dotyczących ogólnie człowieka, więc wszystkiego co się z jego egzystencją, również społeczną wiąże.
Pierwsze instalacje z cyklu Embriologia zostały zaprezentowane w 1980
r. podczas Biennale Sztuki w Wenecji. Pierwsza instalacja rzeźbiarska
pod tym tytułem wykonana została w latach 1978 – 80 i znajduje się
obecnie w kolekcji Tate Museum w Londynie. Ta kompozycja obejmuje przedmioty o różnej wielkości, wykonane z pozszywanych, wypchanych, surowych tkanin. Formy te przypominają kamienie zgromadzone w grupach i rozłożone są niejednoznacznie. Prezentowana praca
jest przykładem wspomnianej ewolucji każdego tematu u Abakanowicz
pod względem formy i użytych materiałów. Artystka niesłychanie świadomie decyduje się na ten materiał. Jak wspomina już w 1895 roku
„Może dlatego, że zapragnęłam, aby pozostawione znaki, były dla innych
trwałym niepokojem. Może to przekora wobec własnych poglądów. Może
świadomość, że stały bezruch jest silniejszy od sytuacji zmiennych.” Pierwotna forma worków jutowych zmienia się tu w stalowe wycinki, a nitkę
zastępuje sztywny spaw. Jeszcze mocniej podkreślona jest, wszechobecna w twórczości Abakanowicz niemoc człowieka wobec własnej
organicznej struktury. Kokony/embiony/uśpione formy przyjmują tym
samym jeszcze bardziej wyrazistą formę. Organiczne zdawały się jeszcze ulegać przemianom, te stalowe emanują niemocą. Skorupa szczelnie
je zamyka. Jakby artystka jeszcze mocniej chciała podkreślić zatrzymanie, zahibernowanie pierwiastka w nich ukrytego. Jeszcze bardziej
go ochronić, lub jeszcze bardziej zamknąć. Na zawsze.
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MAGDALENA ABAKANOWICZ (1930 – 2017)
KATHARSIS, 1985
teka 7 grafik (6 grafik + 1 grafika ilustracyjna na stronie tytułowej)
edycja: 94/100
litografia, papier, 75 x 56 cm (płyta) 64 x 48,5 cm (odcisk)
wszystkie sygnowane ołówkiem l.d.: 94/100, p.d.: M. Abakanowicz 1985

Cena wywoławcza: 25 000 zł l
Estymacja: 40 000 – 60 000 zł

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

W 1985 roku Abakanowicz wykonuje Katharsis – wielofigurową kompozycję w plenerze. Trzydzieści trzy monumentalne postacie stoją
w otwartej przestrzeni „Spazi d’Arte” w pobliżu Pistoi we Włoszech.
Tworzywem jest brąz – materiał trwalszy niż życie. Podobnie jak
Postacie siedzące, Plecy, Figury stojące – formy Katharsis to powłoki,
które w tym samym stopniu zakrywają, co ujawniają swoje wnętrze.
Podobnie jak tamte są hieratyczne, nagie. Organizują przestrzeń kontemplacyjną, w której człowiek może, a nawet musi chodzić, w której
poznaje nowe wartości otoczenia, przyrody i własną wrażliwość. Nastrój tego porównywano do klimatu rytuału religijnego. W tym znaczeniu Katharsis jest więc podsumowaniem, apogeum tego okresu, który
zapoczątkowały Alteracje. Jest jednak czymś więcej. Po raz pierwszy
Abakanowicz realizuje dzieło którego celem jest trwanie. Świadomie
wybiera materiał mocny. „Może dlatego, że zapragnęłam, aby pozostawione znaki, były dla innych trwałym niepokojem. Może to przekora wobec
własnych poglądów. Może świadomość, że stały bezruch jest silniejszy od
sytuacji zmiennych.”
Teka grafik Katharsis, została wydana z okazji powstania tego dzieła
a pełna jej edycja była odbijana we florenckiej drukarni na przestrze-
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ni 1985 i 1986 roku. Zawiera litografie nie będące bezpośrednimi szkicami do posągów wchodzących w skład Katharsis, ale wrażeniowymi
szkicami artystki opisującymi to dzieło. Swobodne rysunki o żywej, organicznej kresce (tak znamiennej dla Abakanowicz) przedstawiają plecy
i torsy posągów, ich monumentalne sylwetki stojące obok siebie. oraz
całą ich grupę wpisaną w pejzaż. Kilka z kompozycji wydaje się być dodatkową sugestią artystki do analizy tego dzieła. Litografia przedstawiająca głowę pozbawioną rysów twarzy odnosić się może do problemu
anonimowości jednostki w tłumie, szkic pola tablic z krzyżami podbija pewien rytualny pierwiastek, który podkreśla się opisując spacer
między posągami. Można więc powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju
komentarz artystki do dzieła, a jednocześnie niesłychanie uniwersalna
esencja z całej twórczości Magdaleny Abakanowicz, co w połączeniu
z bardzo wysoką wartością artystyczną samą w sobie tych rysunkowych
litografii stanowi bardzo ciekawą propozycję dla kolekcjonerów i rzadką
alternatywę dla jej prac przestrzennych, nierzadko monumentalnych
i wymagających pod względem ekspozycji dla prywatnych kolekcji. Wydana we Włoszech teka powstała w 120 egzemplarzach. 100 numerowanych od 1/100 do 100/100 oraz dwudziestu numerowanych od I/XX do
XX/XX. Wszystkie sygnowane są przez Magdalenę Abakanowicz.
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KOJI KAMOJI (ur. 1935)
DWAJ MNISI, 2004
z serii: Wędrowiec
technika własna, 73,5 x 103 cm
sygn. na odwrocie: Koji Kamoji z serii Wędrowiec Dwaj Mnisi / 2004

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

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

Koji Kamoji jest artystą urodzonym w 1935r. w Tokio, gdzie w latach
1953-1958 studiował na Akademii Sztuk Pięknych Musashino w pracowni profesorów Saburo Aso i Choonan Yamaguchi. Jako dwudziestoczteroletni mężczyzna po ukończeniu studiów postanowił opuścić Japonię
i przyjechać do Polski (1959), by zrealizować „testament" stryja Umedy.
Miał za sobą tragiczne doświadczenie samobójczej śmierci przyjaciela, wspomnienie którego będzie później inspiracją wielu prac artysty.
Ważnym doświadczeniem dla młodego Koji Kamoji była długa podróż
statkiem do Polski przez Kanał Sueski, podczas której bardzo intensywnie odczuł obecność wody, nieba i powietrza, a także nieskończoności
przestrzeni. Po przyjeździe do Polski i podjął studia w Warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych, uzyskując dyplom w 1966 roku, w pracowni prof. Artura Nacht-Samborskiego. Na studiach w warszawskiej ASP
Koji Kamoji malował olejne ekspresyjne obrazy, o mocnej kolorystyce
i wyraźnie zaznaczonej fakturze. Później jego płótna stały się bardziej
oszczędne i zdyscyplinowane formalnie oraz kolorystycznie, stylistycznie nawiązywały do estetyki geometrii. Od tego czasu Kamoji od przeszło 50 lat mieszka i pracuje w Warszawie. Jego japońska rodzina od lat
była związana z polską kulturą - starszy brat matki artysty, Riotsu Umeda i stryj Kudo tłumaczyli na język japoński polską literaturę. W swojej
twórczości Koji Kamoji nie eliminuje japońskich klimatów. Elementy
natury i jej symbolika odegrają ogromną rolę w sztuce Koji Kamoji.
Jako pierwszy otrzymał nagrodę „Cybisa” (2015) przyznawaną twórcom
z dużym dorobkiem artystycznym (rok wcześniej otrzymał ja Wojciech
Fangor).Ten wybitny artysta należy obecnie do bardzo wąskiego grona
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twórców, którzy reprezentują polską sztukę na najważniejszych wystawach międzynarodowych. Jego twórczość wykracza poza granice jednego państwa, jednej kultury, jednego narodu. W szerszym kontekście,
wpisuje się w misję kultywowania wizji sztuki jako uniwersalnego Imago
Mundi – obrazu świata wielu kultur i tradycji, które koegzystując ze sobą,
mogą być dla siebie wzajemnym źródłem inspiracji i wiedzy. Od lat 60.
współpracuje z Galerią Foksal w Warszawie. Ma na swoim koncie wiele
wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Początkowo
tworzył mocno fakturalne, ekspresyjne obrazy, które wkrótce ustąpiły
miejsca oszczędnym pod względem formy i koloru pracom wykorzystującym geometrię. Potem tworzył formy kompozycji reliefowych
z drewna, oraz serie białych reliefów, które ukazują próbę odejścia od
klasycznego obrazu sztalugowego. Przestrzeń jest istotnym elementem
twórczości artysty, która go inspiruje. Kolejnym krokiem było wyjście
w przestrzeń i sięgniecie do formy instalacji. Japonia, w której dorastał,
cały czas silnie pobrzmiewa w każdej z jego prac, Operuje symboliką natury, prostą formą. W instalacji Dwa bieguny z 1972 roku Koji Kamoji użył
po raz pierwszy kamienia, nawiązując w tej pracy do koncepcji ogrodu.
Znacznie mniejsza forma – małe kamyki towarzyszą serii „Wędrowiec”,
którą artysta tworzy od 1980r. Koji Kamoji nadaje kamieniom symboliczną jakość, zwykle oznaczają w jego twórczości przyrodę, ziemię,
rzeczywistość. Polne kamyczki nadają wagę pojęciom egzystencjalnym
wypisanym na małych tabliczkach, takim jak wojna, śmierć, czy znakom-ideogramom przedstawiającym wodę, góry.
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75
ANDRZEJ NOWACKI (ur. 1953)
RELIEF, 2009
akryl, relief, sklejka, 96 x 96 cm
sygn. i opisany na odwrocie: 15.10.09. / A.NOWACKI 2009

Cena wywoławcza: 28 000 zł l
Estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Podstawową wartością w mojej pracy twórczej jest kolor.(…)
W dialogu z odbiorcą tworzy słowa języka nieświadomego, jest
źródłem energii.(…) W czasie powstawania obrazu kombinacje
kolorów i ich odcieni krystalizują się w strumieniu odczuwania emocji.
Tonacje barw są kreowane wzruszeniem, działają bezpośrednio,
bez barier myślowych, nie ma tu dystansu, kalkulacji i rozważań.
Geometryczne ograniczenie barw na zrównoważonej płaszczyźnie
kwadratu, rozdzielenie ich linią powoduje wewnętrzną wibrację
i napięcia, wywołuje emocje, które są bardziej swobodne. (…) Chwila,
w której namalowany obraz zaczyna samodzielnie istnieć, szukając
swojego miejsca w dialogu z odbiorcą, to moment najistotniejszy.
(…) Obraz, posługując się językiem barw, nawiązuje rozmowę,
otwiera całą głębię brzmienia i duchową gotowość odbioru, staje
się bezustannym źródłem niespodzianek i odkryć, inspiracją dla
wszystkich, którzy mają odwagę oderwać się od powszedniości
i oddać bez reszty kontemplacji, słuchając w ciszy szeptu barw.
cytat za: Andrzej Nowacki, Szepty barw, tekst autorski artysty.

Lata wczesnej młodości spędził w Krakowie, w 1977 roku wyjechał z Polski. Studiował skandynawistykę na uniwersytecie w Goeteborgu, germanistykę i historię sztuki na uniwersytecie w Innsbrucku. W latach 80tych zaprzyjaźnił się z dwoma wielkimi polskimi artystami związanymi
z nurtem abstrakcji geometrycznej – Kajetanem Sosnowskiego i Henrykiem Stażewskim. Ta znajomość stała się inspiracją do pierwszych indywidualnych poszukiwań twórczych, które zaowocowały powstaniem
na początku lat osiemdziesiątych rysunków i pasteli. Pierwsze reliefy,
do których należy również prezentowana praca, powstają w 1988 roku.
W centrum zainteresowań artystycznych Nowackiego pozostają pasy,
linia. Artysta przekracza tradycyjne medium malarstwa tworząc op-artowskie reliefy trójwymiarowe, inspirowanych konstruktywizmem i koloryzmem oraz efektem ich wzajemnych zależności. Pierwsza wystawa
indywidualna artysty miała miejsce w Galerii “Pommersfelde” w Ber-
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linie Zachodnim w 1987 roku. W 1992 roku w Galerii “Pryzmat” w Krakowie zorganizowano pierwszą wystawę artysty w Polsce. Od tamtej
pory jego prace prezentowane są regularnie w wielu znanych światowych galeriach i muzeach. Wydarzeniem polskiego rynku sztuki stała
się wspólna wystawa Wojciecha Fangora i Andrzeja Nowackiego “Widzieć jasno w zachwyceniu FANGOR/ NOWACKI” w Państwowej Galerii
Sztuki w Sopocie (18 maja-26 czerwca 2011). Duet to nieprzypadkowy
– Nowacki, jak i Fangor, zaliczany jest do spadkobierców XX-wiecznej
awangardy tworzącej w nurcie abstrakcji geometrycznej. Podobnie jak
u Fangora sztuka Nowackiego jest silnie zindywidualizowana i kładzie
nacisk na interakcję dzieła z odbiorcą. Obu twórców łączą poszukiwania
w zakresie energii koloru, granic przestrzeni obrazu i zależności między
iluzją a płaszczyzną.
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JAN BERDYSZAK (1934 – 2014)
PASSE-PAR-TOUT III, 1990-1992
akryl, płótno naklejone na płytę, 123 x 114 cm
sygn. na odwrocie JAN / BER / DYSZ / AK / PASSE – PAR – TOUT III / 1990 1992

Cena wywoławcza: 65 000 zł l
Estymacja: 75 000 – 95 000 zł

Trzy wartości wydają się w twórczości artysty dominujące: forma, przestrzeń oraz wysoka kultura
„myślenia plastycznego”. Forma, której znaczenie nie ma charakteru li tylko estetycznego – służy
przekazywaniu idei i wyrażaniu postawy. Jest środkiem konstruującym pojęcie przestrzeni. Jej sens
plastyczny jest umowny i względny. Wynika bardziej ze zmagań warsztatowych, może i inklinacji
osobowych, zetknięcia się z innymi obszarami kultury pozaeuropejskiej, aniżeli z tradycji czysto
malarskich
Andrzej Ekwiński, katalog wystawy (wstęp) Jan Berdyszak wystawa prac, Warszawa 1975

Jan Berdyszak był artystą o wszechstronnych umiejętnościach. Pierwszych lekcji rysunku udzielił mu ojciec – Józef Berdyszak. W latach 195258 studiował rzeźbę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych.
Już jako student przejawiał dojrzały sposób pojmowania rzeczywistości, którą starał się wyrażać w swojej twórczości. 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).
Był malarzem, grafikiem, rzeźbiarzem, scenografem autorem instalacji
oraz teoretykiem sztuki. Znamienne dla jego twórczości jest połączenie
filozofii wschodu z zagadnieniem przestrzeni w dziele sztuki. W tych poszukiwaniach Berdyszak wybrał zupełnie nietypową drogę pozostając
konsekwentnym przez kilka dekad swojej twórczości.
Charakterystycznym elementem jego kompozycji była przestrzeń powstała w wyciętym otworze obrazu. Niezależnie od jego usytuowania
w środku czy poza środkiem optycznym obrazu,
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Od 1990 artysta tworzył cykl Passe-par-tout, realizowany m. in. w formie
obiektów, instalacji i grafik. Są to obiekty powtarzające formę oprawy
ryciny, lecz z pustym otworem eksponującym otoczenie. „Wyznaczona
pustka” jest obszarem skłaniającym do kontemplacji. Jego wizja Passe-partout jako kadru, który tworzy swego rodzaju bufor pomiędzy przestrzenią wewnętrzną dzieła, a przestrzenią realną, rozpościerającą się
w strefie poza nim. „Waga, bogactwo lub ubogość zależne są od zawartości myślowo – wyobrażeniowej widza”. Berdyszak, jako artysta-filozof,
w wielu wariantach uruchamia ów potencjał i śledzi rozpadanie się passe-partout w każdej z prac na inny sposób. Zawarty w tytułach sposób
zapisu passe-par-tout, nie zaś passe-partout, ma – zdaniem Berdyszaka
– znaczenie przechodzenia ku całości, a nie jak w tradycyjnym ujęciu
wokół całości. Zagadnienia te artysta zgłębia także w innych mediach,
poszukując najbardziej adekwatnych środków wyrazu do przekazu danej idei. – Kowalska B., Jan Berdyszak, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1979, ss. 62-63.
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JERZY NOWOSIELSKI

B

ył artystą wybitnym i jednym z najważniejszych polskich współczesnych malarzy ikon i cerkiewnych polichromii. Był również rysownikiem, scenografem, filozofem i teologiem prawosławnym.
Jerzy Nowosielski urodził się 7 stycznia 1923r. w Krakowie. Jego ojcem
był Stefan Nowosielski, unita pochodzący z Łemkowszczyzny, a matką
Anna Harlaender. Rodzice wychowali chłopca w tradycji prawosławnej
i posłali do szkoły powszechnej, a następnie do gimnazjum w Krakowie
i we Lwowie. Jego nauka została przerwana na skutek wojny. Młody Jerzy od najmłodszych lat maluje akwarela i temperą. Jako młody chłopiec lubił chodzić do cerkwi w Krakowie słuchać śpiewów. W 1938 roku
poznał Władysława Jachimowicza, który wywarł duży wpływ na ukształtowanie wewnętrzne chłopca i „wtajemniczył” go w dziedzinę sztuki.
„Otworzyły mi się oczy na sztukę – wspomina Nowosielski – zobaczyłem
obrazy i zapragnąłem zostać malarzem.” Dwa lata później Nowosielski
podejmuje naukę w Instytucie Sztuk Plastycznych, tzw. Statliche Kunstgewerbeschule w Krakowie u profesora Stanisława Kamockiego. „Szkoła ta traktowana przez Niemców jako szkoła zawodowa ucząca oficjalnie
technik artystycznych, jest jednocześnie konspiracyjną Akademia Sztuk
Pięknych. Zafascynowany religią prawosławną i światem ikon, podjął
decyzję o wstąpieniu do klasztoru. Po trzymiesięcznych przygotowaniach do egzaminu maturalnego, otrzymał dokument i w październiku
wstąpił do nowicjatu w Ławrze św. Jana Chrzciciela pod Lwowem. W ramach codziennej pracy pisze ikony. Klasztor bogaty w książki zawierające liczne receptury tej techniki i technologii malarstwa, stał się dla niego
skarbnica wiedzy. Ten epizod z życia Nowosielski opisuje: „We Lwowie
świadomość moja zaatakowana została przez kolosalną wręcz ilość
ikon, które były pierwszorzędnymi dziełami sztuki. I dopiero to przeżycie
tak naprawdę zdominowało moją drogę życiową. Raz na zawsze została
ukształtowana moja wizja malarstwa.” W 1943r. Jerzy Nowosielski cierpiał na zapalenie stawów, które musiał leczyć poza murami klasztoru.

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

fot. Wlodzimierz Wasyluk/EAST NEWS
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77
JERZY NOWOSIELSKI (1926 – 2011)
ALKOWA, 1967
olej, płótno, 90 x 100 cm
sygn. i opisany na odwrocie: AKT / 90 x 100 / 1967 / JERZY NOWOSIELSKI

Cena wywoławcza: 290 000 zł l
Estymacja: 350 000 – 450 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa
lata 90 XX w. – kolekcja prywatna, Nowy Jork
lata 70. XX w. – kolekcja prywatna, Los Angeles
WYSTAWIANY:
Jerzy Nowosielski, Zachęta Państwowa Galeria Sztuki, Warszawa, marzec-kwiecień 2003.
REPRODUKOWANY:
Jerzy Nowosielski, Galeria Starmach-Fundacja Nowosielskich 2003, nr kat. 426, s. 309.
Nowe obrazy. Kolekcja Olgi i Wojciecha Fibaków, Galeria Fibak, Warszawa, 2010.
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78
JACEK SIENICKI (1928 – 2000)
MARTWA NATURA, 1998
olej, płótno, 55 x 46
sygn. p.d.: 98/J.SIENICKI

Cena wywoławcza: 40 000 zł
Estymacja: 50 000 – 55 000 zł
WYSTAWIANY:
Jacek Sienicki. Malarstwo. Prace wybrane, Galeria Kordegarda, Warszawa, 7 czerwca – 2 lipca, 2017.

Rozbudowane struktury złożone z grubych warstw farby, modelowane przy użyciu nie tylko
pędzla, ale i szpachli, noży malarskich świadczą o intensywności jego przeżyć i spostrzeżeń.
Kontrolowany gest, jakby rytmiczne ciosanie narzędziem, niemal geometryczna dyscyplina
kompozycyjna równoważą zawarty w poszczególnych realizacjach czynnik ekspresyjny. Sienicki
osiąga wyraz i oddziaływanie niezwykle monumentalne. Często prace te, pomimo swych
niedużych rozmiarów, zdają się pochłaniać widza. Artysta dąży do malarstwa, które nie krzyczy,
a przemawia w sposób wyważony magnetyzując odbiorcę. – dr Maciej Zdanowicz
cytat za.: Gorącym okiem. Malarstwo Jacka Sienickiego [Katalog wystawy], Warszawa, 2017.

Absolwent warszawskiej ASP gdzie w latach 1948-54 studiował m.in.
u Artura Nacht-Samborskiego i Marka Włodarskiego. Z Akademią związany był długo po jej ukończeniu pełniąc rolę asystenta Nachta-Samborskiego oraz wykładowcy. Współorganizował i uczestniczył w słynnej
Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki w warszawskim Arsenale,
która odbyła się w 1955 roku. Prace Sienickiego były odzwierciedleniem
tego co nazwane zostało przez krytyków postawą arsenałową. Polegać
ona miała na nadrzędnym traktowaniu etyki, podkreślaniu związków
między sztuką i życiem, podejmowaniu tematyki codziennej egzystencji. Do motywów, które podejmował konsekwentnie przez całe swoje życie należą: Warszawa, martwa natura, wnętrze pracowni, postać ludzka.
Pragnął, jak mawiał, w tych prostych tematach zdobyć się na właściwe „przekroczenie”, być delikatnym i silnym, wyjść z banału, udać się
w te rejony, w których może zrodzić się coś prawdziwego z (…) myślenia, odczuwania natury, życia, rozumienia kondycji człowieka. Jacek
Sienicki lubił czerpał z osiągnięć polskiego koloryzmu i ekspresjonizmu.
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Interesowała go również materia malarska co widoczne jest w niejednokrotnie bogatej fakturze płótna kształtowanej przez grubo nakładaną
farbę. Jednak to związek sztuki z życiem pozostawał motywem wiodącym gdyż, jak sam mówił: (…) malarstwo to nie kolory – najładniejsze,
najlepsze, to całe życie i jego tragizm, nędza, wielka samotność, trochę
radości. Konieczność mówienia o tym wszystkim. Potrzeba znalezienia
własnej konstrukcji dla myśli, uczucia. Przedstawienia wnętrza pracowni zajmowały istotne miejsce w twórczości Sienickiego. Jest to
jego własna pracownia, która mieściła się przy ul. Rycerskiej na Starym
Mieście w Warszawie. Kompozycje przedstawiające jej wnętrze oraz
skromne kompozycje nieskomplikowanych martwych natur graniczą
na pograniczu sztuki przedstawiającej i całkowicie abstrakcyjnej. Minimalizując znaczenie przedmiotów, Sienicki ogranicza je jedynie do
formy i plamy w kompozycji, zupełnie nie dbając o oddanie szczegółów
– przeciwnie, operuje uproszczeniem, w którym gruby, szeroki gest bazuje na ogromnej sile koloru.
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TERESA PĄGOWSKA

M

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

wciąga go do ciekawej dyskusji nad sensem istnienia. Jak pisze Bogusław Deptuła: (…) w pewnym sensie jej kompozycje, to często rodzaj, by
użyć słowa piosenki Przybory, enigmatów. Czasami wszystko jest jasne,
proste i wyraźne. Niekiedy jednak z wielkim trudem jesteśmy w stanie
zidentyfikować poszczególne kształty i rozwikłać rebus obrazu. Zazwyczaj wysiłki zostają nagrodzone i możemy odczytać, skrótowy, czy zawikłany układ form(…) Pągowska nie lubi realizmu, ale nie chce malować
obrazów abstrakcyjnych. Robiła to wiele lat temu, ale przypuszcza, że
ten okres jej twórczości jest już zamknięty. Zostaje niejednoznaczność
i obcinanie. Obcinanie wszystkiego: w sobie, w obrazie, w emocjach,
w rzeczywistości, w kolorach. Tylko wyobraźnia pozostaje nieobjęta żadną redukcją. W centrum swojego zainteresowania stawiała człowieka,
świat jego przeżyć i emocji, dramat istnienia. Kontrasty modulowanych
plam barwnych, sumaryczne kształty, teatralne pozy i gesty postaci usytuowanych na granicy figuratywności i abstrakcji to cechy charakterystyczne jej najlepszych płócien. Malarstwo Pągowskiej to afirmacja życia, które nie pozostawia widza obojętnym, tylko wciąga go do ciekawej
dyskusji nad sensem istnienia.(Teresa Pągowska, Warszawa 2001, s. 11)

foto Erazm Ciolek / FORUM
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TERESA PĄGOWSKA (1926 – 2007)
MEMOIRE TRZYNASTY 67, 1967
olej, płótno, 170 x 138 cm
sygn. i opisana na odwrocie: TERESA PĄGOWSKA 1967 / MEMOIRE 172 X 140 / TRZYNASTY 67

Cena wywoławcza: 180 000 zł l
Estymacja: 220 000 – 250 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa
lata 90. XX w. – kolekcja prywatna, Francja
lata 80. XX w. – kolekcja prywatna, Szwajcaria

Trzeba dużo wiedzieć, by dużo odrzucać,
poprzez eliminację zyskiwać większe bogactwo,
a skrót formalny ma służyć jasności wypowiedzi
i zwiększać siłę obrazu. Ciągle szukać własnego
„ja” i walczyć z tym szczęściem, którym jest
malowanie. – Teresa Pągowska
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(…) w pewnym sensie jej kompozycje, to często rodzaj, by użyć słowa
piosenki Przybory, enigmatów. Czasami wszystko jest jasne, proste i wyraźne.
Niekiedy jednak z wielkim trudem jesteśmy w stanie zidentyfikować
poszczególne kształty i rozwikłać rebus obrazu. Zazwyczaj wysiłki zostają
nagrodzone i możemy odczytać, skrótowy, czy zawikłany układ form(…)
Pągowska nie lubi realizmu, ale nie chce malować obrazów abstrakcyjnych.
Robiła to wiele lat temu, ale przypuszcza, że ten okres jej twórczości jest już
zamknięty. Zostaje niejednoznaczność i obcinanie. Obcinanie wszystkiego:
w sobie, w obrazie, w emocjach, w rzeczywistości, w kolorach. Tylko
wyobraźnia pozostaje nieobjęta żadną redukcją.
Bogusław Deptuła, cytat za: Teresa Pągowska, Warszawa 2001, s. 11.
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80
TOMASZ TATARCZYK (1947 – 2010)
BEZ TYTUŁU, 2002
olej, papier, 70 x 100 cm
sygn. p.d.: TOMASZ TATARCZYK / 2002

Cena wywoławcza: 30 000 zł l
Estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Moja pracownia znajduje się w miejscu oddalonym od zgiełku wielkiego miasta. Jest tutaj szeroka
rzeka, są wzgórza, lasy, pola, wąwozy i urwiska, dzikie i oswojone zwierzęta, dobrzy i źli ludzie oraz
miejsca i rzeczy naznaczone ich obecnością, a także zmieniające się pory roku i dnie niepodobne
do siebie. Wszystko tu odczuwa się z większą intensywnością niż w mieście. Jednocześnie mam
świadomość tego, że przynależę do tak zwanego świata cywilizacji. Stwarza to swoisty chaos,
w którym, kiedy maluję, staram się znaleźć pewien porządek niejako przefiltrowany przez to, co
wiem, i to, co czuję, znaleźć porządek, kiedy patrzę na fragment jakiejś całości, na detal oczyszczony z reszty i tego detalu magnetyzm. - Tomasz Tatarczyk

Tatarczyk urodził się w 1947 r. w Katowicach. W latach 1966-1972 studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w latach 1976-1981
na wydziale malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom
uzyskał w pracowni profesora Jana Tarasina. W latach 1980-1986 pracował jako pedagog w macierzystej uczelni. W okresie stanu wojennego
przyłączył się do niezależnego ruchu artystycznego, wystawiając swoje obrazy w kościołach. W 1990 zdobył jedną z nagród na XV Festiwalu
Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. Malarstwo Tatarczyka jest skupione, oszczędne, bazuje na pojedynczych, dobitnie wyeksponowanych motywach, wąskiej gamie barwnej. Jego twórczość jest
efektem wnikliwej obserwacji wybranych z otoczenia i wielokrotnie
powtarzanych motywów: zamknięte bramy, drogi, wzgórza, wąwozy,
woda i unoszące się na jej powierzchni łodzie lub brodzące w niej psy.
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Od połowy lat 80. związany z Galerią Foksal w Warszawie, miał tam kilka
wystaw indywidualnych, uczestniczył też w prezentacjach zbiorowych
organizowanych przez te galerię, jak „4 Foksal Gallery Artists“, Richard
Demarco Gallery, Edynburg 1985, „Dialog“, Moderna Museet, Sztokholm 1985 i in. W la-tach 1987-1988 był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej. Jego prace były prezentowane były również w : galerii BWA
w Lublinie, Galerii Awangarda we Wrocławiu, Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie, Galerii 86 w Łodzi, w Galerii Zachęta w Warszawie, Soho Center for Visual Arts w Nowym Jorku, Galerie Ucher, Kolonia. Uczestniczył
w licznych wystawach zbiorowych. W 1999 r. został laureatem Grand
Prix Międzynarodowego Konkursu Rysunku we Wrocławiu. Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, Fundacji Sorosa
w USA i Fundacji Rockefellera we Włoszech.
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WŁODZIMIERZ PAWLAK (ur. 1957)
DZIENNIK NR 35, 1992
olej, płótno, 165 x 135 cm
sygn. na odwrocie: WŁODZIMIERZ PAWLAK DZIENNIK NR 35 / 165 x 135 / 1992 / 182-303

Cena wywoławcza: 40 000 zł l
Estymacja: 50 000 – 80 000 zł

Światło to coś, co nie zawiera żadnej ciemności (…) W odniesieniu do kolorów światło nazywamy
bielą. Jednakże biel nie stanowi pozytywnego określenia, lecz jedynie wskazówkę, że coś nie zwiera żadnych domieszek, że mamy do czynienia z takim czy innym kolorem, lecz wyłącznie z samym
pozbawionym wszelkich znaczeń światłem. „Biały kolor” stanowi jedynie oznaczenia światła jako
takiego, jest czysto analitycznym podkreśleniem jego wartości. Jest on światłem, pełnią, nie ma
w nim żadnego ukierunkowania. Wszelkie bowiem ukierunkowanie jest wynikiem ograniczenia.
Nie ma w nim żadnych słabości, żadnej ograniczoności. – Włodzimierz Pawlak – Notatka nr 182.

Artysta urodzony w 1957 r. w Korytowie koło Żyrardowa. W latach 19721978 uczył się w średniej szkole technicznej, równocześnie rozwijając
swoje umiejętności artystyczne. Od 1980 r. studiował na warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa. W 1985 r. uzyskał
dyplom w pracowni Rajmunda Ziemskiego. Cykl obrazów obrazów dyplomowych nosi tytuł „Obrazy zamalowane”. Pierwotnym zamiarem
ostatecznie niezrealizowanym, było zamalowanie obrazów w obecności komisji dyplomowej, co miało być aktem zniszczenia i solidarności
z anonimowymi autorami politycznych napisów na murach. W grupie
obrazów z lat 1986-1987 stosował zabieg przesłaniania kompozycji maskującą ją warstwą farby, co było oryginalnym przeniesieniem
i utrwaleniem w sztuce charakterystycznego motywu zamalowanych
politycznych haseł na murach (Nie mówię, nie widzę, nie słyszę, Skąd
przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy,Łamanie szklanych rurek).
Będąc studentem 3 roku studiów wraz z Ryszardem Grzybem, Pawłem
Kowalewskim, Jarosławem Modzelewskim, Markiem Sobczykiem
i Ryszardem Woźniakiem założył grupę artystyczna Gruppa. Był uczestnikiem niemal wszystkich jej wystaw i akcji, współredaktorem pisma “Oj
dobrze już”, w którym zamieszczał wiersze, manifesty, teksty odczytów.
Wspólnie z Gruppą uczestniczył w niezależnym ruchu artystycznym lat
80. Prace z tego okresu czasu były silnie zakorzenione w problematyce
społeczno-politycznej, stanowiły pełen ironii i specyficznego humoru
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komentarz do sytuacji w kraju. Komentował zastaną sytuację sięgając po niewyszukaną, trafiającą wprost metaforykę, jak w cyklu Świnie
(1983), czy symboliczne przetworzenia pięcioramiennej gwiazdy, jak
w obrazach Czerwony autobus rusza w drogę dookoła świata, Droga
z piekła do piekła (1984). Po tej fazie twórczości odwołującej się bezpośrednio do otaczającej artystę rzeczywistości powrócił on do refleksji
teoretycznej, analizy formy, koloru, faktury. Tworzył prace monochromatyczne, eksperymentował z linią odciskaną przez zamoczony w farbie
sznurek, malował obrazy składające się z grubych wałków wyciśniętej
kolorowej farby.
Za stworzony w 1989 roku, cykl Dziennik otrzymał Grand Prix na 22 Festiwalu Malarstwa w Cagnes-sur-Mer. Obrazy pochodzące z tego cyklu są
dla Pawlaka forma wypowiedzi artystycznej, która oscyluje wokół filozofii sztuki. Dzienniki prowadzone są w różny sposób: część z nich wykonywana jest na płótnie i zachowana jest w monochromatycznej gamie
kolorystycznej przeplatanej znakami pisma, inne natomiast wyrażane
są w formie rysunku ołówkiem na papierze lub w formie gablotek które
zawierają przedmioty (tubki po farbach, uszkodzone pędzle, zużyte bilety czy pudełka po zapałkach). Włodzimierz Pawlak w swoim dorobku artystycznym posiada wiele wystaw indywidualnych i wystaw grupowych.
Jest malarzem, performerem, poetą, teoretykiem sztuki i pedagogiem.
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EUGENIUSZ MARKOWSKI (1922 – 2007)

EDWARD DWURNIK (ur. 1943)

MICHAEL JACKSON W WARSZAWIE

BŁĘKITNE FALE, 1992

tech. własna, płótno, 132 x 132 cm
sygn. u góry: Warszawa. E. Markowski

olej, płótno, 74 x100 cm
sygn. p.d.: E DWURNIK
opisany na odwrocie: 1.III.92 / E.DWURNIK / NR:XX.25 / 1767

Cena wywoławcza: 34 000 zł l
Estymacja: 38 000 – 45 000 zł
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Cena wywoławcza: 15 000 zł l
Estymacja: 20 000 – 25 000 zł
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TADEUSZ DOMINIK

A

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

jące graﬀiti. Uprawia sztukę video. Od polowy lat 90. twórczość Tomasza
Dominika wzbogaciła technika komputerowa. W roku 1956 reprezentował polskie malarstwo na Biennale w Wenecji. W 1973 otrzymał Nagrodę
im. Jana Cybisa. Zawsze jednak jego malarstwo pozostawało w ścisłym
powiązaniu z naturą. Pejzaże Tadeusza Dominika najczęściej powstawały w zaciszu pracowni. Tam artysta odtwarzał ducha zapamiętanego
krajobrazu. Zamieniał przyrodę w znaki. Tendencji do syntezy towarzyszy odwaga w szafowaniu kolorem. Tadeusz Dominik należy do ścisłego grona klasyków polskiej nowoczesności. Sam o swojej twórczości
pisał: „Moje malarstwo jest w całości efektem otwarcia na naturę, jest
inspirowane naturą. Nie ilustruję natury, ale swoimi obrazami otwieram
drogę widzowi do jego własnego przeżywania. (…) Natura miała większy
wpływ na moje malarstwo, niż wszyscy mistrzowie, których podziwiałem w największych muzeach świata.” Już w pierwszych latach powojennych na jego geniusz wskazywał Józef Czapski, rozpoznając w nim
już wtedy wybitnego kolorystę.
Dominik debiutował w 1951 na VII Wystawie Plastyki w Radomiu. Jego
pierwsza wystawa indywidualna odbyła się w Zachęcie w 1957. Za granicą zadebiutował pokazem prac (cykl drzeworytów pt. „Macierzyństwo”)
na XXVIII Biennale w Wenecji w 1956. Jego prace znajdują się w zbiorach
Muzeów Narodowych: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu,
Szczecinie, a także w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Museo de
Bellas Artes w Caracas, Galerii Albertina w Wiedniu, Stedelijk Museum
w Amsterdamie. Jego prace znajdują się w wielu muzeach i kolekcjach,
m. in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Museo de Bellas Artes w Caracas,
Stedelijk Museum w Amsterdamie.

Fot. Jacek Barcz / FORUM
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84
TADEUSZ DOMINIK (1928 – 2014)
PEJZAŻ, 1979
akryl, płótno, 97 x 125 cm
sygn. p.d.: Dominik
opisany na odwrocie: DOMINIK 1979 /PEJZAŻ 97 X 125 / AKRYLE

Cena wywoławcza: 100 000 zł l
Estymacja: 120 000 – 160 000 zł
PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Warszawa
lata 90. XX w. – kolekcja prywatna, Szwajcaria
kolekcja prywatna, Francja

Moje malarstwo jest w całości efektem otwarcia na naturę, jest inspirowane
naturą. Nie ilustruję natury, ale swoimi obrazami otwieram drogę widzowi
do ich własnego przeżywania. (…) Natura miała większy wpływ na moje
malarstwo niż wszyscy mistrzowie, których podziwiałem w największych
muzeach świata. – Tadeusz Dominik
cytat za: Kluszczyński. R. J., Od Michałowskiego do Fangora. Nowoczesne malarstwo polskie,
Wydawnictwo WBC, Kraków 2016, s. 429.
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TADEUSZ DOMINIK (1928 – 2014)

LEON TARASEWICZ (ur. 1957)

KOMPOZYCJA

BEZ TYTUŁU, 2008

olej, płótno 85 x 120 cm
sygn. l.d.: Dominik

akryl, deska, 50 x 50 cm
sygn. na odwrocie: L. Tarasewicz 2008 / 50x50 cm akryl

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

Cena wywoławcza: 22 000 zł l
Estymacja: 25 000 – 30 000 zł
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IGOR MITORAJ (1944 – 2014)

IGOR MITORAJ (1944 – 2014)

CENTURION II, 1987

LE GREPOL, OK. 1978

brąz patynowany, wys. 19 cm
edycja: H.C. 79/1500
sygn. oraz opisany: u podstawy: MITORAJ, oraz H.C. 79/1500

brąz patynowany, wys. 30 cm
sygn. u dołu: Mitoraj
edycja autorska: E/A

Cena wywoławcza: 25 000 zł l
Estymacja: 28 000 – 30 000 zł

Cena wywoławcza: 30 000 zł l
Estymacja: 35 000 – 40 000 zł
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RADEK SZLAGA (ur. 1979)
DIASPORA, 2013
olej, płótno, 120 x 140 cm
sygn. i opisany na odwrocie: monogram artysty PAN RDK / 2013 / R. Szlaga /
DIASPORA / 120 x 140 / oil/canvas

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

Imponująca twórczość Szlagi zuchwale demonstruje, czym malarstwo może być dziś,
czym było zawsze, i czym nie było nigdy – nawet gdy miało takie możliwości. Czym jest
obraz? Warstwą farby, zakodowanym tekstem, dekoracją, reprezentacją, opowieścią,
ilustracją idei, unaocznieniem tajemnicy, kreacją, wyobrażeniem, narzędziem
odzyskiwania wizerunków wypchniętych z obiegu widzialnego, namalowanym
obrazem? – Radek Szlaga

Radek Szlaga, malarz, rysownik, grafik urodzony w Gliwicach w 1979
roku. Obecnie zamieszkały w Warszawie. Absolwent Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom z malarstwa (z wyróżnieniem) uzyskał
w 2005 roku pod kierunkiem prof. Jerzego Kałuckiego. Wraz z Wojciechem Bąkowskim, Tomaszem Mrozem, Konradem Smoleńskim,
Piotrem Bosackim, Magdaleną Starską i Izą Tarasewicz współzałożyciel
poznańskiej grupy Penerstwo. Jest asystentem w pracowni Wojciecha
Łazarczyka na ASP w Poznaniu. Laureat Nagrody Artystycznej Miasta
Poznań w 2007. W 2012 zajął pierwsze a potem dwa lata później trzecie miejsce w Kompasie Młodej Sztuki – rankingu przedstawiającym
najlepsze nazwiska na rodzimym rynku. Nominowany do Paszportów
Polityki w kategorii sztuki wizualne. Jego wysokie notowania nie umknęły również gronie krytyków, które zalicza go do grona najlepszych
malarzy młodego pokolenia. Już jego prace dyplomowe przyciągały
swobodą malowania, płynnym łączeniem przeróżnym stylów. Jednym
z powtarzających się wątków na obrazach Szlagi jest napis „Malarstwo” wykonany czcionką zaczerpniętą z papierosów Marlboro. Malarz
nie boi się odważnych odwołań, umiejętnie sięga do szeroko pojętych
mass-mediów mieszając to wszystko z tematyką historyczną, religijną czy też polityczną. Szlaga bawi się z obiorą kontrastami. Często na
jego obrazach możemy dostrzec pozorne błędy, niewyraźne motywy,
zacieki z farby, źle dobrane kolory. Jednakże sąsiadują one z miejscami
w których artysta podkreśla swój kunszt jak gdyby mówiąc „potrafię dobrze malować”. Krzyżacy powiewający gejowską flagą, pączki wolnoś-
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ci otaczające Marszałka Józefa Piłsudskiego na Kasztance, dla artysty
przyjęte konwenanse są po to aby je łamać, zaskakiwać. Jego malarstwo nie jest oczywiste ma zmusić odbiorcę do refleksji. Malarstwo Szlagi
umiejętnie łączy ze sobą różne style takie jak street-art, elementy komiksów, kultury hiphopowej (artysta na swoich płótnach często używa
pseudonimu RDK). Wspomniane wcześniej niechlujstwo ma również
odwołanie do grupy której Radosław Szlaga jest współzałożycielem.
Słowo PENERSTWO wywodzi się z gwary poznańskiej odnosi się raczej
do marginesu społecznego, szemranych miejsc aniżeli środowisk artystycznych. U Szlagi owe Penerstwo widzimy w chaosie, zaciekach
z farby czy też niepasujących do siebie kompozycjach. Największa
wystawa artysty odbyła się w 2011 roku w warszawskim Centrum Sztuki
Nowoczesnej w Zamku Ujazdowskim. Freedom Club – Klub Wolności
nawiązuje do Amerykańskiego terrorysty polskiego pochodzenia Theodora Kaczynskiego. Ten genialny matematyk, absolwent Uniwersytetu
Harwarda oraz wykładowca na Uniwersytecie Berkeley. Swoją mroczną
sławę zdobył poprzez wysyłanie paczek z materiałami wybuchowymi
do korporacji oraz profesorów uniwersyteckich. Ted Kaczynski był anarchistą walczącym z postępującym rozwojem cywilizacji. Wystawa
odwołująca się do tak kontrowersyjnej osoby jak Kaczynski pokazuje
odważna krytykę do obecnego świata, pędzącego konsumpcjonizmu
jaki i polskiej kultury oraz historii. Ironiczny czasem karykaturalny wyraz
malarstwa Szlagi daje mu zasłużone miejsce w czołówce polskich artystów młodego pokolenia.

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

/ 219

90
MARCIN MACIEJOWSKI (ur. 1974)
BETON, LUDZIE, ZIELEŃ, WODA (ANALIZA LEVERKUSEN), 2001
olej, płótno, 44,5 x 50 cm
sygn. i opisany na odwrocie: MARCIN MACIEJOWSKI / 2001 R. / „BETON, LUDZIE, ZIELEŃ, WODA”
/ (ANALIZA LEVERKUSEN)

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

Artysta urodzony w 1974r. w Babicach koło Krakowa. Początkowo studiował na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury. Po dwóch
latach przerwał je i rozpoczął edukację Wydziale Grafiki Akademii Sztuk
Pięknych. W 2001r. uzyskał dyplom w pracowni plakatu prof. Piotra
Kuncego. W pierwszej fazie swojej twórczości malował anegdotyczne
i posiłkujące się językiem komiksu obrazy, posiłkujące się językiem
komiksu obrazy, przedstawiające kibiców piłkarskich, „dresiarzy”, poborowych, polityków i gwiazdy sportu.”. Tematykę swoich prac artysta
czerpał z otaczających go motywów pojawiających się w prasie. W latach 1996 – 2001 współtworzył razem z Wilhelmem Sasnalem, Rafałem
Bujnowskim, Markiem Firkiem i Józefem Tomczykiem „Grupę Ładnie”
nazywaną również „Ład- nie”. W twórczości Marcina Maciejewskiego
widoczny jest charakterystyczny styl, opierający się na realistycznym
ale i uproszczonym sposobie malowania, przedstawiającym scenki
i schematycznie oddane postaci. Pierwsza wystawa indywidualna prac
Maciejewskiego pt. „Sport i pielęgnacja” miała miejsce jeszcze w czasie studiów, w krakowskiej galerii Zderzak. Kolejne organizowane były
przez galerię Raster, z która malarz współpracuje do dziś. Od 2000- 2013
współpracował z tygodnikiem „Przekrój” w którym zamieszczał swoje
komiksy pt. „Tu żyję i tu jest mi dobrze”. Artysta w swojej twórczości
zmierzył się z interesującym tematem – portretem mistrzów malarstwa
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– m. in. Picassa, Cezanna, Pollocka. Swój cykl opisuje: „Pomyślałem, że
mógłbym poszukać portretów słynnych artystów z czasów ich młodości
i że te portrety nie będą się kojarzyły z ich wizerunkami powszechnie
rozpoznawalnymi, ale że ich twarze będą wyglądały jak twarze przypadkowych ludzi. Pomyślałem też, że mógłbym przemieszać portrety
bardzo znanych twórców z tymi mniej znanymi. Bo każdemu należy się
takie samo traktowanie, wszyscy oni zajmowali się sztuką i nie powinni
być klasyfikowani według arbitralnej kategorii sukcesu”. Maciejewski
zawsze interesował się światem mediów, ikonami pop-kultury i sztuki
oraz jej celebrytami. Interesuje go jednak w tym wszystkim medialna
egzystencja lub „konfrontacja artysty z totalitarnym reżimem”. Jego obrazy charakteryzuje prostota wykonania – utrzymane w formie komiksu, z towarzyszącym im napisem wprowadzającym element narracji.
Maciejewski najczęściej porusza temat codzienności oraz wydarzenia
pojawiającego się prasie i telewizji. W 2007 roku ukazał się album zawierający około 100 reprodukcji obrazów Maciejowskiego, prezentowanych
na kilku wystawach tego artysty, m. in. “I Used to Live in Vienna” (Galerie Meyer Kainer, 2006), „Struktury dobra” (Galeria Raster, 2006), “Stan
wewnętrzny” (Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, 2006), “Discovery”
(Galeria Leo Koenig Nowy Jork, 2005).

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

/ 221

Regulamin aukcji

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
10 PAŹDZIERNIKA 2017

Aukcja:
10 października 2017 r., godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa
Aukcjoner:
Marek Grzybowski
Wystawa przedaukcyjna:
15 września – 10 października 2017 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
Opracowanie katalogu:
Marzena Karpińska, Marta Rydzyńska, Agnieszka Murawska
Redakcja katalogu:
Marta Rydzyńska
Logistyka ekspozycji:
Michał Pająk
Reprodukcje:
Marek Beczek
Opracowanie graficzne:
Marcin Jagodziński
Skład:
Paweł Wolski
Sesja we wnętrzu:
DAYLIGHT Studio / fot. Jakub Certowicz
Copyright© Dom Aukcyjny Polswiss Art
Dom Aukcyjny Polswiss Art jest partnerem w programie Wealth Consulting
dla klientów ING Banku Śląskiego.

222 /

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
wywoławcza 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 aukcji
ofert równych cenie gwarancyjnej na obiekty 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. Opłata droit de suite
Obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit
de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Obiekty do których
doliczamy opłatę oznaczone są w katalogu symbolem: l
Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
• 5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 2 000 euro, opłata 100 euro)
• 3% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości
200 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 80 000 euro,
opłata 3 400 euro)
• 1% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości
350 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 300 tys. euro,
opłata 8 000 euro)
• 0,5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta
w przedziale od równowartości
• 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro (np. dla
kwoty wylicytowanej 400 tys. euro, opłata 8 750 euro) oraz
• 0,25% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta
w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro –
jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500 euro.
W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach
autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi
zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia
z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki. Opłata obliczana będzie z użyciem kursu dziennego NBP

z dnia poprzedzającego aukcję. Opłata obliczana będzie, gdy
równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 100 EUR.
12. Płatności
Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za 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
13. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy
wpłaty w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski
złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym kursie kupna
waluty ING Banku Śląskiego.
14. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po
bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu
na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
15. Przejście własności obiektu.
Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę
z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.
16. Odbiór obiektów
Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu
pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty
aukcji. W innych przypadkach przechowywanie i dostarczanie
obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.
17. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie
z przepisami prawa polskiego. Reklamację z tytułu 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.
18. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym
radzimy, aby zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu
obiektu poza granice Polski nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje to ustawa z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr
162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz określonych
obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich
władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat
o wartości powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany
do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość
uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich
uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt.
19. Obowiązujące przepisy prawa:
Dom Aukcyjny przypomina, ze zgodnie z przepisami:
– ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz.U.Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych
obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich
władz,
– ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r
Nr5, poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo
pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwote 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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