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1
AUTOR NIEOKREŚLONY
(według Bacciarellego)

Portret Zygmunta II Augusta, XIX w.

olej, deska, 62,5 x 47,5 cm

Estymacja: 70 000 – 90 000 zł 

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja rodziny Krasickich 
Kraków, kolekcja rodziny Wodzickich

2
AUTOR NIEOKREŚLONY 
(według Bacciarellego)

Portret Władysława III 
Warneńczyka, XIX w.

olej, deska, 62,5 x 48 cm

Estymacja: 70 000 – 90 000 zł 

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja rodziny Krasickich 
Kraków, kolekcja rodziny Wodzickich



Na prośbę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
Bacciarelli stworzył malarski poczet królów składający się z 23 
portretów historycznych w latach 1768-1771. Sprowadzono do 
Warszawy rozmaite wizerunki dawnych monarchów, aby król 
wraz ze znawcami mogli wybrać najbardziej trafne portrety. 
Miały one stanowić inspiracje dla włoskiego malarza. Nieraz 
Bacciarelli korzystał z paru wizerunków na raz, aby stworzyć 
swoją interpretację portretowanego monarchy. Czerpał też 
z płaskorzeźb które znajdowały się na nagrobkach królewskich. 
Dodatkowo, aby nadać portretom sugestywności Bacciarelli 
prosił, aby pozowali mu również żywi modele. Stanisław Au-
gust Poniatowski zamówił obrazy przedstawiający dawnych 
monarchów u Marcelego Bacciarellego, aby zdobiły Pokój 
Marmurowy na Zamku Królewskim w Warszawie gdzie możemy 
je oglądać do dzisiaj. Idea pocztu królów zyskała olbrzymią 
popularność, własne interpretacje cyklu tworzyli inni artyści 
m.in. Ksaweryo Pilatti i Aleksander Lesser, obecnie jednak 
najbardziej znany jest inspirowany Baciarellim „Poczet królów 
i książąt polskich” Jana Matejki.

Zamek Królewski w Warszawie Pokój Marmurowy, widok 

ogólny z plafonem malowanym przez Marcella Bacciarellego 

i Jana Bogumiła Plerscha (rekonstrukcja), Forum



9 8 

Marcello Bacciarelli nawiązał kontakt 
z dworem króla Polski, Stanisława Augusta Ponia-
towskiego w 1764 roku, po śmierci Augusta III. Ze 
względu na wcześniejsze zobowiązania na dwo-
rze austriackim dopiero dwa lata później malarz 
przeniósł się do Warszawy gdzie został na stałe.

Marcello Bacciarelli tworzył w Polsce od 
1766, będąc nadwornym malarzem Stanisława 
Augusta Poniatowskiego oraz profesorem Kró-
lewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Samych 
przedstawień króla artysta namalował ponad 
30, nie wspominając już o licznych obrazach 
prezentujących rodzinę królewską oraz polską 
arystokracie. 

Do jednych z najbardziej popularnych 
obrazów jego twórczości należy portret korona-
cyjny Stanisława Augusta Poniatowskiego. Król 
jest przedstawiony w ujęciu en pied, czyli stojąc. 
Ma na sobie srebrzysty szustokor, purpurowy 
płaszcz koronacyjny podbity gronostajem oraz 
Łańcuch Orderu Orła Białego. W dłoni dzierży 
regiment ― symbol władzy wojskowej. Po lewej 
stronie leżą na poduszce atrybuty władcy: korona 
oraz jabłko królewskie. Na drugim planie znajdu-
je się tron, kolumna oraz ciemnozielona kotara. 
Obraz jest doskonałym przykładem europejskie-
go malarstwa portretowego władców XVIII w. 

Obraz wykonany przez nieznanego artystę, jest 
mniejszych wymiarów niż oryginał i powstał w XIX 
wieku. Prezentowana praca jest wykonana przez 
nieznanego artystę. Jest ona dowodem na to, 
że dzieła Marcello Bacciarellego oraz wizerunki 
Stanisława Augusta Poniatowskiego były żywe 
i podziwiane w kolejnych pokoleniach.

Stanisław August Poniatowski bar-
dzo dbał o popularyzację swojego wizerunku. 
Zamawiał wiele swoich portretów malarskich 
i umieszczał je na upominkach dla swoich krew-
nych i przyjaciół. Jednym z takich obiektów były 
tabakiery. 

Obraz Bacciarellego przedstawiający 
Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju 
koronacyjnym jest jednym z najpopularniej-
szych portretów władcy. Artyści, którzy byli pod 
wrażeniem twórczości włoskiego malarza, ko-
piowali wielokrotnie jego twórczość ze szcze-
gólnym uwzględnieniem tego przedstawienia. 
Z podziwem naśladowali włoskiego mistrza, 
widząc w tym korzyści dla swojego warsztatu. 
Ten ruch wśród artystów nazywany jest „Szkołą 
Bacciarellego”. Wiele z obrazów pomimo braku 
autorstwa stanowią piękne dzieła same w sobie. 

Jak całe panowanie Stanisława 
Augusta, tak i jego początki 
należą do chwil historycznych, 
najżywszemi barwy życia na 
kartach dziejów się malujących.
– Józef Ignacy Kraszewski
Kraszewski J. I., Boża opieka. Powieść osnuta na podaniach XVIII wieku.

3
AUTOR NIEOKREŚLONY 
(według Bacciarellego)

Portret Stanisława Augusta 
Poniatowskiego w stroju 
koronacyjnym, XIX w.

olej, płótno, 127 x 70 cm

Estymacja: 180 000 – 280 000 zł 

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja rodziny Krasickich 
Podole, kolekcja rodziny Orłowskich 
z Malejowiec
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Piotr Michałowski, współczesny romantycz-
nym wieszczom, co trudne do uwierzenia, pozostawał 
mało znany właściwie do schyłku XIX wieku. Dopiero 
przełom wieków i początek XX w. przyniósł prawdziwą 
eksplozję wystaw, w których Michałowski brał udział, 
ale też spowodował przyjrzenie się i ocenienie jego 
niebywałego kunsztu. Powodem takiego stanu rze-
czy mógł być zapewne fakt, że Michałowski za życia 
niechętnie sprzedawał swoje obrazy. Był bogatym 
ziemianinem, nie musiał nimi zarabiać, a jednak był 
twórcą niezwykle płodnym. Nie brał też udziału w wy-
stawach, odrzucił propozycję objęcia Towarzystwa 

Przyjaciół Sztuk Pięknych. Zdaje się, że w całym świecie 
krytyki malarskiej, która stanowi przecież tylko opra-
wę, jego interesowało samo meritum - malowanie. 
Na marginesie ziemiańskiej codzienności powstały 
jedne z najważniejszych w historii polskiej sztuki dzieł. 
Należy wspomnieć oczywiście o umiejętnym czerpaniu 
ze sztuki francuskiej i inspiracji, dzięki której stał się 
pionierem polskiego Pferdemalerei, a jego prace ce-
chuje brawurowa, szkicowa technika, nieukończenie, 
porywczość pędzla i malarska fi nezja, zupełnie wtedy 
jeszcze nieznane, nowatorskie, a co ważne dosyć pre-
kursorskie również w owym czasie na świecie. 

Osobną drogą, bo drogą geniusza 
idzie Piotr Michałowski. Do 
tej osobistości niezwykłej, do 
tej natury szczerej, świeżej, na 
wskroś oryginalnej i głębokiej, 
potężnej we wszystkim, czego 
się swą energiczna dłonią 
dotknęła, niepodobna przyłożyć 
tej drobnej skali, którą się mierzy 
talenta o znaczeniu wyłącznie 
przejściowym, historycznym. 
Stanowisko i znaczenie Piotra 
Michałowskiego w sztuce 
polskiej jest absolutne, nie 
historyczne. 

Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie (kat. wysta-
wy pod red. prof. dr Jan Bołoza-Antoniewicza), 1894 

Piotr Michałowski, Autoportret.

PIOTR 
MICHAŁOWSKI
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Ten nasz pierwszy polski malarz z po-
ciągnięciami impresjonizmu był jednocześnie 
piewcą historii, rewii, parad wojskowych i scen 
bitewnych. Co najbardziej ciekawe to właśnie ta 
wspaniała, tradycyjna, patriotyczna tematyka 
staje się pretekstem do bardzo nowatorskich 
rozwiązań formalnych, jak choćby pewna synteza 
malarska przedstawienia. Grubo nałożona farba 
i pewne wyciągnięcie kompozycji z rodzaju mgły, 
a następnie kontrastująca z szaro- niebieskim 
tłem grupa husarów, wszystkie te elementy są 
wirtuozerią malarską na najwyższym poziomie. 
Do tego dochodzi błękit austriackich mundurów, 
czerwień czapraków, a przede wszystkim kontra-
stująca z pozostałymi - biel koni. 

Motyw husarów austriackich wystąpił 
w twórczości Piotra Michałowskiego po 1835 
roku, po powrocie do Krakowa. Niewątpliwie 
wojska austriackie wabiły artystę pięknym 
umundurowaniem oraz rasowymi pięknymi 
końmi. Husarzy zwani błękitnymi, ze względu 
na swoje granatowe uniformy stacjonowali 
w Podgórzu 10 Pułku im. króla Fryderyka Wil-
helma III. Olejne wersje tego tematu znajdują się 
w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kunsthisto-
risches Muzeum w Wiedniu, a także w Muzeum 

Śląskim w Katowicach (Błękitni husarzy - Au-
striaccy dragoni z 1835r).

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo 
istotna proweniencja dzieła. Praca była własno-
ścią radcy polskiej ambasady w Wiedniu, Emila 
Merwina, wielkiego kolekcjonera sztuki, który 
nabył ją od wnuka Tamary Łempickiej - Dominika 
Łempickiego. Następnie stała się częścią dobrze 
znanej polskim kolekcjonerom kolekcji Czesława 
Bednarczyka w Wiedniu. Na podkreślenie za-
sługuje fakt, że ze zbioru Dominka Łempickiego 
ocalały nieliczne dzieła, właściwie tylko te przez 
niego sprzedane, bądź szczęśliwie wcześniej zde-
ponowane. Pozostałe spłonęły podczas II Wojny 
Światowej wraz z jego mieszkaniem. Należy rów-
nież pamiętać, że do tej pory większość znanej 
spuścizny artystycznej Michałowskiego pozostaje 
w zbiorach muzealnych, szczególnie jeśli chodzi 
o obrazy olejne. Szacuje się, że w zbiorach pry-
watnych znajduje się dosłownie kilkadziesiąt 
obrazów, a tych klasy muzealnej zapewne jeszcze 
dużo mniej. Tym bardziej pojawienie się pre-
zentowanej pracy na polskim rynku aukcyjnym 
jest niewątpliwie wydarzeniem kolekcjonerskim 
bardzo wysokiej rangi. 

4 
PIOTR MICHAŁOWSKI
(1800-1855)

Husary austriackie, 1840-1850

olej, płótno, 48,5 x 62,5 cm
sygn. p.d.: P.Michałowski na odwrocie 
papierowa nalepka wystawowa z TPSP 
w Krakowie oraz papierowa nalepka z ZPAP 
w Krakowie z 1925 roku

Estymacja: 800 000 – 1 500 000 zł 

PROWENIENCJA
Paryż, kolekcja prywatna 
Monte Carlo, kolekcja prywatna 
Wiedeń, kolekcja Czesława Bednarczyka (1969)
Wiedeń, kolekcja Dr. E. Merwina (1934) 
Warszawa, kolekcja Dominika Łempickiego 

WYSTAWIANY
Wiedeń, Kunst und antiquitäten, wystawa 
Bedeutende Gemälde Polonischer Meister 
C.Bednarczy, 26.04-27.05.1966 
Wiedeń, Galerie Wurthle, 1934 
Kaków, ZPAP, Piotr Michałowski, 1925 
Kraków, TPSP, Koń w malarstwie i rzeźbie 
polskiej, 1913

REPRODUKOWANY
Piotr Michałowski 1800 – 1855 [katalog wy-
stawy], Muzeum Narodowe w Krakowie, 2000, 
s.212 
Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej [katalog 
ilustrowany wystawy], wyd. TPSP, s. 27, poz. 120
Piotr Michałowski [katalog wystawy], ZPAP 
Kraków 1925, Lisowski, Kuryer L-N, 30. VIII. 1931, 
S. IV Lisowski, Kuryer L-N, 4. VI. 1934, Abb. S. III 
Tietze H., Piotr Michałowski, Die Kunst, 1934, Nr. 
1, Tafel s. 29, poz. 36 
Piotr Michałowski [katalog wystawy], Galerie 
Wurthle, Wiedeń 1934, poz. 9 
Bedeutende Gemälde Polonischer Meister 
kunst und antiquitäten C. Bednarczyk [katalog 
wystawy], pod red. dr. Sienkiewicza, Wiedeń 
1969, poz. 10

Ten rodzaj szkicowości właśnie, 
to niby niewykończenie, 
a w gruncie rzeczy bodaj 
prawie pierwszy w świecie 
impresjonizm w malarstwie to 
jedna z cech najwybitniejszych, 
najodrębniejszych olbrzymiego 
talentu Michałowskiego. 
J. Mycielski, Sto lat dziejów malarstwa w Polsce, 1897



15 14 

Prezentowana praca pochodzi ewi-
dentnie ze wczesnych lat twórczości Jacka Mal-
czewskiego. Prawdopodobnie jest to rysunek 
z okresu jego studiów artysty, poza modela jest 
klasyczna, a rysunek ma cechy studium anatomii. 
„Akt męski” jest datowany na lata 1873-1877. 
Talent młodego, artysty został bardzo wcześnie 
odkryty i to przez samego Jana Matejkę. Jako 
17-sto letni chłopak Jacek Malczewski mieszkał 
w Krakowie gdzie uczył się w gimnazjum oraz 
był wolnym słuchaczem Szkoły Sztuk Pięknych 
w klasie profesora Władysława Łuszczkiewicza. 
W tym okresie również pobierał lekcje rysunku 
u Leona Piccarda. Sugestią Jana Matejki było, 
aby Malczewski przerwał naukę w gimnazjum 
i poszedł prosto na studia w Szkole Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. Tam kontynuował naukę już 
jako prawowity student u profesora Władysława 

Łuszczkiewicza i Feliksa Szynalewskiego, który 
uczył rysunku. Malczewski był jednak bardzo am-
bitnym studentem i pobierana nauka na uczelni 
mu nie wystarczała. Uzupełniał swoją edukację 
o dodatkowe prywatne zajęcia z rysunku u F. 
Cynka. W oddziale prowadzonym przez Jana 
Matejkę uczył się kompozycji, jednak w wyniku 
konfl iktu z mistrzem przerwał naukę w macie-
rzystej uczelni. W 1875 roku Malczewski wyjechał 
do Paryża aby ćwiczyć swój warsztat w École 
des Beaux-Arts, uczęszczając do profesora Henri 
Ernesta Lehmanna. Po dwóch latach powrócił 
do pracowni Matejki i w 1879 roku ukończył Kra-
kowską Szkołę Sztuk Pięknych. Pomimo że uczeń 
i mistrz nie w pełni się zgadzali w pojmowaniu 
artystycznej formy i ekspresji to jednak Matejko 
bardzo wpłynął na twórczość Malczewskiego. 

(…) przy takich przymiotach 
i zdolnościach jakie mu Bóg dał, czas się 
wybić nad powszednich ludzi. (…) Czcić 
go jeszcze będą ci co go dziś lekceważą! 
Jam pewny tego, pewny i Matejko! 
– Julian Malczewski 
Kudelska D., Malczewski – Obrazy i słowa, wyd. Wab, Warszawa 2012, s. 42 

5 
JACEK MALCZEWSKI
(1854-1929)

Akt męski stojący, ok. 1873-1877

kredka, papier, 62,7 x 45,5 cm
sygn. l.d.: Jacek Malczewski 
na odwrocie okrągła pieczęć z herbem 
Tarnawa z napisem w otoku: ZE ZBIORÓW 
MARJI MALCZEWSKIEJ 

(Praca posiada ekspertyzę 
Elżbiety Charazińskiej z 2016 roku).

Estymacja: 12 000 – 15 000 zł 



fot. Przed 1907, przefotografował Edward Heczko, ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Forum
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Polski dramatopisarz, poeta, malarz, 
grafi k, twórca nowoczesnego teatru polskiego. 
Jest nazywany czwartym wieszczem polskim. 
Stanisław Wyspiański urodził się 15 stycznia 1869 
roku w Krakowie. Był synem Franciszka, rzeźbia-
rza i fotografi ka oraz Marii z Rogowskich. Nagła 
śmierć matki spadła na Wyspiańskich niespo-
dziewanie. Już w wieku siedmiu lat młody Sta-
nisław został pod opieką ojca, który nie potrafi ąc 
sprawować nad nim opieki poprosił o pomoc 
krewnych – Kazimierza i Joannę Stankiewiczów. 
Bezdzietne, wykształcone małżeństwo wycho-
wywało chłopca jak własnego syna. W ich domu 
nie brakowało niczego, a w śród ich znajomych 
i gości pojawiali się ludzie wysokiej kultury m.in.: 
Jan Matejko, Józef Szujski, Karol Estreicher, czy 
Władysław Łuszczkiewicz. Stanisław Wyspiański 
kształcił się w słynnym i mającym wielowiekowe 
tradycje gimnazjum Św. Anny w Krakowie, gdzie 
wykłady odbywały się w języku polskim, a szcze-
gólnie dużo uwagi przykładano do nauki historii 
Polski i literatury polskiej. „W latach szkolnych był 
Wyspiańskiemu rysunek najgorętszym umiłowa-
niem i nieodzowną potrzebą, środkiem spowiedzi 
z wszelkich silniejszych wrażeń, jakich doznał czy 
to od świata otaczającego, czy z arcydzieł poezji, 
w których się rozczytywał skwapliwie. Z krakow-
skich ludzi ówczesnych oddziaływał najsilniej na 
rozbudzenie jego duszy Matejko, będący u ze-
nitu sławy. Widywał go Wyspiański od dziecka 
w domu wujostwa, u których się wychowywał; 
wpatrywał się w jego dzieła z uniesieniem, przery-
sowywał kompozycje. Przeszłość sławiona przez 
Matejkę, roztrząsana przez głośnych historyków, 
przeszłość, o której mówi dobitnie każdy kamień 

Krakowa, stała się już w gimnazjum osią zainte-
resowań Wyspiańskiego. Chodził po kościołach 
i domach krakowskich, rysował z zapałem ar-
chitekturę i pomniki, wybierał się na wycieczki 
w okolicę i wnikał z coraz gorętszym zaintere-
sowaniem w dzieła sztuki i pamiątki dawnych 
wieków” (Szydłowski T., Stanisław Wyspiański, 
Nakład Gebethera i Wolff a, Warszawa 1930, s.6). 
W gimnazjum Stanisław Wyspiański nawiązał 
przyjacielskie stosunki z Józefem Mehoff erem, 
Lucjanem Rydlem, Stanisławem Estreicherem, 
Henrykiem Opieńskim, czy Jerzym Żuławskim. 
W 1887 roku po ukończeniu egzaminów wstęp-
nych Wyspiański zapisał się na wydział Filozofi i 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uczęszczał 
na zajęcia i wykłady z historii sztuki i literatu-
ry. W tym samym roku zdał również egzaminy 
wstępne w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
w czasie kiedy pierwszym dyrektorem tej uczelni 
był Jan Matejko. Stanisław Wyspiański już na po-
czątku studiów, był wybijającym się studentem. 
Zauważywszy to, Jan Matejko wyróżnił studenta, 
powierzając mu współudział przy wykonywaniu 
zaprojektowanej przez siebie polichromii odna-
wianego kościoła Mariackiego: kult Matejki nie 
zdołał pchnąć Wyspiańskiego na tory malarstwa 
historycznego, natomiast wyjątkowe i jedyne 
w twórczości Matejki dzieło z zakresu ściennej de-
koracji jakim jest polichromia kościoła N. P. Marii, 
wywarła nań wrażenie niezmiernie silne i płod-
ne w następstwa. Pochłonięty urokiem piękna 
mariackiego wnętrza, ujrzał Wyspiański w ma-
larstwie religijno – dekoracyjnym – wzniosłej 
architekturze starodawnej przepych barwy i blask 
fi guralnych kompozycji – swe najszczytniejsze 

zadanie i pole dla siebie właściwe (Szydłowski T., 
Stanisław Wyspiański, Nakład Gebethera i Wolff a, 
Warszawa 1930, s.8). W 1890 udał się w podróż 
zagraniczną przez Włochy i Szwajcarię do Francji, 
gdzie studiował sztukę średniowiecza, a następ-
nie do Niemiec i Pragi. W latach 1891-1894 trzy-
krotnie przebywał w Paryżu, gdzie uczęszczał do 
prywatnej Acadėmie Colarossi, zetknął się m.in. 
z Paulem Gauguinem i Władysławem Ślewińskim, 
uczęszczał na spektakle teatralne i operowe. Żył 
wówczas w trudnych warunkach materialnych 
korzystając ze stypendium z Szkoły Sztuk Pięk-
nych. Poszerzając swój warsztat malarski, stop-
niowo coraz więcej uwagi poświęcał teatrowi. 
Po powrocie do Krakowa, nawiązał współpracę 
z Teatrem Miejskim w Krakowie. W roku 1897 
rozpoczął współpracę z krakowskim „ Życiem” 
jako ilustrator. Powstały wówczas próby dramatu: 
„Królowa Polskiej Korony” (w ścisłym związku 
z kartonami witraży dla Lwowa), wstępne re-
dakcje „Legendy”, „Warszawianki”, „Daniela”, 
„Meleagra” (1892-1894). Projektował wnętrza 
i meble. W 1905 stawiając swoją kandydaturę 
na stanowisko dyrektora krakowskiego Teatru 
Miejskiego planował odnowienie i wzbogacenie 
wielkiego repertuaru teatralnego. Ostatecznie 
dyrektorem został Ludwik Solski. Od wielu lat 
ciężko chory podupadał na zdrowiu, wreszcie 
unieruchomiony w podkrakowskich Węgrzcach 
kończył rozpoczęte dzieła. Zmarł 28 listopada 
1907 w Krakowie. Pogrzeb Wyspiańskiego stał się 
manifestacją narodową, pochowany w grobach 
zasłużonych na Skałce.

STANISŁAW 
WYSPIAŃSKI

Stanisław Wyspiański jest jednym z najważniejszych polskich artystów. Nie było i nie 
ma drugiego takiego twórcy w Polsce, który z równym powodzeniem zajmowałby się 
tyloma dziedzinami sztuki i dokonałby tak wiele w tak krótkim czasie, zaledwie 38 
lat życia. O którym można powiedzieć: wielki malarz, wielki designer, wielki grafi k, 
wielki dramaturg, wielki inscenizator, wielki reformator teatru, wielki wizjoner.
M. Tomczyk-Maryon, Wyspiański, wyd. PIW, Warszawa, 2009.
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Stanisław Wyspiański zasłynął jako 
portrecista dzieci. Żaden inny polski artysta nie 
stworzył tak wielu i takiej klasy portretów małych 
modeli. Śmiało można stwierdzić, że są one też 
fenomenem na skalę europejską. Malowanie 
dzieci sprawiało Wyspiańskiemu prawdziwą ra-
dość. Były one tematem wcześniejszego etapu 
twórczości artysty, kiedy to wykonywał portrety 
zarówno podczas podróży zagranicznych jak 
i w rodzinnym Krakowie. Za modeli służyły mu 
pociechy znajomych, ale też córki stróżów i prze-
kupek, biedni chłopcy z ulicy a odkąd urodziły 
mu się dzieci to one stały się bohaterami wielu 
przedstawień. Wyspiański stworzył wizerunki po-
zbawione przesadnego sentymentalizmu czy czę-
stego w przypadku tego gatunku przesłodzenia. 
Jego bohaterowie są delikatni i wzruszający, ale 
przede wszystkim prawdziwi. Realizm obserwacji 
sprawia, że nie ma w nich śladu sztucznej pozy 
a dzieci uchwycone są w charakterystycznych dla 
ich wieku pozach – wyrwane ze snu przecierają 
oczy, oparte o stół wyciągają rękę po leżący nań 
przedmiot, czasem są smutne, czasem zamy-
ślone, uczucia malujące się na ich twarzach są 
zawsze szczere i niepozowane. Na wielu por-
tretach widzimy jakby postaci z innego świata, 
zamyślone znajdują się gdzieś w sferze swojej 
wyobraźni, śpiące wyglądają jakby odpłynęły 
w dalekie krainy. Istotą portretu w zamyśle artysty 
jest bowiem psychika małego człowieka, jego 
dziecięctwo ukryte w geście, minie i spojrzeniu. 

Prezentowany obraz przedstawia por-
tret dwóch dziewczynek w wieku około czterna-
stu i siedmiu lat. Starsza z nich znajdująca się po 
prawej stronie ma na głowie ciasno zawiązaną 
chustę z dekoracyjnymi frędzlami. Dziecko ma 
charakterystycznie podniesione ramiona w ge-
ście obrony przed zimnem i trochę zaczerwie-
niony nosek. Młodsza jest pogodna, ma lekko 
przymrużone oczy i wydaje się fi glarnym, trochę 
łobuzerskim, niezwykle ujmującym dzieckiem. 
Praca stworzona jest zdecydowaną i ekspresyjną 
kreską, z charakterystycznym dla artysty pomi-
nięciem jakiegokolwiek rekwizytu mogącego roz-
praszać widza. Portret uchwycony jest również 
w typowym dużym zbliżeniu, z zastosowaniem 
swoistego kadru, pozwalającego na skupienie 
się głównie na twarzach dziewczynek. A jednak 
jeśli chcemy dalej się przyglądać to dojrzymy 
precyzyjny rysunek frędzli na chuście, piękny 
zarys linii włosów młodszej dziewczynki i wiele in-
nych detali, stanowiących o klimacie tak ważnym 
w pracach Wyspiańskiego. Ze wszystkich prac 
portretowych dzieci Stanisława Wyspiańskiego 
bije ciepło i miłość. Secesyjna linia nadaje im coś 
w rodzaju miękkości, które przy dosyć prostych, 
nieprzeładowanych kompozycjach niezmiennie 
ujmują odbiorcę. 

Portrety dziecięce Stanisława Wyspiań-
skiego należą do kanonu najcenniejszych dzieł 
artysty. Niewątpliwie są wyznacznikowym ele-
mentem kolekcji sztuki polskiej XIX i XX w.

Dzieci były dla artysty medium, 
przez które wchodził do krainy 
podświadomości, marzeń, innej 
rzeczywistości.
M. Tomczyk-Maryon, Wyspiański, wyd. PIW, Warszawa, 2009.

6 
STANISŁAW WYSPIAŃSKI
(1869-1907)

Dwie dziewczynki, 1895

pastel, papier, 56 x 58,5 cm
sygn. na dole SW 1895 

(Praca posiada ekspertyzę Marty 
Romanowskiej z 2000 roku.)

Estymacja: 600 000 – 800 000 zł 

PROWENIENCJA
Kraków, kolekcja prywatna od 1983 
Szwajcaria, kolekcja prywatna 
Praga, kolekcja prywatna do 1968
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Józef Chełmoński najwcześniejsze lata 
swojego życia spędził na wsi Boczki koło Łowicza. 
Ojciec artysty był zarządcą dzierżawionego od 
administracji majątku, ale pełnił również obo-
wiązki wójta w miejscowej gminie. Chełmoń-
ski po zakończonych studiach na prestiżowej 
Akademii Sztuk Pięknych w Monachium odbył 
wiele podróży na Ukrainę i Podole, gdzie mógł 
wracać do pejzaży podobnych do zapamiętanych 
z dzieciństwa. Wspomnienia pól, ptaków, koni 
i wsi towarzyszyło mu przez całe jego życie pełne 
zagranicznych wyjazdów. Były one główną inspi-
racją jego malarskich prac. Charakterystycznymi 

tematami prac Chełmońskiego były widoki pół, 
jarmarki, targi wiejskie, konne trójki i czwórki, 
polowania i napady wilków. „Nadzwyczajna 
wrażliwość czucia, ruchliwość myśli, szybkość 
obserwacji, szalona pamięć natury, napełniały 
jego zapalną wyobraźnie nieprzebranym bo-
gactwem twórczego materiału, dzięki któremu 
w jego niestrudzonym umyśle obrazy powstawały 
za obrazami z szybkością migotania nieustannej 
błyskawicy letniego wieczoru.” (Stanisław Witkie-
wicz Józef Chełmoński, „Tygodnik Ilustrowany” 
1889, nr 316.) 

Gdyby szukać zasadniczych cech 
twórczości Chełmońskiego, to 
upatrywać by ich przede wszystkim 
należało w znakomitym chwytaniu 
ruchu, w doskonałym wywoływaniu 
w krajobrazach zamierzonego nastroju, 
wreszcie w szczerości, z jaką dany temat 
zawsze traktuje i w zupełnym braku 
wszelkiej maniery.
Czesław Jankowski, Przegląd Artystyczny, „Tygodnik Ilustrowany” 1890, nr 25.

7 
JÓZEF CHEŁMOŃSKI
(1849-1914)

Wrony

olej, tektura, 30 x 48 cm 
(w świetle oprawy)
sygn. p.d.: CHEŁMOŃSKI

Estymacja: 80 000 – 120 000 zł 

PROWENIENCJA
Polska, kolekcja prywatna 
Polska, kolekcja rodziny 
Rotwandów
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JACEK 
MALCZEWSKI

Absolwent krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych 
w klasie Jana Matejki i paryskiej École des Beaux-Arts. 
Urodził się w 1854 roku w Radomiu. Dzieciństwo spędził 
w rodzinnym wspólnie ze starszą siostrą Bronisławą 
urodzoną w 1853 r., młodszym bratem Teodorem uro-
dzonym 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 przy-
szłej 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 przed-
stawieniach Ellenai, ale także licznych symbolach na 
jego obrazach: kajdanach, jakuckiej czapce, wojskowym 
szynelu, o którym w przyszłości powie, że był mu wier-
nym towarzyszem przez całe życie. Już w czasach nauki 
w gimnazjum Jacek Malczewski poznał Józefa Brandta, 
który często bywał w Radomiu u swojego wuja Stanisła-
wa 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 ta-
lent 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 Pięk-
nych. W 1874 r. podczas pobytu w Radomiu namalował 
swój pierwszy olejny obraz Portret siostry Heleny przy 
fortepianie. We wczesnym okresie twórczości malo-
wał 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, lite-

rackimi i alegoryczno-fantastycznymi. Ponadto malował 
wiele portretów, głównie w pejzażu, oraz wyjątkowo 
ważnych dla odczytania postaci tego artysty autopor-
tretów. 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 zamiesz-
kał na stałe w Krakowie, gdzie był przede wszystkim 
profesorem w Szkole Sztuk Pięknych przekształconej 
w 1900 roku w Akademię Sztuk Pięknych. Dwukrot-
nie 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. Refl eksja nad życiem, prze-
mijaniem 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 Aka-
demii działał aktywnie w krakowskim środowisku arty-
styczny i kulturalnym. Należał do Towarzystwa Artystów 
Polskich „Sztuka”, której w 1897 r. był współzałożycielem 
oraz od 1908 r. do Grupy Zero, z którymi licznie wy-
stawiał. W ostatnich latach życia przebywał głównie 
w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Pod koniec 
życia dotknięty ślepotą, zmarł 8 października 1929 r.Ja
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Wyobrażał ludzi nie w klimacie codzienności, jaka 
ich otaczała, ale w jakiejś wymarzonej przez siebie 
innej rzeczywistości, która nadawała kształt jego 
niepowtarzalnej wizji artystycznej.
Puciata-Pawłowska J., Jacek Malczewski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.
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W 1912r Jacek Malczewski opublikował 
w Krytyce Wilhelma Feldmana artykuł Z powodu 
„Pochodu na Wawel”. Był on głosem popierają-
cym rzeźbiarza w toczącej się wówczas od roku 
polemice na temat umieszczenia sławnej reali-
zacji Pochodu Królów na tarasie kolumnady, ma-
jącej zamknąć dziedziniec wawelski. Malczewski 
wskazuje w tym artykule na ogromny ładunek 
patriotyczny zawarty w tej pracy, nawiązuje do 
ideału prawdziwej, bezinteresownej sztuki, przy-
pomina również sukcesy Szymanowskiego jako 
malarza oraz wspomina decyzję artysty o porzu-
ceniu malarstwa na rzecz sztuki rzeźbiarskiej. 
W podobnym tonie pisze o artyście w dalszej 
części artykułu, gdzie podkreśla fakt wygranego 
konkursu na pomnik Chopina głównie za sprawą 
sędziów francuskich i włoskich, którzy oceniali 
projekty konkursowe. Istnieje wiedza, że jeszcze 
w 1916 r. Jacek Malczewski, będac członkiem Ko-
mitetu Budowy Pomnika i Komitetu Restauracji 
Zamku Wawelskiego, bardzo silnie opowiadał się 
za koncepcją Szymanowskiego. 

Prezentowany obraz jest niewątpliwie 
związany treściowo z omawianymi wydarzenia-

mi. Jest również wielkim hołdem oddanym arty-
ście-rzeźbiarzowi, gdyż ukazuje go w pracowni, 
z atrybutami pracy i jego dziełami, podkreślając 
tym samym jego rangę i dając dowód niewątpli-
wego poparcia. 

 Wacław Szymanowski ujęty na pierw-
szym planie, w niemalże całej postaci, stoi w luź-
nej pozie ze wzrokiem pełnym zadumy, spusz-
czonym w dół. W ciemnym ubraniu z białym 
wykładanym kołnierzem czarnym krawatem. 
Lewa ręka zgięta ruchem podpierającym. Prawa 
oparta o stelaż z dłonią opuszczoną.” (fragment 
treści oświadczenia dr Kazimierza Buczkowskie-
go znajdującego się na odwrocie obrazu).

Obok portretowanego umieszczona 
została naga kobieta z podkulonymi nogami, 
wyraźnie pochodząca ze świata nierealnego 
i będąca zapewne swoistym ucieleśnieniem 
muzy towarzyszącej zawsze artyście w pracow-
ni. Zdecydowanie odróżnia się od pozostałych 
elementów obrazu, stanowiąc jakby zamknię-
cie tematyczne wielu obrazów Malczewskiego 
przedstawiających artystę - twórcę, gdzie wła-
ściwie zawsze towarzyszy mu postać ucieleśnia-

jąca natchnienie. Równie ważne dla kompozycji 
obrazu wydają się być elementy drugiego planu. 
Są to projekty prac rzeźbiarza. Pochód Królów 
w ciemnych, mocnych barwach jest niewątpliwie 
najmocniejszym ich akcentem. To właśnie ten 
projekt wzbudzał tak wiele emocji, od bardzo 
przychylnych jak w wypadku Malczewskiego 
po bardzo krzywdzące. Artysta zaprezentował 
projekt monumentalnej rzeźby przedstawiają-
cej pochód królów na Wawel po raz pierwszy 
w Wiedniu w 1911r. Tam spotkał się on z olbrzy-
mim entuzjazmem, ale już kolejne prezentacje 
w Warszawie, Krakowie i we Lwowie nie miały 
przychylnego odbioru. Nie wiadomo czy chodzi-
ło o personalne uprzedzenia czy o dość jednak 
zapewne skomplikowaną koncepcję instalo-
wania rzeźby. Pojawiły się też dość dziwaczne 
interpretacje symboliki tej pracy. Finalnie, 35-cio 
metrowa kompozycja rzeźbiarska „Pochód Kró-
lów” nie doczekała się realizacji. Jacek Malczew-
ski był jednak entuzjastą tego projektu, czemu 
niewątpliwie dał wyraz w prezentowanej pracy. 
Na obrazie odszukamy również fragment rzeźby 
z pomnika Chopina, która obecnie znajduje się 

w Łazienkach Warszawskich. Postać kompozy-
tora siedzącego pod wierzbą, zasłuchanego w jej 
szum jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
symboli Warszawy. Pomnik został odsłonięty 
w 1926 roku. 31 maja 1940 roku został jednak 
przez Niemców zniszczony i pocięty na części. 
Przewieziony, posłużył jako surowiec do prze-
topienia w niemieckiej hucie. Pracę nad pro-
jektem pomnika Chopina artysta rozpoczął już 
w 1909r, po rozstrzygnięciu konkursu na projekt 
monumentu, jednak ze względu na tło politycz-
ne, dzieło zostało odsłonięte dopiero po latach.

Ostatnim rozpoznanym bohaterem 
drugiego planu jest fragment płaczków z gro-
bowca Kazimierza Jagiellończyka, który znajduje 
się na Wawelu. Rzeźba jest dziełem Wita Stwo-
sza. Jest to imponujący wachlarz symbolicz-
nych przedstawień ozdabiających grobowiec. 
Znajdziemy tam sceny biblijne oraz postacie 
żałobników, których fragment Malczewski umie-
ścił w tle prezentowanego obrazu. Płaczkowie 
w ekspresyjnych pozach przeżywają śmierć Ka-
zimierza IV i reprezentują żałobę całego narodu. 
Umieszczenie w pracowni Szymanowskiego prac 

sławnego Wita Stwosza miało zapewne nadać 
pracom tego pierwszego odpowiednią rangę. Wit 
Stwosz, żywo również onegdaj zaangażowany 
w renowację i odbudowę zamku ma stanowić 
rodzaj odniesienia do projektów Szymanowskie-
go i stawiać go w jednym rzędzie z największymi 
dobroczyńcami artystycznymi Wawelu.

Portret Wacława Szymanowskiego jest 
hołdem złożonym wielkiemu rzeźbiarzowi. Ma 
swoją ogromną wartość również historyczną, 
ponieważ jest świadkiem konkretnych wydarzeń, 
sporów artystycznych, ważnych nie tylko dla 
ówczesnych ale dla całej naszej spuścizny kultu-
rowej. Wacław Szymanowski stoi w swoim króle-
stwie, pracowni, pośród projektów i wraz z Muzą 
pozostaje wtedy w zadumie nad kompromisem 
pomiędzy pasją twórczą artysty a oczekiwaniami 
zamawiających. 

My już wiemy, że uczyniły go one w re-
zultacie sławnym na zawsze i że Jacek Malczew-
ski miał rację. 

8 
JACEK MALCZEWSKI
(1854-1929)

Portret Wacława Szymanowskiego 
w pracowni

olej, płótno, 96 x 133 cm
sygn. l.g.: J Malczewski 
na odwrocie napis farbą: Portret Wacława 
Szymanowskiego / malował Jacek Malczewski 
/ W Łepkowski 
na odwrocie papierowa nalepka z wystawy 
„Jacek Malczewski. Malarstwo” w Muzeum 
w Sosnowcu z 2010 roku.

Estymacja: 900 000 – 1 500 000 zł 

PROWENIENCJA
Kraków, kolekcja prywatna 
Kraków, kolekcja Wincentego Łepkowskiego

WYSTAWIANY
Muzeum w Sosnowcu, Jacek Malczewski. 
Malarstwo, 09.09-31.10.2010.

Wacław Szymanowski w pracowni, NAC

To Polska, która jego ducha 
opętała, narzucała mu Rzeźbę, 
jako formę jaśniejszą, bardziej 
konstrukcyjną, mogącą 
prędzej zdobyć zrozumienie 
wszechświatowe.
Jacek Malczewski, Z powodu Pochodu na Wawel Wacława Szymanowskiego, Krytyka R.14, 1912.

 Kolekcja Wincentego Łepkowskiego 
jest niewątpliwie jedną z najbardziej znanych 
i cenionych kolekcji krakowskich. Wincenty Ja-
cek Łepkowski był znanym polskim lekarzem 
i pionierem nowoczesnych rozwiązań w stoma-
tologii polskiej. Swoje wykształcenie zdobywał 
we Wrocławiu, Paryżu i Berlinie. Jego pacjentami 
byli polscy arystokraci, a innowacyjne rozwią-
zania dotyczące protetyki dentystycznej zostały 
docenione nawet na dworze cesarza Franciszka 
Józefa. Wincenty Łepkowski był człowiekiem 
sukcesu, lubił otaczać się bohemą artystyczną, 
łączyła go głęboka przyjaźń z wieloma najwięk-
szymi artystami epoki. Był portretowany przez 
Wyczółkowkiego i Tetmajera. Dworek w Brono-
wicach, który nabył stał się miejscem dla jego 
kolekcji obrazów, unikatowych mebli i porcelany. 
Po zakupie rozbudował posiadłość, uruchomił 
lokalny wodociąg i elektrownię dzięki czemu 
dom stał się czymś w rodzaju prywatnego, no-
woczesnego muzeum sztuki, które było chętnie 
odwiedzane przez elitę naukową oraz kulturalną 
tamych lat. Żoną Wincentego Łepkowskiego była 
Cecylia Libelt z którą miał dwóch synów. Swoją 

pasję kolekcjonerską przekazał również i im. Oj-
cem chrzestnym Jerzego - jego starszego syna 
był przyjaciel rodziny Leon Wyczółkowski. Drugi 
syn – Edward został historykiem sztuki, znawcą 
twórczości Jana Matejki i wieloletnim kustoszem 
w jego domu. 

Wincenty Jacek Łepkowski zmarł 
w domu w 1935 roku. Dom, który po sobie po-
zostawił, stał się schronieniem dla całej rodziny 
w trakcie wybuchu wojny. Wdowa przyjmowała 
pod swój dach również wszystkich potrzebują-
cych, mimo, że nastał trudny czas dla samej ro-
dziny Łepkowskich. Kolekcja sztuki zebrana przez 
ojca zaczęła być sprzedawana aby zabezpieczyć 
podstawowe potrzeby. Dworek, świadek dawnej 
świetności, równie został sprzedany. Pozostała 
jednak wiedza dla potomnych o wielkiej kolek-
cji wypełnionej wspaniałymi dziełami polskiej 
sztuki oraz historie poszczególnych prac, które 
przewinęły się przez ten wspaniały dom. Oto 
jedna z nich - Portret Wacława Szymanowskiego 
autorstwa wielkiego mistrza i przyjaciela domu 
Łepkowskich - Jacka Malczewskiego. 

Wincenty Łepkowski na portrecie Leona Wyczółkowskiego.
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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 potrafi  my ująć tego 
bliżej. Sam twórca zawsze 
odmawiał wyjaśnień w tej 
sprawie. 
Wallis M., Sztuka polska dwudziestolecia, Arkady, Warszawa, 1959.
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Kiedy indziej potwór tej samej krwiożerczej 
rasy (potworna chimera) wtargnął do pracowni 
malarza. Malarz - niewolnik w rosyjskim szynelu, 
o nogach skutych w kajdany, uznojoną głowę 
oparł na dłoni, przymknął zapadłe zmęczone oczy. 
Chimera podsuwa mu zwierciadło i patrzy się w nie 
poważnie i z napięciem. Na innym obrazie śmiać 
się będzie szyderczo, wpatrując się w omdlałego 
artystę, któremu głowa opadła w tył, a ręce z paletą 
i pędzlem bezwładnie obwisły. Czy to chimera 
wyssała mu krew i mózg? 
A. Heydel, Jacek Malczewski. Człowiek i artysta, Kraków 1933.

Jacek Malczewski Chimera i artysta, 1899

swoje szczególne znaczenie. Są bowiem zapisem 
procesu twórczego jako zjawiska pięknego, zakła-
dającego udział sił nadprzyrodzonych, ale jednak 
niezwykle trudnego i co więcej niebezpiecznego, 
wyniszczającego. Wyraźnie widać dwoistość sy-
tuacji, w której artysta potrzebujący natchnienia 
i nie mogący bez niego żyć, jest jednocześnie 
przytłoczony jego siłą. Chimera w prezentowa-
nym obrazie z pięknymi, kobaltowymi, skrzydłami 
niemalże tłamsi artystę. Układ kompozycyjny 
w jakim znajduje się z artysta wyraźnie przywodzi 
na myśl jej dominację, przed którą ten broni się 
rękami, ale jednocześnie nie robi tego wystar-
czająco zdecydowanie. Nie wiadomo też czy do 
końca się broni, czy też chimera zlewa się w jedno 
z pracą, którą on wykonuje. Najprawdopodobniej 
sytuacja ma miejsce w pracowni rzeźbiarskiej, 
a artysta jest w trakcie pracy. Jest w tej scenie 
pewien imperatyw twórczy, chimera jest jego 
paliwem i inspiracją, a jednocześnie zajmuje cały 
rzeźbiarski stół, nie daje przestrzeni, jest absor-
bująca i władcza. Odbiorca dzieła musi mieć 
świadomość z czym boryka się twórca. Jacek 
Malczewski wskazuje na trud, odpowiedzialność, 
ale i piękno tego co dzieje się za zamkniętymi dla 
widza drzwiami pracowni. Evviva l’arte! - zdaje 
się mówić prezentowane dzieło. Mimo wszystko 
i nade wszystko. 

Pierwsze przedstawienia chimer po-
jawiają się w malarstwie Jacka Malczewskiego 
około 1897-99r. W literaturze i sztuce chimera 
- mityczne zwierzę o głowie lwa, tułowiu kozy 
i ogonie węża symbolizowało wszelkie kaprysy, 
dąsy i grymasy. U Malczewskiego chimery nie były 
może aż tak przerażającymi stworami, bardziej 
pięknymi, zmysłowymi pół kobietami-pół zwie-
rzętami o potężnych łapach i pazurach, były ku-
sicielkami, symbolami pragnień, ale też nałogów 
i słabości. Narodziny tego motywu w malarstwie 
Malczewskiego, znanego już przecież wcześniej 
w malarstwie światowym, zbiegły się w czasie 
z pojawieniem się w życiu artysty Marii Balowej, 
której osoba wywarła wielki wpływ na życie uczu-
ciowe, ale jak wiemy także na całą twórczość 
mistrza. Mniej więcej do 1910r powstało kilka 
prac Jacka Malczewskiego silnie akcentujących 
postać chimery, jako centralnego motywu obra-
zu, z wyraźnym przesłaniem nadającym jej rolę 
nadrzędną nad mężczyzną, a szczególnie artystą. 

Dość wspomnieć tu prezentowaną 
niedawno na rynku aukcyjnym część tryptyku 
Stara Baśń pt. Artysta i chimera z 1906 r, czy pracę 
Chimera i artysta z 1899 (repr.A.Heydel, Jacek 
Malczewski. Człowiek i artysta, Kraków 1933, 
str.175), mogącą stanowić analogię do prezento-
wanego obrazu, ze względu na bardzo podobną 
pracownianą scenerię. Te prace, gdzie nawiedza-
nym przez chimerę mężczyzną jest artysta mają 

9
JACEK MALCZEWSKI
(1854-1929)

Chimera w pracowni 
artysty, ok. 1910

olej, płótno, 74 x 60 cm
sygn. p.d.: J Malczewski.

Estymacja: 600 000 – 900 000 zł 

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna 
Lwów, kolekcja prywatna
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10 
STANISŁAW KAMOCKI
(1875-1944)

Kładka nad potokiem 
w Zakopanem, ok. 1930 

olej, tektura, 35,5 x 51 cm
sygn. l.d.: SKamocki na odwrocie 
napis: ZAKOPANE „KŁADKA”

Estymacja: 14 000 –16 000 zł 

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna 
Agra Art, 07.06.1998, poz. 45

REPRODUKOWANY
Sarzyński P., Przewodnik po rynku 
malarstwa, wyd. Iskry, Warszawa 
1999, s.165.

11 
JERZY KOSSAK
(1886-1955)

Odwrót spod Moskwy, 1935

olej, sklejka, 51 x 79 cm
sygn. p.d.: Jerzy Kossak 1935

Estymacja: 35 000 – 40 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna 
Kraków, kolekcja prywatna 
własność artysty
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12 
STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ
(1885-1939)

Portret Stanisława Niklasa, 1920

węgiel, pastel, papier szarozielony, 55 x 49 cm 
(w świetle oprawy)
sygn. i opisany p.g.: Ignacy Witkiewicz 1920 T.B. 

(Praca posiada ekspertyzę dr Anny Żakiewicz.)

Estymacja: 70 000 – 90 000 zł 

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna 
Kraków, kolekcja rodziny Niklas

Witkacy dość szybko jed-
nak 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 „Poże-
gnanie jesieni” (1925) pisząc: Minę-
ły czasy metafi zycznej 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, perwersyj-
nych artystów. Ale ci nikomu już 
nie zaszkodzą ani pomogą: istnieją 
dla zabawy ginących odpadków 
burżuazyjnej kultury. W tym sa-
mym 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 ty-
pologii. Nierzadko powstawały pod 
wpływem silnie odurzających le-
ków, alkoholu i narkotyków a sam 
artysta dokumentował swój stan 
fi rmując prace specjalnym autor-
skim kodem. Różnorodność portre-
tów stworzonych przez Witkacego 
jest ogromna. Fantazja i poczucie 
humoru z jakimi operował artysta 
powodują iż każdy z nich jest wy-
jątkowy. Działalność portretowa 
ekscentrycznego artysty jakim 
niewątpliwie był Stanisław Ignacy 
Witkiewicz przyniosła mu sławę 
i uznanie i zaliczana jest do jedne-
go z najdłużej trwających cyklów 
malarskich w historii polskiej sztuki 
nowoczesnej.

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

S. Korzysztofowicz-Kozakowska, F. Stolot, Historia malarstwa polskiego, Kraków 2000, s. 348.
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14 
JAN KOTOWSKI
(1885-1960)

Orka, 1928

olej, płótno, 101 x 112 cm
sygn. p.d.: jan Kotowski 1928

Estymacja: 8 000 – 10 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna

13 
WITOLD RZEGOCIŃSKI
(1883-1969)

Scena w izbie

olej, tektura, 80,5 x 58,5 cm
sygn. l.d.: Rzegociński Witold
na odwrocie nalepka z CBWA 
w Krakowie oraz nalepka 
wystawowa z opisem pracy

Estymacja: 8 000 – 10 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna 
Sopocki Dom Aukcyjny, 22.09.2016, 
poz. 17
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15 
WŁADYSŁAW LAM
(1893-1984)

Dziewczynka z lalką

pastel, karton, 80 x 59 cm
sygn. p.d.: LAM. W

Estymacja: 40 000 – 50 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Desa, 06.06.1999, poz. 55 Absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-

nych pod kierunkiem Prof. Teodora Axentowicza i Józefa 
Mehoff era. Dyplom obronił w 1918 roku. Początkowo był 
nauczycielem w gimnastyki w Łodzi oraz uczył rysunku 
w modlińskim Korpusie Kadetów nr 2. W roku 1925 
udał się w podróż po Francji, gdzie odwiedził Paryż 
oraz południową część kraju. Powstało wtedy wiele 
prac inspirowanych architekturą i atmosferą kraju. Po 
powrocie do Polski został członkiem oraz sekretarzem 
ugrupowań Świt i Plastyka. Zajmował się m.in. organi-
zacją wystaw dla tych grup artystycznych. W 1929 roku 
artysta znów pojechał do Francji, szukać inspiracji i wy-
tchnienia. Następnie udał się do Lwowa gdzie związał 
się z grupą Nowa Generacja. Na tamtejszej politechnice 
zajął się nauczaniem rysunku na Wydziale Architektu-
ry, dostał również tytuł zastępcy dyrektora. Następnie 
po II wojnie światowej zamieszkał na wybrzeżu gdzie 
związał się z Politechniką Gdańską i z Państwową Wyż-

szą Szkołą Sztuk Pięknych w Sopocie. Uczył rysunku, 
malarstwa oraz rzeźby. Powołał do istnienia Związek 
malarzy i rzeźbiarzy, który zorganizował I wystawę ma-
larstwa na Politechnice Gdańskiej. Dorobek artystyczny 
Lama jest bardzo bogaty. Uprawiał malarstwo, rysunek, 
techniki grafi czne oraz napisał kilka książek o teorii 
malarstwa i rysunku. Jego głównymi zainteresowania-
mi były pejzaż, kompozycje fi guratywne i portrety. Po 
1956 r malował obrazy zaliczane do abstrakcji aluzyjnej. 
Po przejściu na emeryturę artysta kontynuował pracę 
pedagogiczną Lam brał udział w licznych wystawach 
grupowych oraz indywidualnych w kraju i za granicą: 
w Paryżu (1937), w światowej wystawie w Nowym Jorku 
(1939); wystawiał też w Brukseli (1926, 1929), Sztok-
holmie (1927), Amsterdamie (1929), Filadelfi i (1933), 
Hamburgu (1935), Monachium i Tokio (1939), Berlinie 
1947, Wiedniu (1949).

Jego twórczość plastyczną można 
traktować jak skróconą historię polskiej 
sztuki XX wieku: od wpływów secesyjnej 
sztuki Wyspiańskiego oraz fascynacji 
malarstwem Cézanne’a i Bonnarda, 
przez ekspresyjną formistyczną 
deformację i kubizujący klasycyzm do 
kolorystycznej konstrukcji obrazów 
z lat 30. i 40.
– Elżbieta Kal 
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16
ARTYSTA NIEOKREŚLONY 
– SZKOŁA ZAKOPIAŃSKA

Siewca, lata 30. XX w.

brąz, 72 x 27 x 20 cm
odlew współczesny ed. 2/8

Estymacja: 18 000 – 25 000 zł 

W XIX w. i w pierwszych dekadach XX w. 
inteligencja miejska uciekać od miasta i szukać 
inspiracji w wiejskim zakopiańskim życiu. Wi-
dzieli wyższe wartości w obcowaniu z ubogimi 
góralami, podziwiali szlachetność ich postępo-
wań i surowość natury, która defi niowała ich 
życie. Zachwyceni przyjezdni nie chcieli stać się 
jednym z mieszkańców zakopanego i wieść trud-
ne, ale moralne życie. Chcieli zadbać o badanie, 
systematyzowanie i popularyzowanie regionu. 
W 1873 roku powstało Towarzystwo Tatrzańskie, 
które miało wspierać przemysł górski oraz nadać 
rozgłos kulturze, naturze i lokalnym zasobom. 
Założycielami stowarzyszenie byli mieszkańcy 

Zakopanego: Tytus Chałbiński, ksiądz Józef Sto-
larczyk i Walery Eliasz Radzikowski. Dzięki ich 
zaangażowaniu już rok po powstaniu Towarzy-
stwa Tatrzańskiego otworzono Szkołę Snycerską 
gdzie górale mogli nauczyć się pożytecznego 
rzemiosła. Po dwóch latach szkoła została prze-
jęta przez władze austriackie. Została zmienio-
na nazwa na C.K. Szkołę Zawodową Przemysłu 
Drzewnego, oraz program nauczania. Początko-
wo sama nauka rzemiosła była priorytetem dla 
kadry nauczycielskiej. Jednak z czasem nacisk 
został stawiany bardziej na artystyczne wykształ-
cenie absolwentów. W tym okresie dyrektorem 
szkoły był Karol Stryjeński. Stanisław Witkiewicz 

w ostatniej dekadzie XIX wieku optował za tym, 
aby styl zakopiański stał się charakterystyczny 
dla całego kraju.

Styl zakopiański był doceniany w kraju 
(Salon Czesława Garlińskiego w Warszawie, 1924) 
i za granicą (Międzynarodowa Wystawa Sztuk De-
koracyjnych i Nowoczesnego Przemysłu, 1925). 
Sposób tworzenia, który charakteryzował absol-
wentów Szkoły Zawodowej Przemysłu Drzew-
nego stał się synonimem rzeźby zakopiańskiej 
i rozpoznawany był jako Polska Sztuka Dekora-
cyjna. Dumą sztuki Podhala jest rzeźba grubo 
ciosana, o formie dynamicznej i rytmicznej, pełna 
ducha natury. 

Otóż wystarczy uważnie popatrzeć na 
te prace, aby moc, nie znając nazwisk 
autorów, posegregować ich utwory 
na poszczególne grupy. Nowa metoda 
wydobywa z każdego własny styl; prace 
różnią się między sobą, tak jak różnią się 
charaktery i temperamenty. Każdy musi 
pracować sam, czerpiąc natchnienie 
nie z gipsowego modelu, lecz z własnej 
osobowości. (…) kopiowanie zastąpiła 
twórczość. Równie niesłuszny byłby 
zarzut czerpania z wzorów, reprodukcji 
itp. Żaden z uczniów nie miał w ręku 
niczego podobnego, w życiu swym 
o żadnych ‚izmach’ nie słyszał. Sam dla 
siebie musi być otwartą księgą i z niej 
musi czytać.
Jerzy Dobrzycki

Dobrzycki J., Na nowych drogach, „Świat” 1924, s. 6-7.
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Klasycyzm i twórczo przekształcony 
folklor był sposobem na wyrażenie nowo odzy-
skanej polskości. Z prac Stryjeńskiej bije żywioł, 
dzikość, kolor i bogactwo ornamentów w myśl 
horror vacui - niechęci do pustych przestrzeni. 
Artystka znała doskonale polskie stroje ludowe, 
zafascynowana była ich bogactwem i różnorod-
nością. Oferowana praca to doskonały przykład 
stylistyki typowej dla Stryjeńskiej. Lekko zgeo-
metryzowane formy dopełniła artystka charakte-
rystyczną dla niej żywą walorowo modulowaną 
barwą. Scena prezentowanej pracy odbywa się 
nocną porą, a pomimo półmroku nadal można 
dostrzec charakterystyczne zamiłowanie artystki 
do intensywnych kolorów. Stryjeńska przedsta-
wia nam intymną scenę budzącego się uczucia 
pomiędzy dwójką młodych ludzi. Świadkiem 
zdarzenia jest jedynie księżyc w pełni i góry, 
które otaczają zakochanych. Można niemal wy-
obrazić sobie ciepło letniej nocy i przyciszone 
głosy kobiety i mężczyzny pełne emocji a jed-
nak poskramiane przez lęk zbudzenia śpiących 
domowników. Stryjeńska w charakterystyczny 
sposób traktuje sylwetki postaci oraz tło. Obraz 
przypomina stylistyką sztukę drzeworytu albo 
rzeźbę zakopiańską. Jego forma jest surowa, 
rytmiczna a sylwetki wygięte są w dekoracyjny 
sposób. Całość potraktowana z niezwykłym roz-
machem i dynamiką jest niezwykle efektowna 
i stanowi kwintesencję najlepszego okresu twór-
czości tej wielkiej artystki.

17 
ZOFIA STRYJEŃSKA
(1894-1976)

W blasku księżyca

olej, płyta 44 x 58 cm (w świetle oprawy)
sygn. z prawej strony: Z. STRYJEŃSKA

Estymacja: 40 000 – 50 000 zł ◆

TWÓRCZOŚĆ 
JEJ POSIADA 
TĘ JASNOŚĆ 
I UROK, TĘ 
PRZEKONYWAJĄCĄ 
DZIWNOŚĆ, CZAR 
I MOC WYRAZU, 
NA JAKI STAĆ 
JEDNOSTKI 
TYLKO 
PRAWDZIWIE 
GENIALNE. 
– Jan Żyznowski 
Kuźniak A., Stryjeńska. Diabli nadali, Wyd. Czarne, Wołowiec 2015.
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18 
JÓZEF KIDOŃ
(1890-1968)

Portret damy w kapeluszu, 
przed 1939

pastel, tektura, 49,7 x 69 cm
sygn.p.d.: Kidoń 
na odwrociu pieczęć składu przyborów 
malarskich Róży Aleksandrowicz

Estymacja: 6 000 – 8 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna 
Rzym, kolekcja prywatna

Polski malarz-portrecista. Józef Kidoń 
urodził się w Rudnicy w 1890 roku. Studia ukoń-
czył na Wolnej Akademii Sztuk Pięknych we Lwo-
wie u profesora Kaczora Batowskiego i Ludwika 
Kwiatkowskiego. Swoje wykształcenie uzupełnił 
w Paryżu i Amsterdamie u profesora Skuytersa. 
Podczas I wojny światowej jako ofi cer armii au-
striackiej tworzył rysunki dla prasy. Kidoń wrócił 
do Polski i zasłynął w Warszawie jako portrecista 
elit, polityków i dyplomatów. Osiedlił się na Helu 
w 1920. W 1923 roku udał się na roczny pobyt do 
Włoch, aby zwiedzić Wenecję, Florencję, Rzym, 
Neapol i Capri.

Od 1927 roku mieszkał w Katowicach 
gdzie odbyła się jego pierwsza indywidualna 
wystawa. Kidoń był członkiem zarządu Związku 

Zawodowego Artystów Plastyków na Śląsku. 
Artysta brał udział w wystawach w grupie Nie-
zależnych. W 1956 roku był jednym z założycieli 
Ogólnopolskiej Grupie Twórczej „Zachęta”. Jego 
prace były wystawione w Katowicach, Warszawie 
i we Lwowie. Głównym tematem jego prac były 
przede wszystkim portrety, ale również kwiaty 
i pejzaże. Tworzył w technice olejnej i pasteli. 

Twórczość portretowa towarzyszyła 
Józefowi Kidoniowi przez cały okres jego twór-
czości. Tworzył podobizny elity m. in. wojewody 
Michała Grażyńskiego. Popularność przyniosły 
mu portrety młodych kobiet utrzymanych w kli-
macie art déco w technice pasteli i akwareli. 
Prace zachwycają dbałością detalu oraz nastro-
jową kolorystyką.

(...) przedstawione modelki są delikatne i zmysłowe, 
ukazują górną partię ciała, zwykle częściowo 
przesłoniętą tkaniną, fragment biustu lub tylko 
odkryte ramiona i plecy. Często głowę zdobi fantazyjne 
nakrycie głowy, kapelusz lub szal (...)

Krzeszowska E., Józef Kidoń - portret artysty, Muzeum Historii Katowic, 2009, s. 36.

(...) Panie najczęściej były uśmiechnięte, radosne, 
pełne życia, spełnione. Z reguły nie interesowały 
malarza głębokie przemyślenia modelek, ale raczej 
ich klasa, wdzięk, radość życia, czar kobiecej urody, 
choć niejednokrotnie zachwycano się umiejętnością 
oddawania przez artystę różnych stanów psychiki, 
ujawniających się w tajemniczych uśmiechach, 
zagadkowych, intensywnych spojrzeniach lub wyrazie 
zamyślenia (...)
Krzeszowska E., Józef Kidoń - portret artysty, Muzeum Historii Katowic, 2009, s. 34.

OBRAZ TO 
ZREALIZOWANY 
ZACHWYT, 
TO LIST MIŁOSNY.
Piękno do mnie przyszło… Wojciech Weiss. Malarstwo białego okresu 1905-
1912, wyd. Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa, 2007, s. 7.
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19
WOJCIECH WEISS
(1875-1950)

Akt z kwiatami, lata 40.

olej, płótno 80 x 66 cm
sygn. p.d.: WWeiss

Estymacja: 80 000 – 120 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna 
Desa Unicum, 16.04.2009, poz. 21

…Weiss nie dyktuje modelowi pozy, 
nie wygina i nie wykręca mu członków, 
w poszukiwaniu niezwykłych ruchów. 
Patrzy na niego. Obserwuje go. Inspiruje 
się nim. Piękno jest zawsze naturalne. 
Najbardziej nieśmiertelne są pozy, które 
stwarza sama natura. Częstokroć w czasie 
pauzy, kiedy znudzony model przerzuca 
gazetę, nie zwracając uwagi, czy kto na 
niego spogląda, Weiss bierze kartkę papieru 
i zaczyna szkicować… 
Świerz S., Wojciech Weiss, w: „Sztuki piękne”, r. 2, 1925-1926, s. 152-153

20 
WOJCIECH WEISS
(1875-1950)

Portret kobiety, lata 20.

olej, płótno, 64,8 x 50 cm
sygn. p.g.: WWeiss

Estymacja: 70 000 – 90 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna 
Polswiss Art, 07.03.2004, poz. 17

Historia przedstawień kobiecych aktów 
sięga początków sztuki. Od personifi  kacji płod-
ności, przez renesansowe piękności, aż po ciche 
akty anonimowych kobiet, których naturalność 
ciała zachwyciła malarzy i znaleźli w niej twór-
czą inspirację. Nagość bywała kontrowersyjna, 
była pokazywana pod pretekstem przedstawień 
bóstw wygiętych i upozowanych. Musiała przejść 
daleką drogę, aby malarz mógł sportretować 
zwyczajną kobietę, w naturalnej pozie, przy 
czynności tak prozaicznej, jak czytanie gazety. 
Weiss malował pejzaże, martwe natury, kompo-
zycje fantastyczne i rodzajowe, oraz sugestywne, 
zmysłowe akty. Namalował niesamowitą liczbę 
obrazów przedstawiających swoją żonę, jednak 
nagie portrety praktycznie zawsze przedstawiały 
kogoś innego. Artysta doskonale umiał uchwycić 
tektonikę ludzkiego ciała sposób, w jaki odbi-
ja się od niego światło i bezpretensjonalność 
nagości, gdy jest uwieczniona w całym swoim 
naturalnym geście.

Portretowana kobieta uwieczniona na 
obrazie jest pełna spokoju, jakby nie zdawała 
sobie sprawy ze swojej nagości. Jej komfortowe 
zachowanie sprawia, że nie występujemy w roli 
osób ją podglądających, modelka pozwala nam 
na siebie patrzeć albo nie zdaje sobie sprawy 
z naszej obecności. 

Wojciech Weiss, ok. 1900
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Talent Łempickiej sprawdził 
się w latach dwudziestych 
najpierw we Francji, potem 
w stanach Zjednoczonych, 
gdzie uważany jest za klasyka 
stylu art déco.
Krzysztofowicz-Kozakowska S., Historia Malarstwa 
Polskiego, wyd. Kluszczyński, Kraków 2000, s. 365.

21 
TAMARA ŁEMPICKA
(1898-1980)

La Polonaise

akwatinta, papier, 34,5 x 26,5 cm
sygn. p.d. Te. d. Lempicka 
numerowana odręcznie ołówkiem l.d. 88/200, 
na odwrocie nalepka paryskiej pracowni 
ramiarskiej: Paul René Encadreur 82 bis boulevard 
du Montparnasse Paris

Estymacja: 35 000 – 55 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna

REPRODUKOWANY
Blondel A., Tamara de Lempicka, Catalogue 
raisonné 1921-1979, Lozanna, 1999, s. 472 (nr A151) 
Mori G., Tamara de Lempicka, La Reine de l’Art 
Déco, Paryż 2013, s. 188 (nr 85).

Praca jest sygnowana i numerowana odręcznie przez samą Tamarę Łempic-
ką. Semigrafi czna odbitka z lat 30. jest oprawiona w oryginalną ramę z epoki w stylu 
art deco z fazowanych luster w tonacji różu. Na odwrocie pracy znajduje się nadal 
nalepka fi rmowa znanej paryskiej pracowni ramiarskiej: "Paul René”, która kiedyś 
znajdowała się na Montparnassie. Praca jest unikatowa, ponieważ pochodzi z cza-
sów działalności artystki i nie jest wtórną odbitką powstałą po śmierci Łempickiej. 
Wręcz przeciwnie, jest świadkiem lat 30. w Paryżu oraz świetności kariery Łempickiej. 
Niezwykle wiele uroku dodaje rama, która współgra kolorystycznie z serigrafi ą i po 
tylu latach może być uznawana za nierozerwalny element prezentowanej pracy. 
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Portrety, martwe natury 
i akty Łempickiej są 
doskonałą realizacją stylu 
art déco: podporządkowany 
mu jest zarówno typ, 
strój, fryzura i sposób 
upozowania modela, jak 
wszystkie rekwizyty tła 
i wreszcie sam warsztat 
malarki. Postkubistyczna 
stylizacja: podkreślanie 
rysunkiem i światłem 
trójwymiarowości i twardości 
form, ostrość koloru, 
gładkość metalicznych, 
lśniących powierzchni, 
monumentalizacja, 
manieryczność ujęć 
i emalierska precyzja 
wykończenia składają się 
na styl Łempickiej idealnie 
wpisany w estetykę lat 
dwudziestych. 
– Agnieszka Morawińska
Morawińska A., Tamara Łempicka 1927, „Dialog” 1991, t. 26, nr 5-6.

22 
TAMARA ŁEMPICKA
(1898-1980)

Adam i Ewa

serigrafi a barwna, papier, 119 x 76 cm
ed.: 130/195 p.d.: pieczęć TAMARA de 
LEMPICKA 
(Praca posiada certyfi kat córki artystki 
Baronessy Kizette de Łempickiej.)

Estymacja: 20 000 – 30 000 zł ◆
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23 
ANTONI MISZEWSKI
(1891-1957)

Głowa Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, 1927 

brąz patynowany, wys. 44,5 cm
drewniany postument, wys. całk. 65,5 cm
sygn. na odwrocie: 19AM27
znak odlewni: BR. ŁOPIEŃSCY/WARSZAWA

Estymacja: 35 000 – 50 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna 
Sopocki Dom Aukcyjny, 28.04.2018, poz. 51 
Kraków, kolekcja prywatna

Miszewski był rzeźbiarzem i architektem ale też cho-
rążym Legionów Polskich, ofi cerem wywiadu i majorem pie-
choty Wojska Polskiego. Artystyczne wykształcenie otrzymał 
w Paryskiej Academie des Beaux-Arts. Był wielkim patriotom 
i w momencie wybuchu I wojny światowej wrócił do Polski, 
aby walczyć w szeregach 4 kampanii II baonu i I baonie 1 pułku 
piechoty. Swoja karierę wojskową Miszewski kontynuował aż 
do 1930 roku kiedy to, po burzliwych latach wojennych, został 
przeniesiony na stan spoczynku. Od tego momentu Miszewski 
poświęcił się pracy rzeźbiarskiej. Głównym tematem jego 

twórczości były portrety marszałka Piłsudzkiego oraz innych 
ważnych postaci z tamtego okresu Polski. Wykonał również 
płaskorzeźbę na gmach poczty w Gdyni, zaprojektował wnę-
trze sali Ministerstwa Spraw Wojskowych, płaskorzeźby na 
Powszechną Wystawę Krajową w Poznaniu, lwy z piaskowca 
dla Komendy Miasta w Warszawie, pomnik Legionów w Stani-
sławowie, Chrystusa na Krzyżu oraz Mauzoleum Warneńczyka 
w Warnie. Równocześnie założył spółkę architektoniczną z Ju-
lianem Putermanem-Sadłowskim. 

Naród, który traci pamięć 
przestaje być Narodem – staje 
się jedynie zbiorem ludzi, 
czasowo zajmujących dane 
terytorium.
– Józef Piłsudski
Puciata-Pawłowska J., Jacek Malczewski, Zakład Narodowy im.Ossolińskich, 1968.
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Urodził się w 1879 roku, 
mieszkał w Grójcu i Ciechanowie. 
Początkowo kształcił się na rabi-
na i w wieku dwudziestu jeden lat 
podjął naukę rzeźby w Warszawie 
w pracowni Piusa Wielońskiego. Na-
stępnie kontynuował naukę już na 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych pod kierunkiem Konstantego 
Laszczki. Kuna pomimo późnego 
startu był bardzo zdeterminowany 
aby uzyskać jak najlepsze wykształ-
cenie. W okresie studiów wyjechał 
do Paryża dwukrotnie żeby kształcić 
się tam w dziedzinie obróbki ka-
mienia i marmuru. Tam też miał 
niezwykłą szanse zapoznać się ze 
sztuką Rodina, która wywarła na 
nim ogromne wrażenie. O twórczo-

ści tego artysty słyszał od swojego 
profesora Konstantego Laszczki, 
jednak zobaczenie dzieł na żywo 
było momentem zwrotnym w ży-
ciu artysty. Wpływ tego spotkania 
z twórczością Rodina widać w twór-
czości Henryka Kuny z pierwszych 
dziesięcioleci XX wieku. Przykładem 
może być praca „Irydion” z 1905 
roku, którą charakteryzuje szkico-
wość oraz subtelna gra światłocie-
niem. Kolejna wyprawa do Paryża 
przyniosła Kunie kolejne inspiracje 
i zmiany w jego twórczości. Zetknął 
się bowiem ze sztuką Aristide Mail-
lola, który reprezentował sztukę no-
wego klasycyzmu. Był to nurt, który 
stanowił odpowiedź dla twórczości 
Rodina. Artyści czerpali inspirację 

z dawnych epok, przede wszystkim 
starożytności i średniowiecza. Pra-
ce Kuny nabrały wtedy porządku 
kompozycyjnego i zaczął operować 
szerokimi płaszczyznami gładko po-
lerowanych form. Po zakończonych 
studiach, rzeźbiarz przeprowadził 
się do Warszawy gdzie założył ugru-
powanie Rytm. W latach 1924-1930 
wrócił do Paryża jednak nie na sta-
łe ponieważ w Warszawie otrzymał 
interesujące dla niego propozycje. 
Tu również nie zagościł na stałe 
bo już w 1936 roku objął katedrę 
rzeźby na Uniwersytecie im. Stefana 
Batorego w Wilnie. Tam też w la-
tach 30. był pochłonięty praca nad 
pomnikiem Adama Mickiewicza po 
wygraniu konkursu na projekt tego 

monumentu w 1931 roku. Niestety 
rzeźba nigdy nie została zrealizo-
wana ze względu na ksenofobiczne 
środowisko Wileńskie. Pozostały 
jednak projekty oraz gotowe frag-
menty monumentu. Obecnie są 
one przechowywane w Muzeum 
Narodowym w Warszawie oraz 
w Instytucie Sztuki w Wilnie. Kuna 
był doskonałym pedagogiem, dla-
tego otrzymywał wiele propozycji 
objęcia stanowiska profesorskiego 
na Akademiach. Niestety nie każdą 
daną mu szansę był w stanie wy-
korzystać. Tak było z ofertą, którą 
otrzymał po II wojnie światowej od 
Uniwersytetu im. Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu, której już nie zdołał 
podjąć. 

HENRYK 
KUNA

[…] Prace rzeźbiarskie Kuny, wykazują 
wyraźną zależność impresjonizmu, 
z którym zetknął się w pracowni Laszczki 
i podczas pierwszego pobytu w Paryżu, 
gdzie silne wrażenie wywarła na nim 
twórczość Rodina.
Słownik Artystów Polskich, wyd. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 
Warszawa Kraków Gdańsk Łódź 1986, tom IV, s. 359.

Henryk Kuna w pracowni, NAC



Henryk Kuna (…) wypowiada się 
w formie krystalicznie czystej, 
w technice nieposzlakowanie 
wykończonej, w kompozycji 
o harmoniach, które nazwać 
by można muzycznymi. Istotą 
tej kompozycji jest bowiem 
przedziwnie czysta rytmika: 
rytmika linii i płaszczyzn, 
spływających nieuchwytnymi 
gradacjami w nieposzlakowany 
akord bryły.
cyt. za Wacław Teofi l Husarski, Rzeźba polska od wieku XVIII, w: 
Wiedza o Polsce, t. 2, Warszawa 1932, s. 582-586.

Wyjazdy do Paryża odegrały kluczową 
rolę w życiu Henryka Kuny. Pomimo, że swoją 
edukację artystyczną odbył w Polsce, to wyjazdy 
do stolicy Francji sprawił, że Henryk Kuna zo-
stał artystą takim jakiego teraz znamy. Naukę 
rzeźby rozpoczął w Warszawie w pracowni Piu-
sa Welońskiego, a następnie rozpoczął studia 
na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod 
okiem Konstantego Laszczyki. Znajomość stu-
denta z profesorem zaowocowała zaszczepie-
niem u Kuny zainteresowania do sztuki Augu-
stea Rodina. Laszczka był pod wielkim urokiem 
twórczości Francuskiego rzeźbiarza, którą przed-
stawiał z entuzjazmem swoim podopiecznym. 
W okresie 1903-1910 Henryk Kuna rozpoczął swój 
pierwszy okres poznawania Paryża i sztuki, której 
bogate zbiory mógł tam odnaleźć. W tych latach 
mógł odkryć bezpośrednio twórczość Rodina. 
Podzielał pogląd swojego profesora o genialności 
twórczości francuskiego rzeźbiarza. Pierwotnie 
Kuna jeździł do Paryża na kursy obróbki kamie-
nia i marmuru, ale w przyszłości odnalazł tam 
o wiele więcej. W tym okresie jego dzieła zaczęła 
charakteryzować bogactwo niuansów światłocie-
niowych i wrażliwy modelunek – zawdzięczał to 

właśnie studiowaniu twórczości Rodina. W tam-
tym czasie wielu artystów korzystało z inspiracji 
jaką czerpali z prac francuskiego rzeźbiarza, który 
był już dojrzałym artystą cieszącym się uznaniem 
jego prac. Jednak Henryk Kuna był wtedy po-
szukującym młodym artystą i jego fascynacje, 
też ulegały zmianom. Nie ma wątpliwości, że 
nauka u Konstantego Laszczyki i zamiłowanie 
do twórczości Rodina odegrało wielką rolę w tym 
jakim artystą został Henryk Kuna. Kiedy wrócił 
kolejny raz do Paryża, po przerwie, w trakcie której 
został założycielem oraz członkiem ugrupowania 
„Rytm”, artysta odkrył sztukę Aristidea Maillola 
oraz innych twórców nowego klasycyzmu. Byli oni 
odpowiedzią na pytanie: Co po Rodinie? Odpo-
wiedzią była sztuka inspirowana starożytnością 
i średniowieczem. Henryk Kuna idąc za nową 
fascynacją porzucił szkicową formę na rzecz bo-
gatej faktury zaczął cenić porządek kompozycji 
i stosować szerokie płaszczyzny polerowanych 
form. Henryk Kuna to jeden z najpopularniej-
szych artystów dwudziestolecia międzywojenne-
go, wybitny przedstawiciel nowego klasycyzmu, 
członek warszawskiej grupy Rytm.
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24 
HENRYK KUNA
(1879-1945)

Głowa dziewczynki w kapturku, 1910

brąz, odlew późniejszy, wys. z podstawą 46 cm
sygn.: KUNA 
oraz odcisk odlewni Valsuani Paris

Estymacja: 30 000 – 50 000 zł 

PROWENIENCJA
Paryż, kolekcja prywatna

WYSTAWIANY
Kolejne wersje Głowy dziewczynki w kapturku, 1910: 
–  Warszawa, Zbiory Muzeum Narodowego

(gips 1910 oraz odlew w brązie 1920) 
–  Wenecja, Galeria Internazionale d’Arte Moderna 

(marmur, 1913). 
– Wenecja, XII Biennale w 1920 (wersja w marmurze)
–  Berlin-Monachium-Frankfurt-Dusseldorf-Kolonia-

Królewiec, wystawa TOSPO w 1935 (gips).



SĄ TO PRZEWAŻNIE 
PORTRETY I STUDIA 
PORTRETOWE 
MODELOWANE W GLINIE 
LUB GIPSIE I NA OGÓŁ 
ODLANE W BRĄZIE. 
ODZNACZAJĄ SIĘ ONE 
NIEWYGŁADZONĄ 
FAKTURĄ 
Z PRZEDSTAWIONYMI 
NIERAZ ŚLADAMI 
NARZĘDZI LUB PALCÓW, 
ODBIJAJĄCĄ SWOBODNĄ 
GRĘ ŚWIATEŁ I CIENI. 
Słownik Artystów Polskich, wyd. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk Łódź 1986, tom IV, s. 359.
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 „Obraz ten wykazuje cechy stylu malarki w czesnego okresu jej twórczości, w której wi-
doczne są jeszcze wyraźnie wpływy jej studiów w Monachium (ciemna gama kolorystyczna, płytkość 
planów, kompozycja wypełniająca szczelnie powierzchnię obrazu, pozostawiająca niewiele miejsca 
na „powietrze” tło). Przedstawia on pałac miejski z bramą przejściową, wzniesiony ponad Cour du 
Dragon (Zaułek Smoka), zburzony w 1926, w 6-tej dzielnicy Paryża, w pobliżu rue de Rennes. Obraz 
przedstawia tylną fasadę pałacu, ozdobioną po obu stronach symetrycznymi wieżyczkami, mieszczą-
cymi kręcone schody. Pałac miejski Cour du Dragon, zarówno od strony fasady frontowej zdobionej 
rzeźbą smoka, jak i tylnej (przedstawionej przez Boznańską) był motywem popularnym w Paryżu, 
reprodukowanym na kartach pocztowych z końca XIX i początku XX wieku, a także podejmowanym 
przez innych twórców. Malowany w ciemnej gamie kolorystycznej, na płótnie, obraz nie wykazuje 
jeszcze charakterystycznych dla późniejszych okresów twórczości Boznańskiej drobnych plamek ko-
lorów, powodujących wibrację światła. Boznańska operuje tu szerszymi plamami koloru, podkreślając 
formy zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, ciemną farbą. Obraz zapowiada jednak jej późniejsze 
zainteresowania kolorystyczne – barwne plamy szyldów i zieleni, umieszczone przez artystkę w spo-
sób arbitralny, odgrywają rolę wyłącznie estetyczną, mając za zadanie ożywienie brunatno-beżowej 
fasady. Artystka wyraźnie znała już wówczas ówczesne postępowe malarstwo francuskie. W karierze 
portrecistki, jaką była Boznańska, pejzaż był tematem podejmowanym stosunkowo rzadko i tylko we 
wczesnym okresie jej twórczości, w pierwszych 20 latach (ok.1885-1906). Malowała wyłącznie pejzaże 
miejskie, z Krakowa, Monachium, Paryża i Pizy.” 

Ewa Bobrowska – z certyfi katu autentyczności z 2008 roku. 

Dzieła Olgi Boznańskiej, „artystki, artystów”, 
są jedynie pozornie znakomicie znane szerokiej 
publiczności. W rzeczywistości identyfi kujemy 
zaledwie kilka spośród jej obrazów – zawsze 
tych samych – reprodukowanych w albumach: 
„Dziewczynkę z chryzantemami”, „Imieniny babuni” 
czy „Kwiaciarki”. A przecież jej spuścizna obejmuje 
ponad tysiąc dwieście dzieł - zarówno obrazów 
skończonych, jak i szkiców.

Król A., Boznańska nieznana, wyd. Fundacja Turleja, Kraków 2005, s. 13.

25 
OLGA BOZNAŃSKA
(1865-1940)

Smoczy Zaułek, ok. 1890

olej, płótno, 41 x 27 cm
sygn. l.d.: Olga Boznańska 
na odwrocie papierowa nalepka z napisem 
atramentem: 113/ Boznańska/ napis 
nieczytelny 

(Praca posiada ekspertyzę dr Ewy Bobrowskiej 
z 2008 roku.)

Estymacja: 70 000 – 90 000 zł 
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Prezentowany obraz pochodzi z okresu kiedy arty-
sta mieszkał w Algierii. Mondzain prezentuje nam panoramę 
miasta wraz z górującą nad nim bazyliką Matki Boskiej Afry-
kańskiej. Praca łączy w sobie polskie pochodzenie artysty, 
wykształcenie oraz zamiłowanie do nowoczesnej sztuki 
francuskiej wraz z miejskim krajobrazem Afryki. Jest to nie-
zwykłe kombinacja kulturowa, której wynikiem jest pre-
zentowany obraz. Na pierwszy rzut oka, można miasteczko 
pomylić z widokiem jakiejś miejscowości znajdującej się na 
południu Francji, jednak przy bliższej obserwacji zaczynamy 
dostrzegać egzotykę krajobrazu. Kształt bazyliki przywodzi na 
myśl muzułmańską architekturę a światło, które jest jednym 
z głównych bohaterów obrazu wydaje się jakieś mocniejsze 
niż to europejskie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. 
Obraz niesie w sobie wspaniały warsztat malarski, niezwykły 
talent ale też niespotykaną historię artysty, który zakochał 
się w dalekim kraju i to w nim znalazł miejsce ucieczki przez 
II wojną światową. 

Mondzain artysta, dokonując 
koniecznej syntezy 
rzeczywistości, nie zamierza 
wcale jej deformować, 
a Mondzain malarz jest w pełni 
świadomy różnicy pomiędzy 
uczciwością warsztatową 
a łatwą sprawnością... (…) 
Długi pobyt w Paryżu, 
naznaczony wytężoną pracą 
i wytrwałym trudem, pozwolił 
mu mądrze przyswoić 
najlepsze tradycje malarstwa 
francuskiego. 
– Zygmunt Klingsland 
(Klingsland Z., “La painture de Mondzain”, “La Pologne Litrreraire”, Nr 66, 1932, s. 3)

26 
SZYMON MONDZAIN
(1890-1979)

Widok Algieru z bazyliką 
Notre Dame D’Afrique

olej, płótno, 46,5 x 55,3 cm
sygn. l.d.: Mondzain

Estymacja: 35 000 – 45 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Polska, kolekcja prywatna 
Agra Art, 10.12.2017, poz. 81 
Artcurial, 30.06.2008, poz. 504 
własność artysty
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Tadeusz Makowski w la-
tach 1926 i 1927 wyjeżdżał corocznie 
w miesiącach letnich do Breuilpont 
w Normandii. Stworzył tam cykl pej-
zaży z charakterystycznym zakrę-
tem drogi. Ukoronowaniem tego 
okresu była pierwsza indywidualna 
wystawa artysty w Galerii Berty We-
ill w Paryżu w 1927 roku podczas 
której Makowski zaprezentował 
trzydzieści jeden prac z ostatnich 
dziesięciu lat. Z Breuilpont związa-
ny jest cykl studiów krajobrazowych 
bogatych w wyraz i malarskie war-
tości. Szczególnie ukochany przez 
Makowskiego kadr na miasteczko 
przestawiał zakręt drogi na jego 
skraju (entree du village), zwarte 
zabudowania kamiennych domów 
z przydrożnymi drzewami. Często 
w tych pejzażach widoczna jest wie-
ża miejscowego kościółka, czasem 
słup telegrafi czny. Pejzaże te albo 
pozbawione są sztafażu ludzkiego 
albo towarzyszą im postaci dzieci 
bądź jednego dziecka. Jak pisze 
Władysława Jaworska w monografi i 

Tadeusza Makowskiego (Tadeusz 
Makowski. Życie i twórczość, Wro-
cław – Warszawa – Kraków, 1964, 
s. 182.): „Pejzaże te należy określić 
jako realistyczne. (…) mądra zasada 
wyboru już w stosunku do samego 
motywu w połączeniu z uproszcze-
niem formy plastycznej daje w wy-
niku nastrojowy, liryczny pejzaż, 
niepowtarzalne, oryginalne dzieło 
sztuki, a nie szkic terenowy ani 
naturalistyczną fotografi ę”. W pej-
zażach malowanych w Breuilpont 
Makowski nie tylko stopniowo coraz 
bardziej upraszcza formę ale rozwija 
też mistrzostwo w posługiwaniu się 
kolorem. Światło odgrywa w tych 
kompozycjach wiodącą rolę. Ła-
godne światło Normandii sprzyjało 
tym poszukiwaniom. Wiele z tych 
kompozycji Makowski kończył już 
po powrocie z Breuilpont do Paryża 
jesienią 1927 roku. Prezentowany 
obraz jest wyjątkowy pod wielo-
ma względami. Najważniejszym 
z nich jest jego przynależność do 
niezwykle ważnego dla twórczości 

Makowskiego okresu poprzedza-
jącego bezpośrednio jego najbar-
dziej znany cykl malarski, którego 
bohaterami będą dzieci marionet-
ki i dziecięca commedia dell’arte. 
Pierwszym zwiastunem nowej wi-
zji malarskiej jest obraz „Powrót ze 
szkoły”, który wykorzystuje motyw 
pejzażu z Breuilpont transponując 
go na sposób nierealny, zjawiskowy. 
W obrazie tym po raz pierwszy po-
jawiają się też dzieci w spiczastych 
nakryciach głowy – charakterystycz-
ny element nadchodzącego cyklu. 
Władysława Jaworska pejzaże 
z Breuilpont łączy bezpośrednio 
z commedia dell’arte dzieci w stoż-
kowatych czapkach i wysuwa hipo-
tezę, według której „styl artysty (…) 
wyrażający się w zgeometryzowanej 
fi gurce dziecka w spiczastym ka-
piszonku, zaludniającej dziesiątki 
obrazów artysty, jest daleką remini-
scencją stożkowatych drzew i wieży 
wiejskiego kościółka w Breuilpont” 
(idem, s. 195.)

27 
TADEUSZ MAKOWSKI
(1882-1932)

Pejzaż z małego 
miasteczka z dziewczynką, 
1926-27

akwarela, ołówek, pastel, papier, 
32 x 45 cm (w świetle oprawy)
sygn. l.d.: T.Makowski

Estymacja: 90 000 – 120 000 zł 

PROWENIENCJA
Polska, kolekja prywatna 
Desa Unicum, 22.02.2018, poz. 21 
Poznań, II Aukcja Kolekcji 
Fundacji Signum
Desa Unicum, 29.05.2012 
Polska, kolekcja prywatna

Makowski rozumie, że może posunąć 
się daleko w syntetycznym upraszczaniu 
form rzeczywistości, że może do 
minimum zredukować subiektywną 
jej ornamentykę naturalistyczną (…) 
Tylko bowiem tak zrealizowana fi kcja 
staje się wrażeniowo i emocjonalnie 
prawdopodobna – staje się dziełem 
sztuki.
– Z. S. Klingsland 
Klingsland Z.S., Tadeusz Makowski, „Sztuki Piękne”, R. VII, 1931, s. 209.
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Zgeometryzowane formy postaci, 
przypominających wyciosane 
z drewna kukiełki, umiał nasycić 
ekspresją spojrzeń i gestów jak 
najbardziej ludzkich. Figurki 
Makowskiego zbudowane 
z kul, stożków, ostrosłupów 
i sześcioboków urzekają wdziękiem 
i poetyckim czarem. 
Trzeciak P., Od Maneta do Pollocka. Słownik malarstwa 
nowoczesnego, wyd. 2, Warszawa 1995, s. 212.

Portrety dziecięce Tade-
usza Makowskiego, które powsta-
wały od mniej więcej 1918 roku na 
stałe wpisały się w kanon polskiej 
sztuki, stanowiąc niemalże trzon 
dziecięcych przedstawień.

Dziecięce twarzyczki Tade-
usza Makowskiego modelowane są 
światłocieniem, ale uderza przede 
wszystkim ogromna troska o od-
danie ich plastyczności, fi zycznego 
podobieństwa.

Charakterystyczną cechą 
tych przedstawień jest pewna po-
waga portretowanych, zamyślenie

malujące się w podnie-
sionym spojrzeniu, rozchylonych 
ustach, jakby jakaś wcale niedzie-
cinna troska je trapiła. Wcale nie 
są to dzieci ładne, pielęgnowane 
w potocznym tego słowa znacze-
niu. Może stąd tyle w tych wize-
runkach głębi i pochylenia się nad 
tym co wewnętrzne, jak również 
odwrócenie sposobu widzenia. 
Nie obserwujemy bowiem dziec-
ka oczami dorosłego, widzimy go 
raczej jego własnymi oczyma. To 

ta dziewczynka i ten chłopiec tak 
widzi świat. Spojrzenie to nie jest 
wyrobione, ma wypaczone propor-
cje i wyolbrzymia je lub zmniejsza 
wedle własnego wyobrażenia na 
temat tego co widzi. Dla współcze-
snego widza najważniejsza jednak 
jest ta ogromna tkliwość wyrazu, 
ta chwytająca za serce naiwność 
i bezbronność, która nie pozwala 
oderwać wzroku od pracy. Okrągłe 
twarze, okrągłe oczy sprawiają, że 
twarze małych modeli są jeszcze 
bardziej dziecinne, dokładnie jakby 
dziecinną ręką malowane.

Rok 1929 był okresem 
przełomowym dla Makowskie-
go. Sam artysta pisał o nim: „Rok 
ubiegły był decydujący. Oblicze ar-
tystyczne przyjęło wyraz osobistego 
waloru – dojrzałe owoce mej pra-
cy… Obrazy stały się bardziej moje, 
bardziej mi bliskie. Praca twórcza 
zaczęła wchodzić w życie i z nim 
się ściśle kojarzyć. Dyskusja nad 
tym, co robię, zaczęła się żywa, bo 
zaczęła interesować otoczenie pier-
wiastkiem ludzkim, silniej z mych 

płócien się wyłaniającym”. Artysta 
upatruje w tym czasie odnalezienie 
w końcu swojego stylu, który jest 
wypadkową wcześniejszych ekspe-
rymentów z kubizmem, impresjoni-
zmem, malarstwem dekoracyjnym 
oraz realizmem naiwnym. Dojrzały 
artysta w końcu skompletował swój 
język symboli, który składa się na 
niepowtarzalną formę jego prac. 
Postacie dziecięce zaczynają tra-
cić swój indywidualny charakter, 
portretowani mali ludzie stają się 
symbolem dzieciństwa a nie kon-
kretną osobą. Makowski pobudza 
nas do refl eksji nad naszym wła-
snym okresem dziecięcym, nad 
jego blaskami i cieniami, nad po-
tencjałem dorosłej osoby zaklętej 
w małym ciele. Okresu dzieciństwa 
nie da się pominąć, każdy człowiek 
musi przejść przez czas naiwności, 
którego wynikiem są późniejsze 
dorosłe lata.

Wraz z 1930 rokiem w sztu-
ce Makowskiego można było zauwa-
żyć ekspresjonistyczną tendencje. 
Kształty jeszcze bardziej się upro-

ściły, artysta sprowadził kompozy-
cję do geometrycznych kształtów 
takich jak koła, kwadraty i trójkąty. 
Kontury nabrały siły a kolorystyka 
prac została ograniczona do barw 
ziemistych: brązy, szarość i czer-
wienie. W pracach zaczął się poja-
wiać duży kontrast pomiędzy tym 
co oświetlone a tym co pozostaje 
w cieniu. Dzięki temu mroczna ko-
lorystyka balansuje się z jasnymi 
snopami światła. Artysta kontynuuje 
motyw dzieci, upraszczając jeszcze 
bardziej ich formę i umieszczając 
w scenicznej przestrzeni, gdzie tra-
cą swoje ludzkie cechy i wydają się 
zamieniać w pajacyki czy w sam 
symbol dziecka. Na początku lat 
30. artysta często odwołuje się do 
scen zapustnych i karnawałowych. 
Wykorzystuje rekwizyty ze sfery jar-
marcznej dekoracyjności. Pozornie 
przyjemna sceneria dla dzieci, w ob-
razach Makowskiego nabiera atmos-
fery niesamowitości a nawet grozy. 

28 
TADEUSZ MAKOWSKI
(1882-1932)

Bonne fête, ok. 1931

tusz, akwarela, papier, 20 x 26,5 cm 
(w świetle oprawy)
sygn. p.d.: Tade Makowski 
po lewej stronie: Bonne Fête

(Praca posiada ekspertyzę Adama 
Konopackiego z 2020 roku oraz 
potwierdzenie autentyczności 
Krzysztofa Zagrodzkiego z 2002 roku.)

Estymacja: 80 000 – 140 000 zł 
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Maurice Utrillo (1883-1955) malujący na Butte Montmartre place du Tertre w pobliżu Sacre Coeur, 10 października 1955 r. Artysta malował wtedy płótno do fi lmu „Si Paris nous etait Conte”, Forum

A kiedy Maurice Utrillo znalazł 
się pod wpływem miasta - jak 
Paryż we Francji, zwłaszcza 
Montmartre z jego stromymi, 
krętymi uliczkami, malowniczymi 
wiatrakami, opadami śniegu 
i chmurami szarości - stworzył 
swoje najważniejsze obrazy 
krajobrazowe.

Maurice Utrillo - artysta Montmartre’u. Urodził się tam i przeżywszy 
całe życie również tam zmarł. Nieślubny syn Suzanne Valadon - malarki 
oraz modelki pozującej dla największych francuskich osobowości sceny 
artystycznej takich jak Renoir, Degas czy Toulouse Lautreca. Maurice Utrillo 
zawdzięcza swoje nazwisko ojczymowi, który go usynowił. Jego biologiczny 
ojciec pozostał nieznany. Był niezwykle utalentowanym artystą, ale również 
niezwykle barwną postacią reprezentującą bohemę artystyczną. Już jako 
czternastolatek zmagał się z alkoholizmem. Lekiem na jego nałóg miało 
być malarstwo. Jednak wydaje się, że o jego losie artysty przesądziła już 
wcześniej matka malarka oraz środowisko, w którym się wychowywał. Nie 
był kształcony w żadnej szkole a wszystkie wskazówki, które dostawał po-
chodziły od Suzanne Valadon, która również była samoukiem. Jego choroba 
alkoholowa miała swoje nasilenia i okresy regresji i właściwie malarstwo, 
które miało być terapią stało się również obsesją. Jesli połączymy to z na-
turalnym talentem powstaje obraz prawdziwego malarskiego geniuszu. 
W swojej twórczości skupiał się przede wszystkim na pejzażach miejskich 
Paryża, szczególnie Montmartru. Artysta wykonał bardzo mało portretów. 
Podobno był szalenie nieśmiały, co nie ułatwiało mu nawiązania kontaktu 
z potencjalnym modelem. Schował się za pędzlami i sztalugą i portretował 
podupadłe domy Montmartre’u oraz okolice jego dzielnicy. Źródłem inspi-
racji były również podróże do Bretanii i na Korsykę. Większość ówczesnego 

świata artystycznego Paryskiego odbywała się nas Montparnassie, jednak 
Utrillo nigdy z nimi się nie związał ze względu na miłość do swojej dzielnicy. 
Artysta osiągnął sukces a jego nazwisko zaczęło być rozpoznawalne. W tym 
czasie Utrillo przedstawiał Montmartre w całej jego barwie od ulicy aż po 
dachy. W 1924 roku Susane Valadon wyprowadziła się wraz z synem Mau-
ricem Utrillo do zamku pod Lyonem we Francji. Cztery lata później artysta 
zostaje uznany za kawalera Legii Honorowej. Sam Sergiusz Diagilew, rosyjski 
impresario baletowy, zamówił u Utrillo projekty dekoracji oraz kostiumów 
do swojego baletu. W 1935 roku, kiedy malarz był już po pięćdziesiątce, 
ożenił się z wdową Lucie Pauwels. Ona również interesowała się sztuką 
i sama malowała amatorsko obrazy. W tym okresie Maurice Utrillo zdobył 
majątek, który pozwolił mu zamieszkać z żoną w Le Vésinet dzielnicy na 
przedmieściach Paryża. Należy podkreślić, że prace Utrillo mają swoje 
źródło w czystym talencie i nie są skażone wpływem żadnego nauczyciela, 
stąd właśnie są niezwykle unikatowe. Krytycy łączą jego nazwisko z takimi 
mistrzami jak Francesco Guardi, Hubert Robert i Camille Corot.

Pomimo choroby alkoholowej, która miała swój początek już 
w wieku młodzieńczym Utrillo dożył 72 lat. Został pochowany obok swojej 
żony na cmentarzu św. Wincentego znajdującym się naprzeciwko kabaretu 
Lapin Agile, często przez niego odwiedzanym za życia.

MAURICE 
UTRILLO 
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29 
MAURICE UTRILLO
(1883-1955)

Le Agile sous la neige, 1940

olej, deska, 46 x 56 cm w świetle oprawy
sygn. p.d.Maurice Utrillo V 

(Praca posiada certyfi kat autentyczności 
wydany przez Comite Utrillo-Valadon.)

Estymacja: 400 000 – 700 000 zł ◆

REPRODUKOWANY
Bibliographie Petrides Maurice Utrillo, No 119
Catalogue raisonne de L’oeuvre Peint, Tomme 
III No216, p. 204.

PROWENIENCJA
Polska, kolekcja prywatna
Paryż, Galerie J-C Bellier

W odpowiedzi dla moich 
wysiłków, otrzymałem 
sarkazm. Wciąż jednak 
naciskałem dalej. Na początku 
sprzedawałem swoje płótna 
za dwa franki, a potem, krok 
po kroku, wchodziłem na tę 
trudną ścieżkę kariery która 
stała się dziełem mojego życia. 
– Maurice Utrillo

Twórczość Maurice Utrillo została po-
dzielona na dwa okresy: impresjonistyczny, biały 
oraz barwny. Pierwsze jego prace były inspirowa-
ne nurtem rozedrganych kolorów i światła. Młody 
artysta wychował się blisko paryskiej bohemy 
artystycznej i miał oczywistą styczność ze sztuką 
impresjonistów. Jednak kiedy on rozpoczynał 
swoją przygodę ze sztuką, był to kierunek już od-
chodzący do przeszłości. Dlatego Utrillo poszu-
kiwał dalej swojego języka malarskiego. Zaczął 
łączyć białą farbę olejną z gipsem i piaskiem, aby 
móc odwzorować ściany paryskich budynków 
z jeszcze większą dokładnością. Chciał aby widz 
oglądając jego obrazy miał uczucie obcowania 
ze starym budownictwem, które było świadkiem 
niejednej historii. Obrazy z tego okresu przynio-
sły mu popularność oraz poklask wśród kryty-
ków i kolekcjonerów. Treść farby wzbogacona 
o dodatkowe niestandardowe elementy zrobiły 
wrażenie na publiczności. Było to nowatorskie 
podejście do aktu twórczego. Artysta kwestiono-
wał przyrządy malarskie albo wzbogacał je tak 
aby mu służyły. Obrazy z tego okresu charaktery-
zuje faktura farby oraz rozbielona gama barwna. 

Okres koloru w sztuce Utrillo trwał od 
1914 r. Paleta artysty wtedy rozkwitła i bardzo 
różniła się od palety z białego okresu. Linia zy-
skała jasność i pewność, co szczególnie pod-
kreśliła jeszcze charakterystyczna perspektywa. 
Pojawiają się również nowe elementy - postaci 
ludzkie. Les Agile sous la neige jest pracą z tego 

okresu ze wszystkimi jego atrybutami, zachwyca 
kolorystyką, ale też warsztatem, niezwykłą tech-
niką i fakturą. Jest przykładem najwyższej miary 
malarstwa tego światowego artysty. Charakter 
prac Utrillo zmieniał się na przestrzeni lat, jednak 
głównym tematem był konsekwentnie pejzaż 
miejski: wąskie, ubogie uliczki, zaułki paryskie, 
mury, małe miasteczka, prowincjonalne kościół-
ki. I kolejna rzecz charakterystyczna dla mistrza 
to fakt, że żaden z artystów mieszkających na 
Montmartre nie poświęcił tak wiele swojej pracy 
temu miejscu, jak Utrillo. 

Prezentowana praca Maurica Utrillo jest 
absolutną rzadkością na rynku polskim. Dzieła 
wielkich mistrzów światowego malarstwa wła-
ściwie nie pojawiają się na naszym rynku, na 
bieżąco znajdują swoich nabywców na aukcjach 
zagranicznych. Wielką radością jest móc polecić 
polskiemu kolekcjonerowi dzieło tej klasy. 

Tytułowe Le Agile to skrót od Lapin Agile 
- sławnego paryskiego kabaretu znajdującego 
się na ulicy des Saules 22 w centrum dzielni-
cy Montmartre. Paryscy malarze oraz pisarze 
często bywali w Lapin Agile. Było to miejsce 
spotkań takich osobowości jak Pablo Picasso, 
Amadeo Modigliani czy Guillaume Apollinaire. 
Le Agile było miejscem szczególnie umiłowa-
nym zwłaszcza przez Maurica Utrillo, czemu dał 
wyraz przedstawiając je w swoich najbardziej 
cenionych pracach.
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W szczególnie 
nudnym dniu, 
miałem mądrą, 
ale niefortunną 
inspirację. 
Chwyciłem kawałek 
kartonu, kilka tubek 
farby i bazę olejną 
– bo brakowało mi 
prawdziwego oleju 
– i w konfrontacji 
z typowym 
zakrętem ulicy 
Montmartre, 
nagle znalazłem 
się praktykujący 
tę trudną 
i niewdzięczną 
sztukę malarską.
– Maurice Utrillo
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Wybuch II wojny światowej miał nieba-
gatelny wpływ na losy wielu polskich artystów 
żydowskiego pochodzenia, którzy w krajach ta-
kich jak Francja przez dziesięciolecia odnajdywali 
sprzyjające warunki do swoich artystycznych 
działań. Niezwykle bogata i różnorodna tradycja 
malarska, jaką tylko w krótkim międzywojennym 
okresie lat 20. i 30. stworzyli twórcy przynależący 
do kręgu Ecole de Paris, w 1939 roku stanęła 
w obliczu wielkiego zagrożenia. Wielu z nich nie 
przeżyło dramatycznych wydarzeńII wojny świa-
towej – Roman Kramsztyk, Joachim Weingart 
i Henryk Epstein – by wymienić tylko niektó-
rych z nich. Ci, którzy przetrwali zawdzięczali 
to często szybkiej decyzji o ucieczce z Europy. 
Jednym z takich artystów był Mojżesz Kisling, 
słynny „książe Montparnassu”, przyjaciel naj-
większych twórców międzywojennych, praw-
dziwy żywioł i dusza towarzystwa, barwny ptak 
polsko-żydowskiego środowiska artystycznego 
w Paryżu. W sierpniu 1939 roku Mojżesz Kisling 
został zmobilizowany do francuskiej armii. Po 
zawieszeniu broni wyjechał z Paryża do La Ciotat 
na południu Francji, gdzie odnalazł umierającego 
Józefa Pankiewicza. Po śmierci profesora pomógł 
wdowie – Wandzie Pankiewiczowej – przy organi-
zacji pogrzebu w Marsylii po czym sam, zagrożony 
za manifestowanie postaw antyfaszystowskich 
wyjechał do Lizbony w 1941 roku. Stamtąd dro-
gi poprowadziły go do Stanów Zjednoczonych 
otwierając tym samym blisko sześcioletni czas 
amerykańskiej emigracji artysty. Ameryka nie 
była dla Kislinga zupełnie obcym terenem. Jesz-
cze w przedwojennym Paryżu miał on bowiem 
styczność z kolekcjonerami zza oceanu, którzy 
chętnie kupowali jego prace. W roku 1930 a na-
stępnie 1932 nowojorskie Museum od Modern 
Art pokazywało płótna Kislinga na wystawach 
poświęconych paryskiemu malarstwu („Sum-
mer Exhibition: Painting and Sculpture” w 1930 
roku oraz dwa lata później „Painting in Paris”). 
W Ameryce miał wreszcie Kisling przyjaciół. Po 
przybyciu do Nowego Jorku w 1941 roku artysta 
założył pracownię przy 222 Central Park South. 
W szybkim czasie stała się ona miejscem spotkań 

coraz liczniejszego środowiska twórców europej-
skich, którzy w Ameryce odnaleźli schronienie 
przed wojną. Osobowość Kislinga przyciągała 
jak magnes, potrafi ł on jak nikt inny odtworzyć 
w emigracyjnych warunkach atmosferę przed-
wojennego Paryża. Nic więc dziwnego, że w jego 
nowojorskim atelier chętnie gromadzili się liczni 
intelektualiści i artyści. Bujne życie towarzyskie 
nie ograniczało w żaden sposób Kislinga, który 
z zapałem malował. W roku przybycia do USA 
miał m.in. wystawę w słynnym Whitney Museum 
w Nowym Jorku. W 1942 roku na zaproszenie 
swojego przyjaciela Artura Rubinsteina wyjechał 
do Hollywood. Tam również utrzymywał kontakty 
z polskim środowiskiem często odwiedzając dom 
pianisty Kazimierza Krance i jego żony Felicji 
z Lilpopów, który był ważnym ośrodkiem polskiej 
myśli na zachodnim wybrzeżu. W spotkaniach 
u Kranców brali udział m.in. Artur Rubinstein, 
Henryk Szeryng, Witold Małcużyński, Julian Tu-
wim i Rafał Malczewski. Podczas pobytu w Ka-
lifornii Kisling pokazywał swoje prace w James 
Vigeveno Gallery w Westwood Hills (LA) oraz 
w Edgardo Acosta Gallery w Beverly Hills. Po 
krótkich pobytach w Waszyngtonie i Filadel-
fi  i Kisling powraca pod koniec 1943 roku do 
Nowego Jorku, do swojej wspaniałej pracow-
ni. Tęsknota za Francją nasilała się, zwłaszcza, 
że przebywali tam nadal żona i dwóch synów 
artysty. Mimo wielkiego zainteresowania jego 
malarstwem i osiągniętych sukcesów w Ameryce 
czuł się coraz bardziej wyobcowany. Ponadto nie 
odpowiadał mu klimat i warunki życia w mocno 
zurbanizowanym mieście. Zakończenie drugiej 
wojny światowej oraz wystawa w paryskiej Ga-
lerie Guenegaud w 1945 roku spowodowały, że 
Kisling podjął decyzję o powrocie do Europy. 
W 1946 roku był już z powrotem w ukochanej 
Francji i zamieszkał z rodziną w wybudowanym 
jeszcze przed wojną domu w Sanary-sur-Mer 
w Prowansji. To samo Sanary-sur -Mer, które 
widziało kształtowanie się niezwykłego talentu 
malarskiego Kislinga już w latach 20. stało się 
dla artysty miejscem wytchnienia w ostatnich 
latach jego życia.

MOJŻESZ 
KISLING

Nie stawiam Kislinga ponad innymi i wiem, 
że jest tu wielu przyszłych mistrzów. Ale 
nikt nie jest lepszym malarzem niż ten 
młody człowiek, któremu obiecane jest 
wielkie przeznaczenie. 
– André Salmon

M
oj
że

sz
 K

is
lin

g 
w

 tr
ak

ci
e 

tw
or

ze
ni

a 
po

rt
re

tu
, ź

ró
dł

o 
m

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e.



77 76 

Charakterystyką jego dzieł 
jest prawdomówność du-
chowa. Jego transpozycja 
malarska pochodzi z oka, 
które widzi jasno, i z czło-
wieka, który myśli wielko…
 – Florent Fels (1922) 
„Nowa Sztuka” , nr 2, luty 1922.

Prezentowany portret dziewczyny charakteryzuje się czystymi, 
dźwięcznymi barwami, neutralnym tłem i gładką, lśniącą powierzchnią. 
Kisling w pracach przedstawiał nieco wyidealizowany wizerunek modela. 
Najbardziej charakterystycznymi cechami tych portretów są: wydłużony, 
migdałowy kształt wyolbrzymionych oczu oraz starannie wyrysowane łuki 
brwiowe i usta. Artysta dążył w tych pracach do stworzenia własnej formuły 
portretu wywodzącej się ze sztuki wczesnego renesansu. Prezentowana praca 
to doskonały przykład subtelnego modelunku walorowego karnacji twarzy 
współgrającego z syntetyzacją formy. Portrety Kislinga posiadają bardzo 
nasycony koloryt i wyraźny rysunek. Odnosimy wrażenie muzuelności tych 
prac, nadrealności, a jednocześnie dziwnie ujmującego ciepła, sprawiającego, 
że model budzi w odbiorcy sympatię i czułość. Malarstwo portretowe tego 
wielkiego artysty, do którego zaliczyć należy oferowaną pracę niezwykle rzadko 
pojawia się na polskim rynku dzieł sztuki. Zachwyca intensywnym kolorem, 
dużymi, pięknymi, czystymi plamami barwnymi i nieporównywalną do żad-
nego innego artysty polskiego stylistyką, rozpoznawalną na całym świecie.

30 
MOJŻESZ KISLING
(1891-1953)

Kobieta w czerwieni

olej, płótno, 41 x 33 cm
sygn. p.g.: Kisling 
na odwrocie papierowa nalepka 
ze Stern Pissarro Gallery

Estymacja: 350 000 – 500 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Polska, kolekcja prywatna 
Londyn, Stern Pissarro Gallery 
Izrael, kolekcja prywatna 
Izrael, Stern Pissarro Gallery

WYSTAWIANY
Izrael, Stern Pissarro Gallery, 1972
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31 
HANNA RUDZKA CYBIS
(1897-1988)

Kwiaty

olej, karton, 55 x 50 cm
sygn. p.d.: H. Rudzka C.
na odwrocie ołówkiem: Cybisowa

Estymacja: 10 000 – 14 000 zł ◆

Hanna Rudzka-Cybisowa opierała swój 
warsztat na kolorze i dynamice pomiędzy czysty-
mi barwami. Kładła farbę w pastelowych barwach 
pointylistycznie, lekko dając pracy żyć wraz ze 
zmieniającym się światłem dziennym. Tematyka 
jej pracy to przede wszystkim kontemplacyjne 
pejzaże, martwe natury, widoki z okna, ogrody… 
Rudzka-Cybisowa w swojej twórczości oddawała 
dużo miejsca przedstawieniom kwiatów i bu-
kietów. Jednak motywy obrazów malarki były 
tylko pretekstem dla gry pomiędzy kolorami oraz 
zabawą fakturą. Malarz i mąż Hanny Rudzkiej 
Cybisowej w 1932 roku napisał na łamach „Głosu 
Plastyków”: „Treść ideowa, treść myślowa ob-
chodzi nas dzisiaj mało. Obraz nas interesuje 
jako kreacja plastyczna, jako realizacja piękna 
malarskiego. Nie szukamy treści, tylko kwalitetu.” 

Oprócz własnej praktyki malarskiej 
Hanna Rudzka-Cybis podejmowała liczne pra-
ce związane ze sztuką. Między innymi malowała 
kopie obrazów w Luwrze i rysowała projekty 
haft ów sukni. To wskazuje na doskonałość jej 
warsztatu i wszechstronność jej talentu. Była żoną 

Jana Cybisa, którego sprawy doczesne takie jak 
zapewnienie dobrobytu nie zajmowały. Dlatego 
ona podejmowała różne prace aby utrzymać ro-
dzinę i zapewnić godne warunki pracy dla męża. 
Malarka żyła w cieniu Jana Cybisa przekonana 
o wyższości jego warsztatu i talentu. „Jan Cybis 
bardzo ładnie maluje, ja gorzej, ale wiem, że 
zrobiłam postępy i zrozumiałam więcej, zawdzię-
czając to mojemu małżonkowi; pocieszamy się, 
że nadejdzie czas” (List do matki z 1925 roku). 
Kiedy patrzymy na ich prace z dystansu czasu, 
kompleksy artystki wobec męża są nieuzasad-
nione. Talent artystki był oryginalny i znakomity. 
Hanna Rudzka-Cybis z niezwykłą subtelnością łą-
czy walory impresjonizmu oraz kapizmu, tworząc 
prace rozedrgane i pełne doskonale dobranych 
kolorów. Twórczość artystki dojrzewała wraz 
upływem czasu, obrazy artystki zyskiwały na 
wartości. Była doceniana przez środowisko ar-
tysty i jako pierwsza w historii kobieta profesor 
na Krakowskiej akademii cieszyła się szacunkiem 
wzrastającego kolejnego pokolenia malarzy. 

Patrząc z perspektywy czasu, przekonanie malarki 
o wyższości sztuki jej małżonka wydaje się całkowicie 
nieuzasadnione […] w latach trzydziestych 
niepozbawione czytelnych motywów malarstwo 
Rudzkiej-Cybis, oparte na przeważnie pastelowej 
gamie barwnej, osiągnęło dojrzałość – posługując się 
lekkimi pociągnięciami pędzla, artystka stworzyła 
wiele utworów znamionujących duży, oryginalny 
talent.
Jeremi Kluszczyński R., Od Michałowskiego do Fangora – Nowoczesne malarstwo Polskie, wyd. WBC Kluszczyński, Kraków 2016, s. 321.
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32 
BERNARD FRYDRYSIAK
(1908-1970)

Autoportret, 1935

olej, płótno, 80 x 65 cm
sygn.p.d.: 1935 B.FRYDRYSIAK 
na odwrocie: Bernard Frydrysiak Autoportret 
1935 na odwrocie papierowa nalepka 
z Memorial Art Museum

Estymacja: 25 000 – 35 000 zł ◆

Artysta malarza, grafi k, poeta. Absol-
went Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie u pro-
fesora Tadeusza Pruszkowskiego i Władysława 
Skoczylasa. Członek grupy Czerń i Biel oraz Brac-
twa św. Łukasza. W swojej twórczości skupiał się 
na portretach, pejzażach i scenach rodzajowych. 
Jego prace inspirowane były malarstwem holen-
derskim XVII w. Frydrysiak wierzył, że : „dzieła 
plastyczne powinny działać jak modlitwa, jak 
święta pieśń wprowadzona do duszy i serca. 
Powinny być symfonią, orkiestrą, szlachetnym 
pojedynczym akordem lub chórem anielskim. 
Powinny zmieniać człowieka, nade wszystko 
czyniąc go dobrym”. Był artystą docenianym 

w kraju i za granicą. Dowodem tego był zapro-
szenie go do stworzenia cyklu kompozycji hi-
storycznych na Wystawie Światowej w Nowym 
Jorku w 1939 roku. 

Przed wojną Frydrysiak mieszkał i był 
związany z Warszawą, jednak niespokojne czasy 
zmusiły do ukrycia się w majątku w Radoniu. 
Przed swoim ostatecznym wyjazdem do Nowego 
Jorku artysta wziął udział w wystawie artystów 
niezależnych w auli Politechniki Warszawskiej 
w 1948 roku. 

Większość dzieł Frydrysiaka przepadła 
w trakcie Powstaniu Warszawskim. 

Z początku pracowałem pastelą 
i akwarelą, później jeden z gości 
[majątku w Radoniu] przywiózł 
mi z Krakowa małą kasetę i farby 
olejne. Ucieszyłem się jak dziecko, 
które dostało cukierka na patyku, 
gdyż mogłem teraz wrócić do 
ulubionej techniki. Malowałem 
rzeczy różne, począwszy od 
autoportretów, pięknych pań 
i pejzaży.
Ze „Wspomnień” Frydrysiaka
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33 
MIECZYSŁAW SERWIN-ORACKI
(1912-1977)

Akt na szarym tle, 1940

olej, płotno, 73 x 60 cm
sygn.p.d.: M.Oracki-Serwin KRAKÓW 1940

Estymacja: 25 000 – 30 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna 
(zakup w Polswiss Art w 2007)

34 
LAZARE VOLOVICK
(1902-1977)

Akt

olej, płótno, 60 x 92 cm
sygn. l.d.: Volovick

Estymacja: 40 000 – 50 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna 
Polswiss Art, 10.12.2000, poz. 44

Akt, bardziej niż 
jakikolwiek inny temat, 
konotuje „Sztukę”. Obraz 
przedstawiający kobiece 
ciało, oprawiony w ramy 
i wiszący w galerii, jest 
stenografi cznym zapisem 
sztuki jako takiej, ikoną 
zachodnioeuropejskiej 
kultury, symbolem 
cywilizacji i jej dokonań. 
NeadL. , Akt kobiecy. Sztuka, 
obscena i seksualność, tłum 
E. Franus, Poznań 1998, s. 13.

Mieczysłąw Serwin- Oracki był synem 
malarza Bogusława Serwina. Urodził się i był 
związany z Bochnią do tego stopnia, że jego 
przydomek „Oracki” pochodził od nazwy ulicy 
przy której tam mieszkał. Studia ukończył na 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 1937 
roku u profesora Jarockiego, Weissa i Pautscha. 
Jako młody artysta został szybko doceniony 
brązowym medalem, który otrzymał po udziale 
w otwarciu Salonu w 1938 roku w warszawskiej 
Zachęcie. Zaprezentował tam obraz zatytuło-
wany „Śpiąca”. W kolejnym roku uczestniczył 
w wystawie zbiorowej w Towarzystwie Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Był przede wszyst-
kim pejzażystą, ale malował również martwe na-
tury z kwiatami, portrety i akty. W jego twórczości 
można dostrzec echa plastyki postimpresjoni-
stycznej, niebanalną kolorystykę, interesujące 
kadry i różnorodność technik malarskich. 
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36 
CZESŁAW RZEPIŃSKI
(1905-1995)

Widok na Tatry 
z Zamagurza

olej, płótno, 62 x 75 cm
sygn. p.d.: Rzepiński

Estymacja: 15 000 – 18 000 zł ◆

37 
MICHAŁ SIEMIRADZKI
(1904-1964)

Pejzaż, 1946

olej, tektura, 35,5 x 50,5 cm
sygn. na odwrocie: Nr. 1 Pejzaż 24/VI.46 
[część nieczytelna] Michał Siemiradzki 
na odwrocie nalepka z krótką notatką 
o artyście

Estymacja: 15 000 – 20 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna

35 
MAREK OBERLÄNDER
(1922-1978)

Martwa natura z żółtym wiadrem 
i cebulami, 1963

olej, płótno, 60 x 40 cm
na odwrocie napis: M. OBERLANDER 1963

Estymacja: 7 000 – 8 000zł ◆
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„Przez swoją substancję malarstwo Kobzdeja 
sprowadza naszą percepcję do wielkich tematów 
kosmicznych. Sugeruje poruszanie się ziemi i wód, 
ciosanie kamienia, pękanie drzewa, wznoszenie 
się ognia. Tu wszystko modeluje się w porządku 
najszczerszej prostoty, w gamie tonów, które 
powracając do genezy, mają rdzawe czerwienie, 
zieloność skały i błękit lazulitu. Czasem, wrażone 
w pęknięcia, ukazują się jakieś karbunkuły…” 
Powrót laureata, „ Życie Literackie”, nr 40, 2.10.1960.

W historii polskiej sztuki powojennej 
Aleksander Kobzdej zapisał się przede wszyst-
kim w dwóch rolach: jako autor najbardziej 
znanych malarskich realizacji postulatów reali-
zmu socjalistycznego oraz jako twórca jednej 
z najciekawszych polskich wersji malarstwa 
materii. Początkowo Kobzdej interesował się 
sztuką postimpresjonistów, która pod koniec 
lat 40. przerodziła się zarówno w malarstwie 
jak i rysunku w realizm. Jego prace cieszyły się 
dużym uznaniem ofi cjalnych władz: otrzymał 
liczne państwowe nagrody i odznaczenia. Od 
roku 1950 brał aktywny udział w ofi cjalnych 
przeglądach aktualnego dorobku artystyczne-
go, tj. w dorocznych Ogólnopolskich Wystawach 
Plastyki organizowanych w Warszawie z inicja-
tywy Ministerstwa Kultury i Sztuki. Na pierwszej 
z nich zaprezentował obraz Podaj cegłę (1949). 
W innych kompozycjach z tego okresu malarz 
potrafi ł pokazać również tragizm nadludzkiego 
wysiłku (Ceglarki, 1950). W latach 50. rozwinął 
też swój talent rysownika, tworząc cykle repor-
tażowych notatek z podróży do Chin i Wietnamu. 
Wtedy też w jego twórczości nastąpiły zasadnicze, 
wręcz rewolucyjne przeobrażenia. Porzucił sztukę 

przedstawiającą i zaczął malować metaforyczne 
kompozycje o wyszukanym połączeniu kolory-
stycznym. W 1955 roku powstał cykl „Gęstwiny”, 
który wyznaczył nowy kierunek w twórczości co-
raz bardziej dojrzałego malarza. Kolejne podróże 
– tym razem po Europie Zachodniej sprawiły, 
że artysta całkowicie zrezygnował z narracyjnej 
formy przedstawiania świata i zaczął tworzyć 
metaforyczne kompozycje. W międzyczasie 
Kobzdeja coraz bardziej interesowała struktura 
obrazu – eksperymentował on z materią farby, 
a także próbował przełamać dwuwymiarowość 
dzieła. Eksperymentując z fakturą i przestrzenią 
doszedł do swego głównego motywu, jakim stał 
się wielki cykl „Szczelin“, tworzonych od 1966. 
W kolejnych latach malarz skupił się na obrazach 
przestrzennych, które miały jeszcze więcej cech 
charakterystycznych dla rzeźb np. Powierzch-
nia srebrna podparta reliefem. Ich syntezą stały 
się obiekty malarskie zwane „Hors cadre“ (poza 
ramą), wchodzące bez jakichkolwiek ograniczeń 
w relacje z otaczającą przestrzenią. Aleksander 
Kobzdej reprezentował Polskę na Biennale 
w Wenecji (1954) oraz na Biennale w Sao Paulo 
(1959). Sukces na Biennale w Brazylii zaowocował 

zainteresowaniem ze strony krytyków sztuki a to 
przerodziło się w serię wystaw, m. in. w Paryżu 
a następnie w ekskluzywnej galerii nowojorskiej 
French and Company. Kolejnym amerykańskim 
sukcesem była wystawa w Gres Gallery w Wa-
szyngtonie. Kobzdej był pierwszym polskim arty-
stą, którego prace pokazała waszyngtońska gale-
ria. Stało się to możliwe dzięki kuratorce Beatrice 
Perry, która malarstwo Kobzdeja odkryła podczas 
swojej krótkiej wizyty w Polsce na początku lat 
60. To dzięki niej również nowojorskie MoMA 
wystawiło prace artysty nagłośnej wystawie „15 
polish painters” (1961). Krytyka w USA odebrała 
polskiego artystę entuzjastycznie. Po wystawie 
w Gres Gallery Leslie Judd Ahlander w recenzji 
dla The Washington Post podkreślała wartości 
kolorystyczne jego prac: „Kobzdej jest kolorystą 
o rzadkiej wrażliwości i przenikliwości. Potrafi  
podejmować najbardziej delikatne i kobiece niu-
anse i wbudowywać je w pomniki. (…) Kobzdej 
nie uważa siebie za abstrakcjonistę, chociaż jego 
sztuka nie jest przedstawiająca. Ma silne poczucie 
rzeczywistości i bezpośredniości świata, który 
tworzy (…)” (Polski malarz otwiera sezon w Gres 
Gallery, w: „ The Washington Post”, marzec 1960)

ALEKSANDER
KOBZDEJ

Aleksander Kobzdej z żoną podczas Wystawy w Pałacu Sztuki w Krakowie, 1962, Forum
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Pod koniec lat 50. w twórczości Ko-
bzdeja nastąpiły zasadnicze, wręcz rewolucyj-
ne przeobrażenia. Ostatecznie odrzucił sztukę 
przedstawiającą i rozpoczął eksperymenty 
z malarstwem metaforycznym. Powstające na 
początku lat 60. kompozycje utrzymane były 
w dramatycznym czy nawet eschatologicznym 
nastroju, a zarazem zadziwiały kolorystycznym 
smakiem. Obrana wówczas ścieżka doprowa-
dziła Kobzdeja do sztuki informel. Z biegiem 
czasu w coraz większym stopniu poświęcał się 
badaniu struktury obrazu. Podkreślał materialny 
status i rangę samej farby, różnicował fakturę 
kompozycji i eksponował niuanse kolorystyczne. 

Prezentowana praca pochodzi z 1959 
roku. Jest to monochromatyczna bordowa kom-
pozycja. Założeniem Kobzdeja było stworzenie 

atmosfery, która zmuszałaby widza do refl eksji 
nad większymi życiowymi pytaniami jak celowo-
ści istnienia i świata. Jak pisał Jerzy Stajuda we 
wstępie do katalogu wystawy Kobzdeja w Za-
chęcie w 1969 roku: „Bywam w jego pracowni, 
zaprasza mnie niekiedy w dniach ważnych de-
cyzji, gdy rozpoczyna nową serię obrazów. Nie 
mówię nic, choć wypadałoby. Bardzo trudno jest 
wyrazić komunikatywnie autentyczne przeżycie 
nowości, metafi zyczne niemal doznanie mate-
rializowania się niejasnej i nie znanej siły. Jest to 
rzadkie przeżycie, w dzisiejszej sztuce pojawia 
się niewątpliwie jeszcze rzadziej niż dawniej, co 
jest karą za nadmiar wysiłków zmierzających do 
jego pochwycenia. Jest to prze życie wyjątkowej 
natury, nie ma wiele wspólnego z szacowaniem 
formy, może łączyć się nawet z dezaprobatą.

38 
ALEKSANDER KOBZDEJ
(1920-1972)

Kompozycja, 1959

olej, płótno, 81 x 60 cm
sygn. na odwrocie: Aleksander Kobzdej 1959

Estymacja: 30 000 – 40 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna 
Paryż, kolekcja prywatna
własność artysty

Metafi zyczne 
niemal doznanie 
materializowania się 
niejasnej i nieznanej siły. 
Jest to rzadkie przeżycie, 
w dzisiejszej sztuce. 
– Jerzy Stajuda



91 90 

Powstające na początku lat 60. kom-
pozycje utrzymane były w dramatycznym czy 
nawet eschatologicznym nastroju, a zarazem za-
dziwiały kolorystycznym smakiem. Obrana wów-
czas ścieżka doprowadziła Kobzdeja do sztuki 
informel. Tadeusz Konwicki, przyjaciel Kobzdeja, 
wspominał: „Olek miał szerokie, toporne dłonie 
o niezbyt długich palcach, jakby stworzone do 
miętoszenia materii” Z biegiem czasu w coraz 
większym stopniu poświęcał się badaniu struk-
tury obrazu. Podkreślał materialny status i ran-
gę samej farby, różnicował fakturę kompozycji 
i eksponował niuanse kolorystyczne. Udział w V 
Biennale w Săo Paulo (1959) przyniósł Kobzdejo-
wi międzynarodowy rozgłos. Otrzymał wówczas 
najważniejszą w swojej karierze nagrodę za cykl 
„Idole”. Wkrótce potem nastąpiło apogeum dzia-
łań twórczych, w pełni należących już do malar-
stwa materii, a których przejawem była seria prac 
z lat 60. zatytułowana „Szczeliny”. „W ostatnich 
kilkudziesięciu obrazach, powstałych na rok 
przed śmiercią Kobzdeja, powierzchnia płócien 
ulega ostatecznej rewolcie. Osadzenie ich na me-
talowej siatce i specjalnym podkładzie pozwoliło 

na swobodne formowanie przestrzenne rzeczy. 
Więc obrazy falują jak w tańcu, powiewają jak 
pranie na wietrze, pofałdowania przypominają 
intymność bielizny czy łóżka. Są pełne domyśl-
nego ciepła jak ciało, cielesność, biologia. Dalej 
z czasem historycznym i dzisiejsi młodzi artyści 
przekroczą tę granicę, dobierając się już do samej 
fi zjologii. U niego, mimo całej odwagi działania, 
chodzi ciągle jeszcze o gest i materię malarską. 
U nich zostały często tylko naturalistyczne cytaty” 
(Dorota Wróblewski, katalog wystawy Aleksander 
Kobzdej cadre malarstwo /painting, Marzec 2001, 
Galeria Kordegarda, s. nbl.). 

Prezentowany obraz należy do cyklu 
„Szczelin” chociaż można by go równie dobrze 
przypisać do ostatniego etapu twórczości arty-
sty „Hors Cadre” (bez ram) . Obraz wymyka się 
z defi nicji malarstwa, staje się obiektem pomię-
dzy rzeźbą a reliefem. Powierzchnia malarska 
rozszczelnia się tworząc szczelinę przez, którą 
„wylewa” się farba. Staje się portalem dla idei 
samego obrazu i jego materii. 

39 
ALEKSANDER KOBZDEJ
(1920-1972)

Szczelina wypełniona Nr. 10, 1970

tech. mieszana, 100 x 80 cm
sygn. na odwrocie: Aleksander Kobzdej 1970 
Szczelina wypełniona No 10 100 x 80 
na odwrociu wskazówka montażowa oraz 
papierowa nalepka wywozowa

Estymacja: 100 000 – 130 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Poznań, kolekcja prywatna 
Desa Unicum, 30.11.2017, poz. 18 
Berlin, Bezirksamt Charlottenburg 
USA, kolekcja prywatna

WYSTAWIANY
Bydgoszcz, Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego, Sztuka Współczesna 
z kolekcji Wojciecha Fibaka, 2018.

REPRODUKOWANY
Sztuka Współczesna z kolekcji Wojciecha 
Fibaka, wyd. Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 
2018, s. 151.

Doskonale pamiętam swą, z trudem 
ustępującą, konsternację wobec 
pierwszych prac z cyklu „szczeliny”. 
Osobliwy wypadek, gdy przy 
przeradzaniu się obrazu w inny obraz 
przeskakuje iskra. Wydaje się, że pasja 
wychwytywania takich momentów 
determinuje rytm rozwoju twórczości 
Kobzdeja 
– Jerzy Stajuda

Aleksander Kobzdej [katalog wystawy], 
Warszawa „Zachęta”, czerwiec 1969.
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... później już mogłem, 
każdy pejzaż odtworzyć 
z pamięci. 
Te nagromadzone 
w ciągu lat pejzaże, 
gdzieś się we mnie 
zachowały, tyle że 
dziś nie realizuję ich 
wprost, a przez różne 
skojarzenia, poprzez nie 
tylko to co wiem, ale i to 
co myślę o świecie.
– Rajmund Ziemski
[w:] Zwierciadło 1968, nr 16
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Malarz urodził się w 1930 roku w Ra-
domiu. W latach 1949-1955 studiował na war-
szawskim ASP pod kierunkiem Artura Nach-
ta-Samborskiego. W 1955 roku debiutował 
podczas Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki 
– „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi”, która 
to odbywała się w warszawskim Arsenale. Po 
czasie „odwilży” związany był z grupą artystów 
skupionych w kręgach prowadzącego Galerię 
„Krzywe Koło” – Mariana Bogusza. Największy 
wpływ na styl Ziemskiego miał okres nauki oraz 
współpraca ze wspomnianym już wcześniej 
Nacht-Samborskim przedstawicielem szkoły 
kapizmu. Owa współpraca wytworzyła w nim 
wysoką wrażliwość kolorystyczną. Kolejnym 
istotnym elementem w twórczości artysty był 
okres w którym kształtował się on jako malarz 
– informel. Właśnie w tym stylu tworzył od koń-
ca lat pięćdziesiątych, uczyniło to z niego jed-
nego z głównym przedstawicieli tego kierunku 

w kraju. W dziełach Ziemskiego największą rolę 
ogrywa barwa, którą to posługiwał się z nieby-
wałą swobodą. W pierwszym okresie chętnie 
korzystał z intensywnych, barwnych kolorów by 
z czasem zrezygnować na rzecz surowości i pro-
stoty. Swobodnie łączył gładko malowane partie 
z chropowatymi, grupo kładzionymi bulwami 
oraz cienkimi strużkami farby. Dawało to efekt 
przypominający gęstą pajęczą sieć wkompono-
waną w przestrzeń obrazu. Dzięki tym zabiegom 
obrazy Ziemskiego przypominają ucieleśnienie 
snów i marzeń, osobistych emocji lub lęków. Te 
wewnętrzne krajobrazy najczęściej przybierają 
kształt pionowych prostokątów, w których to 
wertykalny „kręgosłup” lub forma „szkieletowa” 
podkreśla strzelistość ogółu. Rajmund Ziemski 
został doceniony za swoją twórczość artystycz-
ną w 1979 roku kiedy to otrzymał Nagrodę im. 
Jana Cybisa.

40 
RAJMUND ZIEMSKI
(1930-2005)

Pejzaż, 1955-68

olej, płótno, 120 x 80 cm
sygn. l.d.: RAJMUND ZIEMSKI 68 
oraz na odwrocie: RAJMUND ZIEMSKI PEJZAŻ 
55.68 120x 80

Estymacja: 55 000 – 65 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Poznań, kolekcja prywatna 
Rempex, 15.10.2019, poz. 304

(…) 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 specyfi czna faktura tych 
niezwykłych krajobrazów.
cytat za: Rajmund Ziemski, Pejzaże, Galeria Zderzak, Kraków 2003, s. 6
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41 
RAJMUND ZIEMSKI
(1930-2005)

Pejzaż, 1963

tech. mieszana, papier, 33 x 46,5 cm
opisany na odwrocie notatkami dla wydawcy 
magazynu „Projekt”

Estymacja: 5 000 – 6 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja rodziny 
Rakusa-Suszczewskich (podarunek od artysty)

Czy będzie to pejzaż odczuty jako 
radosna gra świateł i barw, czy 
- w późniejszym etapie - pejzaż 
pogrążony w mroku, z którego 
wyłaniają się zagadkowe sylwety 
linearnych struktur, czy wreszcie 
pejzaż „geologiczny”, stanowiący 
odpowiednik kolorytu ziemi, jej 
faktury i konsystencji - wszędzie 
odnajdujemy naturę jako punkt 
wyjścia i źródło inspiracji. 
– Aleksander Wojciechowski
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42 
ALFRED LENICA
(1899-1977)

Płodność słońca, 1968

olej, płótno, 46 x 50 cm
sygn. na odwrocie: A. LENICA WARSZAWA 1968 
PŁODNOŚĆ SŁOŃCA

Estymacja: 30 000 – 40 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
(zakup z Galerii Fibak)

Alfred Lenica to jeden z najważniej-
szych artystów polskiej awangardy XX wieku, 
z wykształcenia profesjonalny skrzypek, który 
– jak wielu wybitnych współczesnych twórców 
– malarstwo studiował poza kanonem akade-
mickim. Rysunku i malarstwa zaczął uczyć się 
prywatnie. Początkowo w latach 30. malował 
obrazy fi guratywne, których forma wskazuje na 
fascynację kubizmem, nieco później pojawiają 
się u niego wpływy surrealizmu spotęgowane 
w okresie okupacji spędzonym w Krakowie. 
Okres krakowski uważany jest za przełomowy 
w artystycznym rozwoju Lenicy. Zawarta wów-
czas przyjaźń z Jerzym Kujawskim zaowocowała 
zarówno pogłębieniem wcześniejszych zaintere-
sowań surrealizmem, jak i włączeniem się w nurt 
działań krakowskiej awangardy skupionej wokół 
Tadeusza Kantora. Po wojnie osiadł w Pozna-
niu, gdzie współtworzył w roku 1947 grup ę „4F+ 
R” (farba, forma, fantastyka, faktura + realizm). 
To Alfred Lenica stworzył pierwszy w Polskiej 
sztuce obraz taszystowski Farby w ruchu, 1949. 
Zrobił to całkowicie niezależnie podczas gdy 
za oceanem te same ścieżki przecierał Jackson 
Pollock, ubiegając o kilka lat Tadeusza Kanto-
ra. Lenica utrzymywał wówczas ścisły kontakt 
z Grupą Młodych Plastyków i wystawiał razem 
z artystami Grupy w Warszawie i Krakowie. Obok 
poszukiwań i fascynacji abstrakcją, Lenica ak-
tywnie współuczestniczył w nurcie socreali-
stycznym, tworząc wiele realistycznych obrazów 
w początku lat 50. W pierwszej po łowie lat 50., 
w okresie socrealizmu, Lenica przerwał swoje 
twórcze eksperymenty, zwracając się w stronę 
wprowadzonej politycznym nakazem doktryny 
artystycznej. W drugiej po łowie lat 50. ponow-
nie zafascynowany powrócił do swoich prekur-

sorskich poszukiwań w obrębie sztuki informel. 
Pozwoliło mu to około 1958 roku opracować 
charakterystyczny styl, bazujący na swoistym 
konglomeracie taszyzmu, sztuki informel a tak że 
surrealizmu. Do repertuaru środków wypowiedzi 
malarskiej Lenica włączył farby przemysłowe 
i lakiery, stosując często metodę drippingu (swo-
bodnego rozlewania i rozpryskiwania farby na 
podłożu). Chętnie posługiwał się collagem. Spo-
sób malowania oparł na wirujących, barwnych 
plamach, czasem obwiedzionych konturem, 
które dynamicznie wypełniają pola obrazów. 
Niejednokrotnie odczuwa się w nich nawiązanie 
do form naturalnych przez co malarstwo Lenicy 
często nazywano malarstwem biologicznym. 
W 1956 roku Lenica zamieszkał na stałe w War-
szawie, gdzie był czynnym uczestnikiem dyskusji 
i wspólnych ekspozycji w Galerii Krzywe Koło. 
Dobiegał wówczas sześćdziesięciu lat a mimo 
to warszawski okres jego twórczości był niezwy-
kle płodny. Indywidualna wystawa prac artysty 
w 1958 roku w „Zachęcie” zapoczątkowała całą 
serię wystaw w innych miastach w Polsce i za 
granicą. Lenica wiele podróżował a dom Leniców 
tętnił życiem artystycznym. Syn Alfreda, Jan – 
znany plakacista, zdobył międzynarodową sławę. 
Córka Danuta, ilustratorka książek, wyszła za mąż 
za Tadeusza Konwickiego, który w „Kalendarzu 
i klepsydrze” (1989) tak zrecenzował wystawę 
teścia: „ten łagodny, safandułowaty starzec jest 
wielkim prawdziwym artystą. Może jedynym bez-
interesownym artystą w naszej rozleglej rodzi-
nie. Kłaniam ci się, dziadku-siurpryzo, do samej 
ziemi… Chylę głowę z najgłębszym podziwem. 
Twoje życie wybuchło na koniec jak wulkan feerią 
barw, blasków i gwiazd”.

Są to piękne kompozycje barwne 
o niezwykłej różnorodności 
form, wysmakowanych 
tonacjach kolorystycznych 
i wyrafi nowanych kształtach, 
poetyckie... 
Beata Gawrońska-Oramus, autorka katalogu do 
wystawy Alfreda Lenicy w Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu, wrzesień – październik 2014.
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MYŚLĘ, ŻE TYM, 
CO OBSESYJNIE 
NARZUCA SIĘ PRZY 
OBCOWANIU 
ZE SZTUKĄ 
KIERZKOWSKIEGO, 
JEST GORZKIE 
I CHYBA IRONICZNIE 
WYZNANIE 
AUTORA, CZYM 
JEST W ISTOCIE 
SWEJ NASZA 
INDUSTRIALNA 
CYWILIZACJA.
– Tadeusz Brzozowski
Wystawa Malarstwa Bronisław Kierzkowski 1924-1993, Muzeum Okręgowe, Toruń 1994
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43 
BRONISŁAW KIERZKOWSKI
(1924-1993)

Kompozycja fakturowa, 1958

tech. własna, 68 x 80 cm
sygn. na odwrocie: KOMPOZYCJA FAKTUROWA BRONISŁAW 
KIERZKOWSKI WARSZAWA

Estymacja: 60 000 – 80 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna 
Paryż, kolekcja prywatna

WYSTAWIANY
Bydgoszcz, Galeria Sztuki Nowoczesnej, Sztuka 
współczesna z kolekcji W. Fibaka, 23.06–26.08.2018.

REPRODUKOWANY
Sztuka współczesna z kolekcji W._Fibaka [katalog wystawy], 
Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 
2018, s. 137 
Nowe obrazy. Kolekcja Olgi i Wojciecha Fibaków, Galeria 
Fibak, Warszawa 2010, s. 106.

Kierzkowski w twórczości skupił się przede wszystkim 
na eksperymentach formalnych, przechodząc różnorodne fazy 
– od fascynacji ściszonymi, monochromatycznymi gamami 
i fakturowymi efektami po abstrakcyjne, malowane temperą 
kompozycje oparte na dźwięcznych zestawieniach barwnych. 
W oferowanej pracy widoczne jest urzeczenie artysty mate-
rią. To dzięki kompozycjom fakturowym, do których należy 
prezentowana praca, Kierzkowski stał się artystą rozpozna-
walnym i cenionym. W dobie powszechnej fascynacji materią 
dzieła artysty miały swój własny, odrębny styl. Pod koniec lat 
50. wykształcił bowiem język plastyczny nie do podrobienia, 
oparty na kompozycja całkowicie abstrakcyjnych o bogatej, 
chropowatej fakturze budowanej warstwowo w gipsie. Na 
początku materii towarzyszył kolor, z którego już w 1958 roku 
Kierzkowski prawie zupełnie zrezygnował. 

W sztuce tej nie widać 
człowieka. Natomiast można 
tylko zobaczyć ślady jego 
działalności, gdzie odpady 
technicznej cywilizacji 
znalezione na złomowiskach 
przemieszane są z magmą 
ferm biologicznych, już 
skamieniałych. Ten typ 
reliefów – asamblaży – unika 
bogatej kolorystyki, jest prawie 
monodramatyczny, jest bardzo 
surowy. 
– Tadeusz Brzozowski
Wystawa Malarstwa Bronisław Kierzkowski 
1924-1993, Muzeum Okręgowe, Toruń, 1994.
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Tadeusz Brzozowski - malarz, Zakopane 1957, fot. Wojciech Plewinski, Forum

W obrazach pokazuję kalekich ludzi, 
kalekie uczucia, pokazuję to, co szare, 
zwyczajne. Wtedy zawstydzam rzeczy 
ładne. Bo sztuka to nie kontemplacja 
piękna, lecz przeżywanie ludzkich spraw… 
– Tadeusz Brzozowski 
(Brzozowski W., Brzozowski, [seria: Ludzie Czasy Dzieła], wyd. Edipresse, Warszawa, 2006.)

Tadeusz Brzozowski urodził się w 1918 
roku we Lwowie. Studia rozpoczęte w 1936 roku 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych kon-
tynuował w okupacyjnej Kunstgewerbeschule. 
Po wojnie (do 1946) wrócił do swojej rodzinnej 
Akademii, gdzie obronił dyplom (m.in. pod okiem 
Pawła Dadleza i Ignacego Pieńkowskiego). Zaraz 
po 1945 roku sam zaczął prowadzić działalność 
pedagogiczną, najpierw na Politechnice Krakow-
skiej, a później w Liceum Plastycznym w Zako-
panem, gdzie mieszkał od 1945 roku, wreszcie 
w PWSSP w Poznaniu oraz Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. Przez kilka dekad był jedną 
z barwniejszych postaci krakowskiego środowi-
ska artystycznego. W czasie okupacji występował 
jako aktor w konspiracyjnym teatrze Tadeusza 
Kantora. Był członkiem Grupy Młodych Plasty-
ków, a następnie (w 1957) współzałożycielem II 
Grupy Krakowskiej. Należał także do międzyna-
rodowego ugrupowania Phases, skupiającego 
twórców zainteresowanych malarstwem inspiro-
wanym surrealizmem oraz abstrakcją niegeome-
tryczną. Te dwa nurty w dużej mierze określają 
charakter twórczości Brzozowskiego, mocno 
dystansującej się od potocznej rzeczywistości. 
Otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych 
oraz m. in. nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzy-
kowskiego (1983). Wśród retrospektyw artysty za 

jego życia wymienić należy wystawę w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu (1974) i wystawę rysun-
ków w Muzeum Okręgowym w Radomiu (1986). 
Wielka wystawa pośmiertna eksponowana była 
w Muzeum Narodowym w Warszawie, a następ-
nie w muzeach w Zakopanem, Wrocławiu i Krako-
wie w latach 1997-1998. Wczesne obrazy artysty 
utrzymane są w konwencji zgeometryzowanej 
fi guracji. Równolegle powstawały kubizujące, 
bliskie abstrakcji kompozycje o surrealnych ty-
tułach. W odróżnieniu od chociażby Tadeusza 
Kantora, traktującego swoją twórczość niezwykle 
poważnie, Brzozowski miał dystans do siebie 
i do swojej artystycznej działalności. Przy całej 
powadze podejmowanych przez siebie tematów 
ujętych w specyfi  czną symbolikę zachował jako 
człowiek niezwykłą dozę dowcipu i autoironii, 
czemu dawał wyraz chociażby w tytułach swoich 
dzieł, pełnych wesołych skojarzeń i gier słownych. 
(Czkawka chirurga,1948; Pogrzeb rekina, 1948). 
W latach 50 zrealizował (m.in. z późniejszą żoną 
Barbarą Gawdzik) kilka polichromii we wnętrzach 
kościelnych - w Godziszowie (1951), Mogilanach 
(1945), Imielnie (1956) – stworzonych w konwen-
cji stylizowanej, średniowiecznej – barokowej 
fi  guracji. Wówczas powstały również pierwsze 
cykle rysunkowe (Colas Breugnon, 1953; Balet, 
1955) Na przełomie lat 50 i 60 ostatecznie ukształ-

tował się oryginalny styl Brzozowskiego – ro-
dzaj abstrakcji aluzyjnej, łączącej dekoracyjność 
kunsztu materii. Poprzez perfekcyjny warsztat 
ilustrował tajemnicze kompozycje, emanują-
ce metaforą. Stosował głębokie, pełne blasku 
kolory, kontrastujące z ciemnymi, mrocznymi 
plamami oraz ruchliwe linie tworzące jakby układ 
nerwowy kompozycji. Artystę interesował jednak 
przede wszystkim człowiek i to człowiek w swoim 
kalekim wydaniu, doprowadzony czasami na 
skraj wyczerpania i przez to obnażony w swo-
im istnieniu. Stąd jego obrazy są pełne emocji 
i dramatów, przedstawione „przedmioty” zaś 
rozdarte, rozczłonkowane, pokazane w trakcie 
przeżywanego właśnie dramatu. W latach 80. 
Artysta powrócił do kameralnych kompozycji fi  
guralnych, często wplatając je w sceny o tema-
tyce religijnej (Głowa Chrystusa, 1987). Istotna 
dziedziną twórczości artysty były podkolorowane 
rysunki o drapieżnej kresce (Krotochwila z kne-
blem, 1971; Parobek szczuje nieskładnie, 1981-
1982). Oprócz twórczości malarskiej i rysunkowej 
Brzozowski projektował także tkaniny (Biegacze, 
1955;Olifant, 1957; Kwartet zapustny, 1985) i sce-
nografi ę (Dziady, 1962-1963;Wielki teatr świata, 
1986). Zmarł w Rzymie.

TADEUSZ
BRZOZOWSKI
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(...) chciałbym malować 
stale z takim napięciem, 
jakie istnieje wówczas, 
gdy człowiek przeżywa 
najsilniejszą rozpacz czy 
radość - gdy umiera, gdy 
kocha, gdy rodzi się nowe 
życie (...)
– Tadeusz Brzozowski 

Tadeusz Brzozowski był niezwykle barwną posta-
cią ówczesnego świata artystycznego. W odróżnieniu od 
chociażby Tadeusza Kantora, traktującego swoją twórczość 
niezwykle poważnie, Brzozowski miał niezwykły dystans do 
siebie i do swojej artystycznej działalności. Przy całej powadze 
podejmowanych przez siebie tematów ujętych w specyfi czną 
symbolikę zachował jako człowiek niezwykłą dozę dowcipu 
i autoironii, czemu dawał wyraz chociażby w tytułach swoich 
dzieł, pełnych wesołych skojarzeń i gier słownych. Już w la-
tach pięćdziesiątych jego twórczość nabrała indywidualnego 
charakteru. Poprzez perfekcyjny warsztat ilustrował tajemnicze 
kompozycje, emanujące metaforą. Stosował głębokie, pełne 

blasku kolory, kontrastujące z ciemnymi, mrocznymi plamami 
oraz ruchliwe linie tworzące jakby układ nerwowy kompozycji. 
Artystę interesował jednak przede wszystkim człowiek i to 
człowiek w swoim kalekim wydaniu, doprowadzony czasami 
na skraj wyczerpania i przez to obnażony w swoim istnieniu. 
Stąd jego obrazy są pełne emocji, przedstawione „przedmioty” 
zaś rozdarte, rozczłonkowane, pokazane w trakcie przeżywa-
nego właśnie dramatu. Należy zwrócić jednocześnie uwagę na 
niebagatelny warsztat artysty. Kolor i faktura tworzyły jedyne 
w swoim rodzaju malarstwo abstrakcyjne, gdzie mówić mógł 
sam warsztat.

44 
TADEUSZ BRZOZOWSKI
(1918-1987)

Pątnice, 1979

olej, płótno, 102 x 100 cm
sygn. na odwrocie: t.Brzozowski 1979/ na 
blejtramie: „Pątnice”/ T.BRZOZOWSKI

Estymacja: 300 000 – 400 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Polska, kolekcja prywatna

REPRODUKOWANY
Tu jesteśmy – Prace z kolekcji Krzysztofa 
Musiała, wyd. Centrum Sztuki Współczesnej 
Znaki Czsu Toruń 2017, s. 74. 
Zapisy przemian- Sztuka polska z kolekcji 
Krzysztofa Musiała, ed. Barbara Ilkosz, Wrocław 
2008, s. 293.
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NASYCAM KOLOR 
DO MAKSIMUM, 
A POTEM NAGLE 
GO PRZYGASZAM. 
PRZYGASZAM 
TAK, JAK GASNĄ 
NASZE PRZEŻYCIA. 
JAK RODZĄ SIĘ 
KONTRASTY 
LUDZKIEGO LOSU. 
MAM STALE NA MYŚLI 
LUDZI PIĘKNYCH 
POPLAMIONYCH 
BRUDEM. 
– Tadeusz Brzozowski 
(Malinowski J., O Mojżeszu Kislingu z polskiego punktu widzenia, w: Pamiętnik Sztuk Pięknych, nr 1 (4), Toruń 2003, s. 61-62.)
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45 
LECH KUNKA
(1920-1978)

Abstrakcja

olej, płótno, 48 x 69,5 cm
sygn. p.ś.: L.Kunka

Estymacja: 6 000 – 7 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna 
(zakup w Domu Aukcyjnym Rempex)

46 
JUDYTA SOBEL
(1924-2012)

Martwa natura, 1960

olej, płótno, 75 x 90 cm
sygn. p.d.: J.SOBEL 1960

Estymacja: 15 000 – 25 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna 
Woodstock, kolekcja prywatna 
własność artystki

Lech Kunka […] przeprowadzał 
analizę „napięć kierunkowych”, 
określał „szkielet obrazu” dążył 
do stworzenia płaszczyzny 
„o jednolitym natężeniu formy” 
Wojciechowski A., Młode malarstwo Polskie 1944-1974, wyd. Osso-
lineum, Warszawa Kraków Gdańsk Łódź 1983, s. 60.
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Łódzki artysta, samouk 
który swój pierwszy kontakt ze 
sztuką zawdzięczał pracy w tam-
tejszym Muzeum Sztuki. Pomimo 
braku artystycznego wykształcenia, 
jego prace zachwyciły publiczność 
a Łódzkie teatry oraz inne instytu-
cje kulturalne zaufały mu i wynaj-
mowały go jako grafi ka. Pracował 
głównie w technikach linorytu oraz 
autocynkografi i. W 1962 roku zo-

stał przyjęty do Związku Polskich 
Artystów Plastyków. Swoje, życie 
spędził w Łodzi gdzie zajmował się 
malarstwem, grafi ką i rysunkiem. 
Jego prace zachwycają publiczność 
swoimi bogatymi kompozycjami, 
przedstawiającymi świat wyobra-
żony przez autora. Dzieła mówią 
o ładzie i harmonii, kosmosu 
i świata. Prace przyciągają uwagę 
widza swoim ornamentowym cha-

rakterem i uwagą jaką przykładał 
Płóciennik do detalu. Jego prace 
znajdują się w kolekcjach Muzeum 
Narodowego w Warszawie, Kra-
kowie, Poznaniu, Szczecinie oraz 
Gdańsku, Muzeum Sztuki w Łodzi, 
Muzeach Okręgowych w Bydgosz-
czy, Rzeszowie oraz Bielsko- Białej, 
w instytucjach i kolekcjach pry-
watnych za granicą. Swoje prace 
prezentował w Polsce oraz na 

licznych wystawach za granicą re-
prezentując tam sztukę Polską. Był 
laureatem ponad 40 nagród w kraju 
i za granicą. W 2004 roku powstała 
Fundacja „Arkadia” imienia Hen-
ryka Płóciennika, której celem jest 
zebranie i popularyzowanie twór-
czości artysty. 

47 
HENRYK PŁÓCIENNIK
(1933-2020)

Wiosenny nastrój, 1989

olej, płótno, 65 x 54 cm
sygn. l.d.: PŁÓCIENNIK, 89 
na odwrocie: HENRYK PŁÓCIENNIK 
„WIOSENNY NASTRÓJ” PLEJ PŁÓTNO 
65x54, 1989 r.

Estymacja: 12 000 – 18 000 zł ◆

Ktoś powiedział mi 
kiedyś, że żeby nadać 
dziełu sztuki prawdziwą 
unikatowość trzeba 
by zamiast sygnatury 
zostawiać odcisk palca, 
takie dzieło nawet kiedyś 
stworzyłem. Spodobał mi 
się ten koncept, że sztuka 
jest jak odcisk palca.
„Sztuka jest jak odcisk palca”. Rozmowa z wybitnym polskim grafi kiem 
– Henrykiem Płóciennikiem, portal Niezła Sztuka, 18 września 2016.
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48 
ZBIGNIEW MAKOWSKI
(1930-2019)

Et omnia pergunt 
ad unum locum, 1972

gwasz, papier, 56 x 76 cm
sygn. l. g.: Zbigniew Makowksi, 1972 
na odwrocie nalepka Galerii Jeanne Bucher

Estymacja: 30 000 – 35 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Poznań, kolekcja prywatna 
Paryż, Galeria Jeanne Bucher

Studiował na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych u Ka-
zimierza Tomorowicza w latach 1950-56. Po zakończeniu edukacji 
Makowski aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym środowiska 
awangardy i brał udział w wystawach i wydarzeniach, które decy-
dowały o obliczu polskiej sztuki lat 50. i 60. Były to między innymi: 
III Wystawa Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 1959 oraz Plener 
Koszaliński – Osiecki w 1963. Pomimo bliskiego kontaktu z tworzącą 
się wtedy awangardą, Makowski obrał inną ścieżkę artystyczną niż 
jego przyjaciele. Jego prace zachowały własny charakter nawiązu-
jący do surrealizmu z którym artysta zetknął się podczas podróży 
do Paryża w 1962 roku. Poznał wtedy sztukę Andréa Bretona oraz 
członków międzynarodowego ugrupowania Phases. Tworzył skom-
plikowane kompozycje łączące luźne skojarzenia z symbolami, 
cyframi, literami i geometrycznymi formami. Nie można jednak 
jednoznacznie określić Makowskiego jako surrealistę. To nie idea 
tego kierunku w sztuce go porwała a liryczność i poetyka prac. 
Artysta fascynował się nie tylko sztuką, ale również matematyką, 
kulturą europejską i azjatycką, poezją, fi lozofi ą, zjawiskami magicz-
nymi i ezoteryką. Wszystkie te zainteresowania miały odbicie w jego 
pracach i szczegółowo przemyślanych kompozycjach. Makowski 
stworzył swój język symboli, którymi posługiwał się w swojej arty-
stycznej twórczość do komentowania swojego życia wewnętrznego, 
myśli i nabywanej wiedzy. Artysta tworzył przede wszystkim na 
papierze, ale też na wszelakich tkaninach - od surowego płótna 
po aksamit. Makowski był szczególnie sprawny warsztatowo. Ry-
sunek jego prac jest bardzo staranny, budujący iluzję przestrzeni. 
W 1991 roku praca „Mirabilitas secundum diversos modos exire 
potest a rebus” została podarowana przez rząd Rzeczpospolitej 
genewskiej siedzibie ONZ. Makowski otrzymał Nagrodą Krytyki 
Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida (1973) oraz Nagrodą 
im. Jana Cybisa (1992. Artysta był też twórcą książek, które były 
wydawane przez galerię Zderzak. „Za ponadczasową i uniwersalną 
malarską wizję rzeczywistości, za ukrytą w jego obrazach poezję, 
magię, metafi zykę form i kolorów oraz za harmonijne połączenie 
intelektualnego i estetycznego wymiaru sztuki” Makowski został 
laureatem XI Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego. Jego prace 
znajdują się w kolekcjach w Polsce i za granicą oraz były ekspo-
nowane na licznych wystawach indywidualnych oraz zbiorowych. 

Pisanie to magia. 
Czym jest magia...? 
No więc czarami, 
czarodziejstwem. 
Miksturą ze słowa, 
snu, symbolu, uczucia, 
miksturą, mieszaniną 
czarodziejskich znaków, 
która ma siłę oddziałującą 
na życie, zupełnie tak, 
jak i życie ma siłę 
tworzenia słowa, 
ożywiania symbolu. 
 S. Márai, Magia, przłożyła I. Makarewicz, Warszawa, 2008, s. 293-294.
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PIĘKNO JEST 
TYLKO SUMĄ 
ŚWIADOMOŚCI 
NASZYCH ZBOCZEŃ.
– Salvador Dali
Żuławski A., Juki podróżne, Polska Ofi cyna Wydawnicza BGW, 1994, s. 20.

Ekscentryczny hiszpański malarz 
i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci 
w sztuce XX wieku. Był indywidualistą, który do 
tej pory wzbudza skrajne emocje. Jedni uważają 
go za geniusza inni za człowieka ze zbyt dużym 
ego. Urodził się w 1904 roku w Figueres w Ka-
talonii. Artysta wierzył, że jest kolejnym wcie-
leniem swojego starszego brata, który zmarł 
9 miesięcy przed jego narodzinami. Już jako 
10-cio latek wykazywał niezwykłe zdolności 
manualne, dlatego zaczął uczęszczać na zajęcia 
z rysunku. W wieku 14-stu lat zaczął sprzedawać 
z powodzeniem swoje pierwsze prace. Naukę 
kontynuował Akademii Sztuk Królewskich jed-
nak nie dokończył studiów ponieważ przez swo-
ją arogancje został wydalony ze szkoły. Wierzył 
w swój niezaprzeczalny geniusz i nie potrafi ł 
przyjmować krytyki od nauczycieli. Uważał, że 
ma większe od nich umiejętności i kompeten-
cje. Po tym incydencie artysta wyjechał do Pa-
ryża gdzie jego kariera nabrała rozpędu. Dzięki 
Joanowi Miró dostał się do grupy surrealistów 
z którą jest kojarzony do tej pory. Jednak przez 
popieranie faszyzmu został wykluczony przez 
resztę artystów. Do tego jego konfl ikt z André 
Bretonem spotęgował niechęć surrealistów do 
siebie. Dalí jednak nie potrzebował wsparcia 
grupy aby osiągnąć sukces oraz rozgłos. Jego 

ekscentryczność sprzyjała popularności i idą-
cymi za nią pieniędzmi. Artysta nie ukrywał 
swojego zamiłowania do dobrobytu. Nie odma-
wiał komercyjnym zamówieniem jak np. logo 
popularnych do dziś lizaków Chupa-Chups. Był 
artystą wielu talentów i odnajdywał się w prze-
różnych mediach sztuki. Przede wszystkim ko-
jarzony jest ze swoim malarstwem ale tworzył 
również fi lmy, rysunki, grafi ki, rzeźby i bardzo 
lubił być fotografowanym. Ze sztuki wideo naj-
bardziej rozpoznawalny jest „Pies Andaluzyjski”, 
który zrealizował wraz z Luisem Buñuelem. Jego 
obrazy są niezaprzeczalnie mistrzowskie pod 
względem warsztatowym. Jednak to jego wy-
obraźnia robi na widzach największe wrażenie. 
Każda osoba nawet nie zainteresowana sztuką 
zna jego obraz przedstawiający rozpływające 
się zegary (Uporczywość pamięci, 1931). Inne 
popularne dzieła to m. in.: Trwałość Pamięci, 
Płonąca Żyrafa czy Kuszenie Świętego Antonie-
go. Postać Daliego może wywoływać kontro-
wersje, jednak nie można odmówić mu inteli-
gencji oraz wiedzy. W swojej sztuce inspirował 
się psychoanalizą Freuda i innymi dziedzinami 
nauki. Artysta mógł cieszyć się z sukcesów w ka-
rierze za swojego życia. Oprócz kontrowersji 
i konfl iktów z innymi artystami, które były wodą 
na młyn dla jego rosnącej popularności, nie 

miał powodów do niezadowolenia. Również 
w życiu prywatnym Dali miał wiele szczęścia. 
Związał się z 10 lat starszą rosjanką o imieniu 
Gala, która była miłością jego życia. Kobieta 
była już w związku małżeńskim kiedy poznała 
artystę, jednak pod urokiem malarza rozwiodła 
się z francuskim poetą Paulem Éluardem. Dla 
Dalego była największą muzą, jej podobizny 
są uwiecznione w wielu jego obrazach gdzie 
użyczał jej twarzy portretowanym Madonnom. 
Ich związek był ekscentryczny tak jak całe życie 
artysty. Pozwalał swojej żonie na liczne roman-
se i zdrady nawet z jej byłym mężem. W trakcie 
II wojny światowej artysta wraz z żoną wyjechali 
do stanów aby stamtąd wrócić po latach do 
Katalonii. Wydał swoją autobiografi ę, która 
do tej pory jest czytana przez miłośników jego 
ekscentrycznej postaci. Gala zmarła w 1982 
roku. Był to olbrzymi cios dla artysty. Rok po 
śmierci żony namalował swój ostatni obraz 
i zaprzestał praktyki artystycznej już na zawsze. 
Podobno popadł w szaleństwo nie radząc sobie 
z ta wielką stratą. Uważał, że jest nieśmiertelny 
i chciał poddać się hibernacji. Zmarł w 1989 
roku i został pochowany w mieście swojego 
narodzenia, gdzie znajdował się jego Muzeum-
-Teatr. Miejsce jego spoczynku jest otwarte dla 
zwiedzających. 
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49 
SALVADOR DALI
(1904-1989)

Zestaw czterech prac z cyklu 
FlorDali, 1969

litografi e barwne z wykorzystaniem wcze-
śniejszych plansz litografi cznych 60 x 40 cm 
(w świetle oprawy) każda
ed. l.d.: XIV / CL każda

Estymacja: 80 000 – 120 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Wrocław, kolekcja prywatna
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W 1969 roku Dalí pracował nad kolorowy-
mi planszami litografi cznymi „Pomologie francais” 
z roku 1846. Ilustracje, wykonane w tej technice, 
pokazują bardzo subtelną grę kolorów i głównym 
ich tematem są motywy botaniczne. Dalí ożywił 
gotowe grafi ki swoimi osobliwymi fantazjami. 
W kolekcji czterech proponowanych grafi k mamy 
malinę, pomarańczę, fi gę oraz krzak cytryny. Sta-
nowią one fragment cyklu „FlorDali (Les Fruits)”, 
który składał się z 12-stu plansz. Prace są niezwykle 
dekoracyjne. Łączą w sobie urodę starych litografi i 
botanicznych ze szczyptą dowcipu myśli surreali-
stycznej. Artysta bawi się w inteligentny sposób, 
łącząc estetykę tych dwóch światów. Poziomka 
została spersonifi kowana, dostała ludzkiego kształ-
tu i nakrycie głowy przywodzące na myśl kapelusz 
Napoleona. W grafi ce przedstawiającą pomarań-

czę zostały wydobyte erotyczne elementy. Owoc 
przypomina kobiecy biust a dodana wbita fl aga 
z kobiecymi kształtami podkreśla wymowną in-
terpretacje Dalíego. Podobny charakter ma fi ga. 
Owoc również zastąpił piersi postaci, jednak ta 
wije się dramatycznie pod łodygą, która przebiła 
jej nogę. Ilustracja cytryny wydaje się najbardziej 
subtelna. W pierwszym momencie można nie do-
strzec postaci, która skryła się w liściach krzaku. 
Jednak wielkie oko, które znajduje się pod grafi ką 
jest dla nas wskazówką aby szukać głębiej. Prace 
Salvadora Dali zawsze nas zaskakują, pokazują 
nam alternatywny świat prosto z wyobraźni artysty. 
Prezentowane prace jednak są pomiędzy światem 
realnym a surrealistycznym, są wskazówką dla nas 
jak Salvador Dalí patrzył na otaczający go świat.

SURREALIZM JEST 
CZYMŚ WIĘCEJ NIŻ 
ZWYKŁYM RUCHEM, JEST 
KONSTELACJĄ ARTYSTÓW 
ZJEDNOCZONYCH TYM 
SAMYM PRAGNIENIEM 
PRZEKROCZENIA 
POZORÓW 
RZECZYWISTOŚCI.
Historia Sztuki od Starożytności do Postmodernizmu, red. Claude Frontisi, wyd. Świat Książki, Warszawa 2006, s.430.
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Christo Wladimirow Jawaszew znany 
szerszej publiczności jako po prostu Christo, był 
znanym amerykańskim artystą bułgarskiego po-
chodzenia. Zajmował się sztuką krajobrazu, pop 
artem, nowym realizmem i sztuką ziemi. 

W młodym wieku otrzymywał pry-
watne zajęcia artystyczne i wsparcie ze strony 
rodziców, którzy widzieli potencjał artystyczny 
w nieśmiałym chłopcu. Christo był szczególnie 
dotknięty wydarzeniami z II wojny światowej 
i płynnymi granicami swojego kraju. Możliwe, ze 
to doświadczenie wpłynęło na przyszłego artystę 
i jego twórczość. Podczas ewakuacji przebywał 
wraz z braćmi u rodziny na wiejskich wzgórzach 
poza miastem, gdzie Christo łączył się z naturą 
i rzemiosłem.

Podczas gdy Bułgaria znajdowała się 
pod represyjnymi rządami totalitarnymi, a sztu-
ka zachodnia była tłumiona, Christo zajmował 
się malarstwem realistycznym przez połowę lat 
50. Swoje artystyczne wykształcenie odebrał 
w Soff i na Akademii sztuk Pięknych, następnie 
kontynuował je w Pradze i Wiedniu w pracowni 
rzeźbiarskiej Fritza Wotruby. Podczas pobytu we 
Francji zajmował się malowaniem portretów, 
które były jego źródłem utrzymania. W styczniu 
1958 r. zaczął pakować rzeczy, które stały się jego 
znakiem rozpoznawczym. Pierwszym zapakowa-
nym obiektem była puszka z farbą. Jego kolekcja 
opakowanych przedmiotów gospodarstwa do-
mowego nosiła nazwę Inwentarz. W lutym 1958 r. 

Christo wyjechał do Paryża. W 1960 roku należał 
do francuskiej Grupy Nowych Realistów, która 
została zawiązana przez Restany’ego w mieszka-
niu Yves’a Kleina. Podczas pierwszego Festiwalu 
Nowego Realizmu w Nicei w 1961 roku artyści 
oprócz pokazu prac prezentowali zdarzenia. 
Chcieli w ten sposób uzyskać dzieło destruktu. 
Członkowie grupy niszczyli krzesła, stoły, strzeli 
petardami. Obiekty, które powstały podczas tych 
destrukcyjnych zachowań, były gotowym dziełem 
sztuki. Była to odpowiedź francuskich artystów 
na popularny amerykański nurt w sztuce Pop- art. 
Christo pomimo olbrzymiego zaangażowania, 
najdalej odbiegał w swojej sztuce od członków 
grupy Nowego Realizmu i Pop-artu. 

Wiele lat tworzył wraz z żoną Jeanne-C-
laude niezwykłe prace, które polegały na opako-
wywaniu obiektów mniejszych i większych, od 
wysp i budynków po magazyny, drobne przed-
mioty oraz ludzi. Ich prace są rozpowszechniane 
w formie fi lmów i fotografi i. Ten konsekwentnie 
powtarzalny akt pakowania miał swoje pocho-
dzenie w kulturze masowej etykiet i opakowań. 
„Opakowanie jako „powierzchnia” przedmio-
tu staje się w twórczości Christo jednocześnie 
znakiem niedostępnej istoty rzeczy. Nie tylko 
wskazuje i oznacza, ale jednocześnie mówi 
o niemożliwości pełnego i dogłębnego zrozu-
mienia.” (Sztuka Świata, Tom 10, wyd. Arkady, 
Warszawa 2006, s. 106). Dla Christo opakowanie 
stanowiło przegrodę lub zasłonę. Szczególnie 

widać to w pracach „Żelazna kurtyna” z 1962 roku 
w Paryżu i w „Kurtynie” rozwieszonej w jednej 
z dolin w Kolorado. Opakowanie jako ukrycie, 
odizolowanie. Czasem prace Christo odbiegały 
od standardowego zapakowania. Artysta przy-
krywał folią ścieżki w amerykańskich kampusach 
i zmuszał widzów do ustanowienie podziału na 
„przed” i „za”. Niektóre z przedmiotów, czy miejsc 
do tej pory banalnych, zapakowane nabierało 
charakteru sztuki „minimal art”.

Innym nurtem w sztuce do którego 
próbowano zakwalifi kować twórczość Christo 
to Land Art - Sztuka ziemi. Jednak artyści z tego 
nurt sztuki koncentrowali się na ekologii i stawiali 
naturę na pierwszym miejscu jako głównego bo-
hatera. Christo natomiast badał reakcje społecz-
ne opakowując nadbrzeże Australii czy otaczając 
różową folią wysepki na Florydzie. Dlatego gdyby 
było się zmuszonym do zakwalifi kowania artysty 
do jednego nurtu w sztuce to skłanialibyśmy 
się przede wszystkim ku Pop artowi, pomimo 
że w czasach twórczości Christo należał on już 
do przeszłości.

Artysta po wieloletniej karierze arty-
stycznej zmarł w bieżącym roku, zostawiając za 
sobą dokumentacje swoich większych projektów 
oraz opakowane drobniejsze przedmioty, które 
zapakowane nie tyle co utraciły swoją tożsamość 
ale zyskały status dzieła sztuki, który jest teraz 
dla nas pamiątką wielkiego artystycznego indy-
widualisty, jakim był Christo. 

Opakowanie jako „powierzchnia” 
przedmiotu staje się w twórczości 
Christo jednocześnie znakiem 
niedostępnej istoty rzeczy. Nie 
tylko wskazuje i oznacza, ale 
jednocześnie mówi o niemożliwości 
pełnego i dogłębnego zrozumienia.
Sztuka Świata, Tom 10, wyd. Arkady, Warszawa 2006, s. 106.

Christo przy swojej pracy, Kassel, Niemcy, 1968, Forum

CHRISTO 
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DZIEŁO 
SZTUKI JEST 
KRZYKIEM 

WOLNOŚCI.
– Christo

Christo z makietą swojego projektu „Valley Curtain”, 1973, Forum
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Niemiecki Reichstag, owinięty srebrną tkaniną przez Christo, Forum
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50 
CHRISTO
(1935-2020)

Wrapped Book (Modern Art), 1978

Książka Modern Art (by Sam Hunter and John 
Jacobus, wyd. Abrams Original Editions, New York) 
owinięta w przezroczysty polietylen i przewiązana 
sznurkiem 34,3 x 25,4 x 4,4 cm
sygn. na odwrocie: Christo ed. 30/120

Estymacja: 50 000 – 70 000 zł ◆

WYSTAWIANY
Izrael, Israel Museum, No Place Like Home, 25.02. – 
29.07.2017 
Izrael, Israel Museum,Dada Surrealism and Beyond, 
2007

REPRODUKOWANY
Christo: Prints and objects 1963-87, wyd. Schellmann, 
1988, poz. 95.

KAŻDY 
ARTYSTA 
NA ŚWIECIE 
LUBI, GDY 
JEGO 
TWÓRCZOŚĆ 
SKŁANIA 
LUDZI DO 
MYŚLENIA.
– Christo

Artysta w swojej pracy badał motyw 
zakrycia tożsamości przedmiotów i miejsc, izo-
lacji ich od świata zewnętrznego i nadawania im 
większej wartości poprzez nadanie im etykiety. 
Opakowywanie mniejszych przedmiotów było 
również powrotem do korzeni artysty. W stycz-
niu 1958 r. zaczął pakować drobne rzeczy, które 
dopiero z czasem doprowadziły do olbrzymich 
realizacji. Pierwszym zapakowanym obiektem 
była puszka z farbą. Jego kolekcja opakowanych 
przedmiotów gospodarstwa domowego nosiła 
nazwę Inwentarz. 
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Christo i Jeanne-Claude dokonali szczegółowych 
notatek na temat każdego ze swoich projektów 
i opublikowali zebrane materiały w książkach, wraz 
ze związanymi z nimi zdjęciami, zezwoleniami oraz 
sprawozdaniami i zatwierdzeniami dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju, które obejmowały każdy 
etap projektu, od powstania idei do ukończenia 
efemerycznego dzieła sztuki, włącznie z jego 
usunięciem i recyklingiem.
Projects of Passion: Lessons for Strategy from Temporary Art, red: Svejenova S., Pedersen J. 
S.,  Vives L., wyd. Emerald Group Publishing Limited, Styczeń 2011 s. 6. 

Bardzo trudno o pracę 
autorstwa Christo, która nie jest 
dokumentacją fotografi czną lub 
fi lmową jego większych projektów. 
Artysta był przede wszystkim znany 
z wielkich realizacji w przestrzeni jak 
opakowywanie wysp, nadbrzeży czy 
budynków. Te prace przyniosły mu 
popularność ponieważ zaskakiwa-
ły publiczność swoim bezkompro-
misowym podejściem do sztuki. 
Jednak istotę twórczości Christo 
najłatwiej zobaczyć w mniejszych 
pracach. Nie jesteśmy wtedy przy-
tłoczeni skalą i potrafi my podejść 
z dystansem do dzieła zamiast go 

podziwiać ze względu na to, że reali-
zacja i jej brawura robi na nas wra-
żenie. Przykładem mniejszych re-
alizacji prac jest np. prezentowany 
opakowany magazyn Modern Art. 
Co ciekawe prace z tej serii są ozna-
czone edycją. Jest to procedura naj-
częściej wykorzystywana w fotogra-
fi i i grafi kach, czyli tam gdzie dzieło 
jest powtarzalne i niejednokrotnie 
odbijane czy wywoływane. Ten za-
bieg nadaje unikatowości pracy i jej 
skończoność. W przypadku Christo 
i opakowanych gazet nie ma mowy 
o identycznym powtórzeniu dzieła. 
Składa się na to zbyt wiele zmien-

nych. Jednak jest to projekt artysty, 
który ma swój początek i koniec. Za-
pakowanie magazynu jest czynno-
ścią popularną, którą wykonuje nie 
tylko artysta ale też zwykły człowiek, 
który nie ma intencji tworzenia sztu-
ki. Christo nadając edycje swoim 
pracom daje im znaczenie dzieła. 
Co więcej, gdyby artysta zapakował 
o jedną gazetę więcej nie byłaby 
ona już obiektem sztuki, byłby to 
po prostu magazyn w folii. 
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Dziwne w sztuce jest to, 
że używam bardzo kon-
kretnych materiałów: 
płótna, drewna, farby, 
itp. Jednak w między-
czasie, w trakcie całego 
procesu, staram się to 
wszystko demateriali-
zować, aby zniknęło do 
czasu ukończenia pracy.
– Imre Bak
Fragment wywiadu prowadzonego przez Nóra 
Winkler dla Artmagazin online, 22.10.2016
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51 
IMRE BAK
(UR. 1939)

Orange, 1969

olej, płótno, 198.5 x 150 cm
sygn. na blejtramie: narancs Bak/69

Estymacja: 350 000 – 450 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Wrocław, kolekcja prywatna

WYSTAWIANY
Londyn, Carl Kostyál, Imre Bak, 
23.11.2016 – 18.02.2017

Rok 1968 była dla Imre 
Baka kluczowy. Artysta odwiedził 
wtedy Documenta 4, w których 
miał przyjemność poznać sztukę 
amerykańską i zmiany, które w niej 
nastąpiły w ostatnich latach. Arty-
sta zaznajomił się wtedy ze sztuką 
malarstwa barwnych płaszczyzn 
(Colir Field Painting), które zrobiło 
na nim ogromne wrażenie i wpły-
nęło na oblicze jego twórczości. To 
doświadczenie wespół z wcześniej 
widzianymi wystawami w londyń-
skim Tate zainspirowało młodego 
artystę do stworzenia własnej od-
powiedzi na przemiany w sztuce 
mu współczesnej. Prace, które 

powstały po 1968 roku przypo-
minają twórczość Petera Halleya, 
który motyw geometrii i malarstwa 
płaskich barwnych płaszczyzn opa-
nował do perfekcji. Pomimo dużego 
podobieństwa prac, intencje arty-
stów były równe. Bak kierował się 
w swojej sztuce przede wszystkim 
zestawem reguł, które pomimo 
pozornych ograniczeń sprawiają, 
że artysta ma nieskończoną ilość 
możliwości. Pierwsze prace Baka, 
które powstawały po odkryciu ma-
larstwa barwnych płaszczyzn miały 
scentralizowaną kompozycję. Arty-
sta korzystał z intensywnych i śmia-
łych barw. Obraz prezentowany na 

aukcji „Orange” pochodzi z 1969 
roku. Jest doskonałym przykła-
dem wczesnych geometrycznych 
prac Baka. Obraz składa się z sy-
metrycznie malowanych prostoką-
tów, które są obwiedzione grubym, 
ciężkim konturem przywołującym 
wspomnienie prac Lichtensteina. 
Obraz składa się jedynie z czterech 
kolorów: bieli, granatu, czerni oraz 
pomarańczy. Kolory silnie na siebie 
oddziałowywują i tworzą wspólnie 
kompozyję obok, której trudno 
przejść obojętnie. Tytułowy „Oran-
ge” wcale nie zajmuje najwięcej 
przestrzeni na obrazie ani central-
nej pozycji, ale pomimo to domi-

nuje obraz i ustawiają perfekcyjny 
balans w kompozycji. Z biegiem lat 
obrazy złagodniały, barwy straci-
ły na intensywności, a swoją moc 
zaczęły czerpać z relacji pomiędzy 
malowanymi poszczególnymi ele-
mentami. Przykładem mogą być 
dwie prace z 2005 roku: „Ausge-
zeichnet” i „Epizode”. Kompozycje 
są praktycznie identyczne, jedyne 
co je różni to kolory wykorzystane 
w pracach. Ten niewielki zabieg wy-
starczył, aby stworzyć dwie prace 
o tak różnym wyrazie i atmosferze.

Tu chodzi o przestrzeń. Im większą 
masz ilość danego koloru, tym 
bardziej przekonywująca jest jego 
trójwymiarowość, tym silniejsza 
i pełniejsza jest iluzja przestrzeni. 
Nie jest to jakaś obsesja na punkcie 
malowania dużych obrazów, chcę 
po prostu umożliwić widzowi 
wejście w przestrzeń obrazu. Ty 
stoisz przed nią, a ona cię otacza, 
jak z obrazami Pollocka. To jest 
inne doświadczenie od klasycznego 
malarstwa, gdzie przez „okno” 
spoglądasz w inny świat. Jesteś 
otoczony przestrzenią obrazu.
Imre Bak w rozmowie z Nórą Winkler w 2016 roku



NAJLEPSZE 
PRACE KNIFERA 
WYKORZYSTUJĄ 
ZWIĄZEK MIĘDZY 
SUGESTIĄ 
NIESKOŃCZONEJ 
POWTARZALNOŚCI 
WZORU 
A GRANICAMI 
PŁÓTNA.
– Rachel Wetzler
Magazyn Art in America, Julije Knifer, 03.2020, s, 80-81.
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Jeden z najsłynniejszych chorwackich 
malarzy reprezentujących sztukę abstrakcyjną 
XX w. Był członkiem i założycielem kolektywu 
artystycznego -  Grupa Gorgona, który działał 
w latach 60. W 1961 roku wziął udział w pierwszej 
wystawie New Tendencies w Zagrzebiu. Wysta-
wiał na wielu krajowych i międzynarodowych wy-
stawach, m.in. The New Tendencies exhibitions 
(1961, 1963, 1969 i 1973), Art Abstrait Constructif 
International w Denise René Gallery (Paryż, 1961-
1962), Konstruktivisten w Städtisches Museum 
Leverkusen (Leverkusen, 1962), Oltre l’informale 
(San Marino, 1963), Venice Biennale (1976 i 2001), 
São Paulo Art Biennale (1973 z Jurajem Dobro-
viciem i Vjenceslavem Richterem, 1979 i 1981). 
Współpracował z Galerią Dany Keller w Mona-
chium, Galerią Hoff manna w Friedbergu i Galerią 
Franka Elbaza w Paryżu. Wiele jego prac znajduje 
się w znaczących kolekcjach prywatnych oraz 
w instytucjach na całym świecie, w tym w Centre 
Georges Pompidou w Paryżu. W 2002 r. został lau-
reatem nagrody Vladimira Nazora za całokształt 
twórczości. W roku 2016 obraz Knifera PLS 69 
(1969) został sprzedany na aukcji w Wiedniu za 
137.000 euro, co było wówczas najwyższą ceną, 
jaką kiedykolwiek zapłacono za dzieło chorwac-
kiej sztuki nowoczesnej.

JULIJE 
KNIFER

W centrum jego zainteresowań był 
motyw meandru. Jest to symbol szczególnie 
eksploatowany w starożytnej Grecji i Rzymie, 
który następnie powrócił w okresie renesansu 
i klasycyzmu. Motyw ten często był wykorzysty-
wany w architekturze, rzeźbie oraz malarstwie, 
najczęściej w formie poziomego ornamentu 
złożonego z powtarzających się układów linii. 

Symbol meandru Julije Knifer zaczął 
eksplorować od 1960 roku. Wtedy to jego płótna 
zaczęły pokrywać liczne formy geometryczne 
nawiązujące do wspomnianego motywu. W jego 
pracach jest on często przeskalowany, gubiąc 
tym swój pierwotny dekoracyjny charakter na 
rzecz odegrania głównej roli na obrazie. Julije 
Knifer tworzył prace w różnych technikach ma-
larskich, takich jak druk, malarstwo olejne czy 
akrylowe, kolaż i mural. Swoją największa pracę 
przedstawiającą motyw meandru jest obraz na 
płótnie o wymiarach 20 x 30 m w kamieniołomie 
w Tybindze (1975). 

Prezentowana praca TÜ H DA WV 
z 1986 należy do najbardziej rozpoznawalnego 
okresu twórczości artyst. Pochodzi ona z już 
dojrzałego okresu artystycznego Knifera, kiedy 
to malarz już nie eksperymentuje z motywem 
meandru a prezentuje nam wynik wieloletniej, 
konsekwentnej pracy. Obraz przedstawia nam 
symbol, który jest daleki od podłużnej formy 
ornamentu, jednak widzimy w nim dalekie echo 
pierwotnej fascynacji Knifera. Praca jest intry-
gująco skomponowana. Ciemny symbol, który 
kontrastuje z białym tłem przylega do krawę-
dzi płótna, pomimo że intuicyjnie chcielibyśmy 
przesunąć go na środek obrazu. W ten sposób 
artysta zaangażował biel tła i zestawił go na 
równi z powierzchnią dotkniętą pędzlem artysty. 
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To, co robię, nie jest dekoracją, 
ornamentem ani estetyką. 
Dla mnie jest to szereg faktów, 
które tworzą meandry lub 
szereg meandrów, które 
w końcu są tylko jednym 
meandrem. 
– Julije Knifer
Muzeum Sztuki Współczesnej, Zagrzeb 2014, s. 19.

52
JULIJE KNIFER
(1924-2004)

TÜ H DA WV, 1986

akryl, płótno, 120 x 140 cm
sygn. na odwrocie: JKnifer TÜHDA 1986 WV 
acryl auf LW 120 x 140 
na blejtramie papierowe nalepki Galerii Dany 
Keller z Monachium oraz z Galerii Frank Elbaz 
z Paryża

Estymacja: 400 000 – 500 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Wrocław, kolekcja prywatna 
Paryż, Galeria Frank Elbaz 
Monachium, Galeria Dany Keller

Knifer odnosił się do formy geometrycz-
nej, którą nazywał „meandrem”. Chciał osiągnąć 
formę antymalarską poprzez zredukowanie wi-
zualnego aspektu obrazu, wykorzystując skraj-
ne kontrasty i minimum artystycznego wyrazu. 
Pierwszy meander pojawił się w jego sztuce 
w 1960 roku i motyw ten był obsesyjnie powta-
rzany przez artystę w ciągu czterdziestoletniej 
kariery, tworząc w efekcie jedno dzieło. W Notat-
kach napisanych w 1975 roku komentuje: "To, 
co robię, nie jest dekoracją, ornamentem ani 
estetyką. Dla mnie jest to szereg faktów, które 
tworzą meandry lub szereg meandrów, które 
w końcu są tylko jednym meandrem". (Muzeum 
Sztuki Współczesnej, Zagrzeb 2014, s. 19.) Swoje 
wariacje motywu oparł na takich kategoriach jak: 
powtarzalność, monotonia, przepływ, rytm, czas, 
cierpliwość i brak rozwoju, wykorzystując przede 
wszystkim kolory czerni i bieli.

W drugiej połowie lat 50. Knifer stworzył 
setki rysunków i liczne obrazy, w których ćwi-
czył proces stopniowej redukcji geometrycznego 
znaku, w sposób ciągły, dzień po dniu, jakby 
tworząc wizualny dziennik. Eliminując zbędne 
elementy, eksplorując z formami geometrycz-
nymi poziomymi i pionowymi, redukując paletę 

do czerni i bieli oraz skupiając się na rytmicz-
ności znaku, dotarł do motywu meandru. Pisał: 
"Próbowałem stworzyć formę antymalarską za 
pomocą minimalnych środków z ostatecznymi 
kontrastami, mającą tworzyć monotonny rytm" 
(Muzeum Sztuki Współczesnej, Zagrzeb 2014, s. 
147.). Pierwszy taki obraz, Meander 1 z 1960 roku 
składa się z czarnych, połączonych ze sobą ele-
mentów różnej wielkości na białym tle. Drugi, Me-
ander 2 z 1960 to biały meander na czarnym tle. 
Jego kompozycja wydaje się bardziej wywarzona 
pomimo, że na płótnie znajduje się niemal iden-
tyczny geometryczny kształt. Meandry Knifera, 
które mają powtarzalną formę, tworzą wspólny 
rytm poprzez całą twórczość malarza. Artysta 
określa go jako "eskalacja jednolitości i mono-
tonii”. Na jego podejście wpłynęło po części od-
krycie muzyki eksperymentalnej Stockhausena, 
Johna Cage'a, Maurizio Kagela, Luigiego Nono 
i innych, z którymi zetknął się podczas Biennale 
Muzycznego w Zagrzebiu w 1961 roku. Muzyka 
stanowiła jedną z głównych inspiracji artysty. 
To w dźwiękach najłatwiej jest nam odnaleźć 
rytm. Knifer często odwołuje się do słów Igora 
Strawińskiego, że muzyka to nic innego jak rytm.



Adolf Luther starał się 
„przedstawić prawdy leżące poza 
optyczną rzeczywistością” za po-
mocą ciemnej materii, szkła, luster, 
soczewek i laserów. Był jednym 
z najważniejszych artystów zajmu-
jących się sztuką kinetyczną. Jego 
praktyka artystyczna często była 
łączona z twórczością członków 
grupy Zero (Otto Piene, Heinzem 
Mackiem i Güntherem Ueckerem). 
Adolf Luther był pod dużym wpły-
wem lat 30. XX wieku. Na arenie 
międzynarodowej okres ten naj-
lepiej charakteryzuje się pojedyn-
kami najważniejszych światowych 
fi lozofi i politycznych - marksistow-
skiego socjalizmu, kapitalistycznej 
demokracji i totalitaryzmu zarówno 
komunizmu, jak i faszyzmu. w Eu-
ropie, surrealizm nadal był wiodą-
cym nurtem artystycznym, rodza-
jem ekspresji i sposobu myślenia, 

który został spopularyzowany na 
całym świecie. W Meksyku artyści 
tacy jak Frida Kahlo i Diego Rivera 
włączyli wiele z tych idei do swo-
ich radykalnych ideologii politycz-
nych, aby rozwinąć innowacyjny 
rodzaj magicznego realizmu. Luther 
w 1939 roku skończył wydział prawa 
na Uniwersytecie w Bonn a w 1943 
obronił swój doktorat. Jednocze-
śnie ze studiami interesował się 
sztuką i działał w dziedzinie malar-
stwa. W 1957 roku przyszły artysta 
defi nitywnie zrezygnował z wyuczo-
nego zawodu aby w pełni poświęcić 
się sztuce. Luther eksperymentował 
z malarstwem Barwnych płaszczyzn 
zanim zajął się tworzeniem obiek-
tów i światłem jako autonomicz-
nym medium. Debiutował jako ar-
tysta w 1960 roku wystawami się 
w Kaiser-Wilhelm-Museum w Kre-
feld i w Drian Gallery w Londynie. 

Osiem lat później Luther stworzył 
pierwszą instalację składającą 
się z wklęsłych luster leżących na 
podłodze, światła i dymu. W latach 
70. w jego twórczości pojawił się 
laser. Zaczął tworzyć instalacje 
wykorzystujące obiekty odblasko-
we i soczewki do rejestrowania 
światła i ruchu. W „przestrzeni 
laserowej” z 1970 roku unoszący 
się dym sprawia, że wiązki lase-
rowe są widoczne, tworząc ciągłe 
i zmienne doświadczenie prze-
strzenne, w którym światło działa 
jak element ruchomy. Podobnie, 
badanie materialności i jej związ-
ku ze światłem wykorzystane jest 
w pracy „Światło i materia” (1960). 
Twórczość Luthera niejednokrotnie 
wychodziła poza mury galerii i mu-
zeów i pojawiała się w przestrzeni 
publicznej. Szeroki rozgłos zyskał 
dzięki zamontowaniu wklęsłych 

luster w takich miejscach publicz-
nych, jak Stadion Olimpijski w Mo-
nachium na Igrzyska Olimpijskie 
w 1972 roku, Kancelaria w Bonn 
i Sala Koncertowa w Düsseldorfi e. 
Praktyka artystyczna Lutra, napę-
dzana zamiłowaniem do łączenia 
malarstwa, reliefów i rzeźby, obej-
mowała „dematerializacje”, asam-
blaże i instalacje ze zniszczonych 
materiałów. Praktyki te łączyły go 
z Grupą Zero. W 1979 roku Adolf 
Luther otrzymał tytuł profesora. 
Jego prace są wystawiane w ga-
leriach na całym świecie, przede 
wszystkim w Wielkiej Brytanii oraz 
w Niemczech. Prace tego niezwy-
kłego artysty można było podziwiać 
w Cortesi Gallery w Londynie, a tak-
że Galerie Heinz Holtmann i Galerie 
Leu w Niemczech.
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Adolf Luther (1912-1990), Forum

Adolf Luther, Kolonia, 1962.

Moja praca dosłownie 
potrzebuje rozgłosu, aby 
istnieć, co oznacza, że 
praca istnieje w interakcji 
z publicznością i architekturą. 
– Adolf Luther 
Adolf Luther. Światło i Materia. Przegląd Dzie-
ła życia z tekstami artysty, ed. Dieter Ho-
nisch, Recklinghausen 1978, s.135.

ADOLF
LUTHER

Dzisiejsze pomieszczenia 
nie są odpowiednie do tego, 
aby inspirować kogokolwiek 
do patrzenia na nie, wręcz 
przeciwnie, poprzez cały ich 
układ mają na celu zaproszenie 
publiczności do wszelkiego 
rodzaju działań, uczestniczenia, 
obserwowania i badania, tj. do 
przyjęcia innej postawy, która 
wykracza daleko poza refl eksję 
i medytację. Nie liczy się ani 
moment twórczy, ani proporcje 
sali, liczy się samo wydarzenie 
i jego jakość.
– Adolf Luther
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53
ADOLF LUTHER
(1912-1990)

Spiegelobjekt, 1968

lustra, pleksi, 47,5 x 47,5 cm
sygn. na odwrocie: Luter 68 
na odwrocie nalepka z domu aukcyjnego
Christies z 2005 roku

Estymacja: 80 000 – 140 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Belgia, kolekcja prywatna

Luther ustanawia dynamiczną 
koncepcja przestrzeni w sztuce. 
W przeciwieństwie do sztywnej 
przestrzeni spotykanej 
w malarstwie perspektywicznym 
(…), przestrzeń Luthra to płynne 
kontinuum różnych powiązanych 
ze sobą sił: pole siłowe.
– Klaus Honnef, 1971
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54 
JULIAN STAŃCZAK
(1928-2017)

Forward glow, 1980

akryl, płótno, 81,3 x 81,6 cm
sygn. na odwrocie: Julian Stańczak 1980 
oraz nalepka: Mitchell-Innes & Nash

Estymacja: 150 000 – 200 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Polska, kolekcja prywatna 
Nowy Jork, Galeria Mitchell-Innes & Nash

Studiował w Clevelend Art 
Institute a także w Yale. W 1965 r. 
wziął udział w wystawie „Respon-
sive Eye” w MOMA w Nowym Yor-
ku która usankcjonowała Op-art 
jako ważny kierunek sztuki XX w. 
W ostatnim okresie obserwujemy 
prawdziwy renesans zaintereso-
wania pracami tego artysty oraz 
wielu z kręgu Op-artu. Stańczak 
zasługuje na szczególną uwagę, 
zauważył to Bloomberg – Artnet, 

który umieścił go na 6 pozycji listy 
15 Najgorętszych nazwisk rynku 
sztuki. Marta Smolińska w katalogu 
Julian Stańczak Op-art i dynamika 
percepcji porównuje Stańczaka do 
zagubionego w świecie pitagorej-
czyka, który wsłuchuje się w puls 
kosmosu i muzykę sfer. Wierzy 
przy tym, ze wszechświat jest zbu-
dowany wedle matematycznych 
prawideł, co wyraża poprzez upo-
rządkowanie i harmonię w swoich 

obrazach. Jak pisze „(…) całe życie 
ściga ideę harmonijnej totalności 
i absolutnej klarowności”. Stąd, tak 
jak w prezentowanej pracy, bazą 
dla kompozycji jest regularne tło 
– w tym wypadku – siatka, stwo-
rzona przez układy linii pionowych 
i poziomych, rozmieszczonych 
w regularnych odstępach. Sam 
Stańczak w zastosowaniu takiego 
tła w dużej części prac widzi sposób 
na uzyskanie efektu spójności mie-

dzy poszczególnymi dziełami. Poza 
tym jest to według artysty droga do 
ukojenia dla oka ludzkiego, gdyż 
każda „regularność” i „powtarzal-
ność” daje poczucie bezpieczeń-
stwa. Niewątpliwie osobowość 
artystyczna Juliana Stańczaka na-
leży do największych postaci świata 
sztuki naszych czasów, jest jednym 
z czołowych artystów koloru, świa-
tła i geometrii, z jakim przyszło nam 
obcować.

POCZĄTKOWO 
GEOMETRIA WYDAWAŁA 
MI SIĘ BRUTALNA. GDY 
PO RAZ PIERWSZY JĄ 
ZASTOSOWAŁEM, MIAŁEM 
WRAŻENIE, ŻE CAŁKOWICIE 
WYELIMINOWAŁEM 
Z OBRAZU ODNIESIENIA 
OSOBISTE I EMOCJE. 
– Julian Stańczak
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Moja praca jest natury 
eksperymentalnej. Jest skupiona 
na badaniu efektów zestawienia 
barw komplementarnych w ich 
pełnej intensywności oraz zmian 
optycznych, które po nich następują. 
Studiuję dynamiczne efekty całości 
w kontekście zmieniających się 
warunków oświetlenia oraz relacji 
światła i barwy.
– Richard Anuszkiewicz

55 
RICHARD ANUSZKIEWICZ
(1930-2020)

Red to blue portal, 1977

akryl, szablon/płyta, 212 x 122 cm
sygn. p.d.: ANUSZKIEWICZ 11/50 1977 
na odwrociu pieczęć z monogramem 
autorskim, pieczęć: ©RICHARD ANUSZKIEWICZ 
– 1977 z numerem 19 oraz dwie nalepki 
z domu aukcyjnego Shannons

Estymacja: 35 000 – 45 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Polska, kolekcja prywatna 
USA, Shannon, 23.01.2020, poz. 58

W 1964 magazyn „Life” nadał Anusz-
kiewiczowi przydomek „czarodzieja op-artu”. 

Prace Anuszkiewicza najczęściej są 
sprowadzone do dwóch kolorów. Artysta bada 
ich relacje za pomocą multiplikowanych linii i re-
gularnych form. Gra, która odbywa się na jego ob-
razach, pomimo, że jest oszczędna w środkach, 
pochłania widzów bez reszty. Artysta za pomocą 
linii grubszych bądź cieńszych, dłuższych i krót-
szych, buduje całą historię, wobec której nie da 
się przejść obojętnie. Dzieje się tak, ponieważ 
prace Anuszkiewicza z każdej perspektywy wy-
glądają inaczej. Zmieniają się w zależności od 
intensywności światła, które na nie pada czy 
kąta patrzenia. Kiedy poruszamy się względem 
pracy, ona nie pozostaje nam dłużna, wprowa-
dzając linie w iluzję ruchu. Prace Anuszkiewicza 
opowiadają nam o tym, czym jest wzrok i nasza 
percepcja.Pomimo że prace Anuszkiewicza są 
bardzo estetyczne, to nie było to priorytetem 
dla artysty. Jest to jedynie efekt uboczny jego 
eksperymentów. Dla artysty sztuka może posłu-
żyć jako materiał do badań nad naszą percepcją 
i tym, co może się wydarzyć pomiędzy kolorami.
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WOJCIECH 
FANGOR

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
(dyplom w 1946), w latach 1953-61 był docentem na macie-
rzystej uczelni. Początkowo fascynował go kubizm. W okre-
sie socrealizmu namalował obraz Matka Koreanka, jedno ze 
sztandarowych dzieł tego kierunku, tworzył również plakaty. 
W drugiej połowie lat 50. zwrócił się ku sztuce abstrakcyjnej. 
Jego twórczość zdominowała problematyka przestrzeni, po-
krewna estetyce op-artu. Kilkadziesiąt lat spędził w USA, miał 
tam wiele wystaw, a jego dzieła trafi ły do ważnych kolekcji, 
zarówno prywatnych jak i publicznych m.in. Muzeum Gug-
genheima w Nowym Jorku. W 2012 roku w Muzeum Narodo-
wym w Krakowie miała miejsce wystawa podsumowująca 
dotychczasową twórczość Wojciecha Fangora. Bezsprzecznie 
należy do grona największych klasyków współczesności, którzy 
swoją twórczością nadali kształt całej polskiej sztuce okresu 
powojennego. Jest w czołówce najbardziej rozpoznawalnych 
polskich artystów, którego obrazy podbijają nie tylko rodzimy 
ale i światowy rynek sztuki. Początkowo Fangora fascynował 
kubizm. W okresie socrealizmu namalował obraz Matka Ko-
reanka, jedno ze sztandarowych dzieł tego kierunku, a także 
stworzył wiele plakatów. W drugiej połowie lat 50. zwrócił się 
ku sztuce abstrakcyjnej. Jego twórczość zdominowana została 
przez problematykę przestrzeni, pokrewną estetyce op-ar-
tu. „Studium przestrzeni”, pierwszy na świecie projekt typu 
environment, zrealizowany w 1958 roku razem ze Stanisławem 
Zamecznikiem w Salonie „Nowej Kultury” był niewątpliwie 
przełomowym momentem w karierze artysty. Przy wejściu 

na wystawę Wojciech Fangor zamieścił krótkie wyjaśnienie: 
„Celem tej wystawy jest przekazanie zależności przestrzennych 
pomiędzy obrazami. Nie interesuje mnie, co zachodzi w in-
dywidualnym obrazie, lecz co zachodzi pomiędzy obrazami. 
Obrazy stają się anonimowymi elementami zespołu, który 
rozpoczyna nowe życie i spełnia się w przestrzeni rzeczywistej. 
Odbiorca przez wybór drogi i czasu staje się automatycznie 
współtwórcą dzieła”. Na pierwszą połowę lat 70. przypada 
okres kontynuacji badań nad problematyką iluzji przestrzeni. 
Powstają wielkoformatowe płótna, w dużej części oparte na 
motywie fali. W 1970 roku Wojciech Fangor otworzył swoją 
indywidualną wystawę w Muzeum Guggenheima w Nowym 
Jorku. Było to wydarzenie przełomowe w życiu twórczym 
artysty. Mający już wówczas duże doświadczenie artystyczne 
Fangor zdawał sobie sprawę z kluczowej roli jaką odgrywała 
zależność między dziełem sztuki a otaczającą je przestrze-
nią. Relacja ta była ogromnie ważna w przypadku kół i fal 
toteż architektura wnętrza Muzeum Guggenheima spinała 
całą ekspozycję nadając jej odpowiedniego poszukiwanego 
przez Fangora wydźwięku. 

Zmarły w październiku 2015 roku Wojciech Fangor 
był jednym z najbardziej znamienitych malarzy, który cieszył 
się wielkim uznaniem w kraju i za granicą. Jego sztuka budzi 
stale rosnące zainteresowanie galerii i kolekcjonerów na całym 
świecie. Bezsprzecznie Wojciecha Fangora zaliczyć można do 
grona największych klasyków współczesności, którzy swoją 
twórczością nadali kształt polskiej sztuce okresu powojennego. 

Jest on wielkim romantykiem op-artu, 
działającym nie według reguł, lecz według 
połączenia intuicji i eksperymentu, odwo-
łującym się nie do rozumu, lecz do naszej 
tęsknoty za tym, co tajemnicze. Kiedy już 
to czysto wzrokowe wrażenie nowości się 
zatrze, okaże się, że ta sztuczka optycz-
na faktycznie jest czymś więcej niż tylko 
sztuczką i jawi się jako brama do nowego 
doświadczenia koloru i przestrzeni. 
– John Canaday
Fangor’s Romantic Op, New York Times, 15 luty, 1970, s. 103. 



149 148 

W 1970 roku odbyła się prestiżowa wystawa prac Woj-
ciecha Fangora w Muzeum Solomona Guggenheima w Nowym 
Jorku. Zaprezentowane przez malarza obrazy wyznaczyły nowe 
trendy w zachodniej sztuce op-artu i ostatecznie potwier-
dziły pozycję polskiego artysty w śród czołowych twórców 
malarstwa abstrakcyjnego. Koła Fangora stawiano w jednym 
szeregu z kwadratami Malewicza i trójkątami Kandinskiego. 
W przeciwieństwie jednak do osiągnięć rosyjskich mistrzów 
obrazy Polaka zachwyciły świat swoją miękką formą, u któ-
rej podłoża od początku leżały percepcyjne poszukiwania. 
Intensywne w swej kolorystyce i rozwibrowane M61 powsta-
ło w tym samym roku co wielki sukces wystawy w Muzeum 
Guggenheima. Fangor przebywał wtedy w Madison w stanie 
New Jersey gdzie do 1983 roku wykładał na Farleigh Dickinson 
University. Równolegle z intensywną działalnością akademicką 
artysta nie ustawał w indywidualnych poszukiwaniach malar-
skich skupiając się w pierwszej połowie lat 70. na roli koloru. 
Fangor chciał by kolor nie tylko wychodził ku widzowi ale 
też tworzył przestrzeń pomiędzy płótnem a obserwatorem. 
W M61 iluzja „wędrującego” koła osiągnęta została za pomocą 
zestawienia intensywnego, okręgu z przygaszonym w barwie 

tłem. Efekt pulsowania wzmożony jest poprzez zatarcie granic 
między poszczególnymi elementami. Zastosowanie kształtów 
okątach obłych, nieograniczających możliwości efektów bez-
krawędziowych, takich jak fale, elipsy, koła, stanowiło jeden 
z warunków koniecznych do wywołania pozytywnej przestrzeni 
iluzyjnej. Obrazy malowane przez Fangora w latach 1958-1973 
charakteryzował minimalizm, prostota i brak jakiejkolwiek 
faktury na powierzchni płótna. Tak jak pisze Bożena Kowalska: 
„niezależnie od obszaru odniesień i asocjacji obrazy Fangora 
(…), zwłaszcza zaś jego pulsujące światłem kręgi, mają na widza 
bezpośrednie działanie magnetyczne. Koncentrują uwagę, 
przykuwają myśl i wyobraźnię, zdają się wcągać w swój obszar 
magii i tajemnicy”. (cyt. za: Kowalska B., Twórcy – postawy. Ar-
tyści mojej galerii, Warszawa 2015, tom II, s. 112). „ Interesowało 
mnie doznanie wizualne, nawet fi zjologiczne działanie obrazu 
na percepcję. Zacząłem malować takie obrazy do zrobienia 
wystawy, która pokazywałaby, że przestrzeń między obrazami 
jest ważniejsza od obrazów”. – powiedział Fangor w jednym 
z wywiadów w 2003 roku. Filozofi a ta towarzyszyła artyście od 
końca lat 50. a ż do po łowy lat 70. kiedy ostatecznie zamknął 
ten rozdział swojej twórczości.

Niezależnie od obszaru 
odniesień i asocjacji obrazy 
Fangora (…), zwłaszcza zaś 
jego pulsujące światłem 
kręgi, mają na widza 
bezpośrednie działanie 
magnetyczne. Koncentrują 
uwagę, przykuwają myśl 
i wyobraźnię, zdają się 
wcągać w swój obszar magii 
i tajemnicy. 
Kowalska B., Twórcy – postawy. Artyści mojej galerii, Warszawa 2015, tom II, s. 112.

56 
WOJCIECH FANGOR
(1922-2015)

M 61, 1970

olej, płótno, 127,5 x 127,5 cm
sygn. na odwrocie: FANGOR M 61 
1970 50x50”

Estymacja: 2 200 000 – 3 200 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
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WOJCIECH FANGOR 
CAŁE ŻYCIE CZEGOŚ 
SZUKAŁ W SZTUCE. I, 
O DZIWO, STALE COŚ 
ZNAJDOWAŁ. BYŁ 
DUCHEM NIESPOKOJNYM, 
OTWARTYM NA NOWE 
WYZWANIA, CIEKAWYM 
ŚWIATA I GOTOWYM NA 
EKSPERYMENTY. 
– Piotr Sarzyński
P. Sarzyński, Polityka, 2015

Przygotowania do wystawy malarstwa Wojciecha Fangora w warszawskim CSW, 09.09.2003, fot. Grażyna Jaworska, Agencja Gazeta
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Jeden z ostatnich klasy-
ków XX wieku. Ponad 70 lat drogi 
twórczej. Prawdziwy tytan sztuki. 
Swoją podróż w świecie malarstwa 
rozpoczął przed dwudziestym ro-
kiem życia i kontynuował  do sa-
mej śmierci. Znamy kolejne etapy: 
fascynację  Picassem i Legerem, 
soceralizm, studium przestrzeni 
i op-art, obrazy międzytwarzowe 
i telewizyjne, realizacje scenogra-
fi czne, projekty w przestrzeni pu-
blicznej, znak i litera jako element 
naszej codzienności. Każdy z nas 
wymieni zapewne coś innego. Jest 
z czego czerpać..

Ostatnie lata życia  Woj-
ciech Fangor spędził w wyremonto-
wanym starym młynie w Błędowie. 
W dużej pracowni artysty do ostat-

nich dni malował obrazy, projekto-
wał rzeźby i instalacje przestrzenne. 
Praca była dla niego sednem. Jak 
wspominają przyjaciele narzucił so-
bie niezwykle rygorystyczne zasa-
dy. Wstawał rano, od razu zakładał 
brązowe sztruksy i malował. Noc 
jest od spania, dzień od malowania 
- mawiał. Przyjmował gości w swo-
im ulubionym drewnianym fotelu 
i chętnie opowiadał o wszystkim, 
o sztuce, o swoich pobytach za gra-
nicą i o życiu. Wszystkie te historie 
zostały zapamiętane, na szczęście 
chciał się nimi podzielić. 

W ostatnim okresie w jego 
pracowni wszędzie stały krzesła na 
kółkach, przesiadał się z jednego na 
drugie. Najlepiej czuł się na wózku 
i w samochodzie. Pomiędzy piętra-

mi poruszał się windą. Na wszystko 
znalazł sposób, by do końca móc 
tworzyć, nie poddać się.

Autoportret z 2012r jest 
pracą bezcenną dla dorobku twór-
czego artysty. Nie sposób wskazać 
drugiej o podobnej sile wymowy 
i znaczeniu. Jest bowiem spojrze-
niem na siebie  w aktualnej rzeczy-
wistości, wcale nie zamknięciem 
i końcem, raczej etapem, którym 
twórca się podzielił, jak całym swo-
im życiem z tymi, którzy chcieli oglą-
dać. Stojąc przed tą pracą jesteśmy 
zaskoczeni, wstrząśnięci, ale też 
zachwyceni. Jesteśmy onieśmie-
leni odwagą, prawdą i kunsztem. 
Spokojnie, ale mocno obraz do nas 
przemawia ujawniając odwieczną 
prawdę przemijania, ale jednocze-

śnie dając nadzieję kontynuacji 
i ponadczasowości.  Przedstawił 
siebie nagiego, na wózku, w toale-
cie, pozbawionego sił. Ma wtedy 90 
lat. I w tym samym czasie, w 2012r, 
na 3 lata przed śmiercią,  otwiera  
się właśnie wielka wystawa retro-
spektywna artysty w Muzuem Na-
rodowym w Krakowie. Symbolika 
tych dwóch wydarzeń jest niezwy-
kle przejmująca, ale jakże typowa 
dla całej osobowości twórczej 
Fangora. Życie i sztuka splatają się 
w nim jedno, a geniusz na każdym 
etapie obydwóch tych zjawisk jest 
niedościgniony. I czego się nie tknął, 
nosiło znamię osobowości i oryginal-
ności.(P. Sarzyński, Polityka, 2015)

Taka brzydota życiowa. 
Namalowałem się takim kaleką, 
by zrobić z tego dobrą strukturę, 
bo mogę nad nią zapanować (...) 
ale nie jest ze mną tak źle, skoro 
przedłużono mi ważność prawa 
jazdy o kolejne pięć lat. 
Wojciech Fangor w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, 2012.

57 
WOJCIECH FANGOR
(1922-2015)

Autoportret, 2012

olej, płótno, 160 x 130 cm
sygn. p.d.: Fangor 12 
oraz na odwrocie: Fangor 2012 
AUTOPORTRET 160 x 130 cm

Estymacja: 500 000 – 600 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Wrocław, kolekcja prywatna 
własność artysty
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58 
HALINA WRZESZCZYŃSKA
(1929-2018)

Konfi guracja symetrii płaskiej, 1971

olej, płótno, 100 x 120 cm
sygn. dwukrotnie na odwrocie: Halina 
WRZESZCZYŃSKA „Konfi guracja symetrii płaskiej” 
/1971r/ 120 x 100 oraz Halina Wrzeszczyńska 
„Konfi guracja symetrii płaskiej”/ 71 120 x 100 
na odwrocie nalepka z opisem pracy z wystawy 
Prezentacje z 1974 roku we Wrocławiu

Estymacja: 8 000 – 10 000 zł ◆

WYSTAWIANY
Wrocław, Muzeum Architektury, Prezentacje, 1974

W latach 60 i 70 artyści w swojej sztuce 
zaczęli przejawiać mocniej inspiracje odkryciami 
naukowymi, które dla wszystkich były zarówno 
przerażające, jak i fascynujące. Za sprawą użycia 
broni jądrowej, nagle okazało się, że odkrycia, 
których ludzie dokonują, są nie tylko uwznio-
ślające a stały się niebezpiecznie i przerażające. 
Jednocześnie szersza opinia społeczna zaczęła 
postrzegać rzeczywistość nie przez pryzmat rze-
czy widzialnych, lub nawet tych widzialnych tylko 
pod mikroskopem, ale przez pryzmat czegoś 
potężnego a zupełnie niewidzialnego – świata 
fi zyki, niewidzialnego ale niezwykle potężne-
go i inspirującego nie tylko naukowców ale też 
artystów.

Halina Wrzeszczyńska była jedną z ar-
tystów, których porwał świat naukowy, tak róż-
niący się od tego widzianego ludzkim okiem. 
Artystka tłumaczyła: „Okres krystalizowania się 
założeń, które w konsekwencji doprowadziły do 
skupienia się na strukturze opartej o ideę ładu, 
obejmuje głównie lata 1965-1972. U ich podstaw 
leży głębokie przeświadczenie o istnieniu ukrytej 

harmonii rządzącej przejawami wszelkiego życia 
oraz optymistyczny pogląd, że objawy degene-
racji są stadium przejściowym lub pozorem. […] 
Jedyną sensowną drogą dla kierunku mej twór-
czości będzie sięgnięcie – celowe – po element 
fantastyki ‘wyspekulowanej’ w oparciu o rezul-
taty doświadczalne i teoretyczne nauk ścisłych. 
W przedstawieniu układów formalno-barwnych 
ustawicznie oscyluję na granicy rzeczywistości 
i fantastyki”

Artystka swoją twórczą drogę rozpo-
częła na w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych we Wrocławiu na wydziale Archi-
tektury Wnętrz. Pomimo wykształcenia bardziej 
technicznego, odnajdywała się również w malar-
stwie sztalugowym, grafi ce, monotypii, rysunku, 
ilustracji, projektowaniu mebli, wnętrz, odzieży. 
Jej zainteresowania sięgały również teorii sztuki. 
Nic więc dziwnego, że tak wszechstronnie uzdol-
niona artystka odnalazła się we Wrocławskim 
środowisku artystycznym. Od 1961 roku była 
członkiem Zarządu Polskich Artystów Okręgu 
Wrocławskiego (sekcja Malarstwa), a od 1974 

związała się z Zarządem ZPAP. Halina Wrzesz-
czyńska była doceniana przez publiczność i śro-
dowisko artystyczne. Dowodem tego jest dwu-
krotne stypendium artystyczne (1971,1978) oraz 
liczne wystawy zbiorowe w Polsce i za granicą.

Od 1965 rok artystka prowadziła dzien-
niki „Metryczki”, które były fundamentem jej 
programu artystycznego - „substrukturalizmu”. 
Efektem tej konsekwentnej i wieloletniej pracy 
była wystawa indywidualna w 1973 roku, podczas 
której Wrzeszczyńska przedstawiła teoretyczne 
opracowanie twórczości pt.: „Malarstwo Form 
Fundamentalnych i Pasażu Barwnego”. Cha-
rakterystyczne obrazy artystki przykuły uwagę 
Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. 
Zwrócili się z prośbą do Haliny Wrzeszczyńskiej 
do użyczenia obrazu olejnego „Elektrony” jako 
scenografi i do fi lmu „Wielki Układ” z 1976 roku.

Prace Haliny Wrzeszczyńskiej znajdują 
się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, 
m.in.: w USA, Francji, Niemczech, Austrii, Szwecji, 
Holandii i Hiszpanii.

Okres krystalizowania się założeń, które w konsekwencji 
doprowadziły do skupienia się na strukturze opartej o ideę 
ładu, obejmuje głównie lata 1965-1972. U ich podstaw leży 
głębokie przeświadczenie o istnieniu ukrytej harmonii rządzącej 
przejawami wszelkiego życia oraz optymistyczny pogląd, że 
objawy degeneracji są stadium przejściowym lub pozorem. […] 
Jedyną sensowną drogą dla kierunku mej twórczości będzie 
sięgnięcie – celowe – po element fantastyki „wyspekulowanej” 
w oparciu o rezultaty doświadczalne i teoretyczne nauk ścisłych. 
W przedstawieniu układów formalno-barwnych ustawicznie 
oscyluję na granicy rzeczywistości i fantastyki.
– Halina Wrzeszczyńska
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Danuta Lewandowska 
była warszawską malarką i projek-
tantką. W latach 1950-55 studiowa-
ła architekturę wnętrz na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie pod 
okiem profesora Jerzego Sołtana. 
Wiedza nabyta podczas studiów 
z konstrukcji kompozycji i precyzji 
rysunku architektonicznego miała 
wpływ na jej późniejsze prace ma-
larskie. Od 1958 roku była adiunk-
tem w Pracowni Brył i Płaszczyzn, 
która następnie zmieniła nazwę na 
Pracownię Struktur i Działań Wizu-
alnych, na Wydziale Malarstwa na 
rodzimej uczelni pod kierunkiem 
profesora Romana Owidzkiego. Do 
śmierci wykładała na warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych.

Projektowała wnętrza, tka-
niny, ale to jej twórczość malarska 
zyskała największe uznanie i dotąd 
jeszcze nie w pełni odkryta czeka na 
swoje zasłużone wysokie miejsce. 
Lewandowska bowiem uczestniczy-
ła w życiu intelektualnym czołowych 
ówczesnych twórców, pozostawała 
w przyjaźni m.in. z Henrykiem Sta-
żewskim, który nazywał jej obrazy 
„automatycznymi maszynami”. 
Możliwe, że ta znajomość zaowo-
cowała pracami artystki, które są 
bliskie konstruktywistycznej tradycji 
i abstrakcji geometrycznej. Szczyt 
jej twórczej dojrzałości przypada na 
lata 70-te. Twórczość tej artystki jest 
połączeniem geometrii z nurtem 
op-artowskim, przejawiającym się 
w efektach wizualnych. Henryk Sta-
żewski określił to chyba najpiękniej, 
mówiąc o malarstwie Lewandow-
skiej: doprowadza materię do stanu 
krańcowej wibracji. Sama artystka 
mówiła o swoim malarstwie: „obraz 
istnieje w przestrzeni... Zmienia się 
tylko światło”. 

Artystka żywo intereso-
wała się sztuką i fi lozofi ą Dale-
kiego Wschodu. Konsekwencji 
tych zainteresowań dopatruje się 
w najchętniej używanych przez 
Lewandowską kolorach-czerwieni 
i błękicie na ciemnej płaszczyźnie 
tła. W dalekowschodniej kulturze 
te kolory niosą za sobą bogactwo 
znaczeń i symboli. Czerwień ozna-
cza życie, miłość i ruch a błękity eter, 
nieskończoność i czynnik duchowy. 
Obrazy zmieniają się w zależności 
od kąta patrzenia, iluzja obrazu nie-

ustawicznie się zmienia i nigdy nie 
jest taka, jak z początku się wydaje. 
Prace Lewandowskiej tchną niesa-
mowitym spokojem, skłaniają do 
medytacji, wpływają na przestrzeń, 
w której się znajdują, a jednocześnie 
w żaden sposób nie są nudne, wręcz 
przeciwnie: nie sposób przejść obok 
nich obojętnie.

Najpłodniejszy okres 
twórczości przerwała nagła śmierć 
artystki 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 wysta-
wa w Zachęcie w 1982 roku oraz 
w Muzeum Okręgowym w Cheł-
mie w 1972. Jej prace znajdują się 
w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Muzeum Sztuki Ło-
dzi, Galerii w Chełmie, Jacques 
Baruch Galery Chicago, E. Pappe 
Galery w Los Angeles, galeriach 
i kolekcjach prywatnych w kraju 
i za granicą.

59 
DANUTA LEWANDOWSKA
(1927-1977)

Kompozycja Nr 26, 1974

akryl, płótno, 55,5 x 48,5 cm
opisany na odwrocie: ‚nr 26/1974’

Estymacja: 15 000 – 18 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Zakopane, kolekcja prywatna 
Desa Unicum, 11.10.2018, poz. 31 
Warszawa, kolekcja instytucjonalna

OBRAZ ISTNIEJE 
W PRZESTRZENI... 
ZMIENIA SIĘ 
TYLKO ŚWIATŁO.
– Danuta Lewandowska
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60 
JAN ZIEMSKI
(1920-1988)

Kompozycja, 1975

tech. własna, 52 x 72 cm
sygn. na odwrocie: JAN ZIEMSKI 1975

Estymacja: 40 000 – 50 000 zł ◆

Dwa przeciwstawne czynniki walczyły ze sobą 
zawsze w twórczości Ziemskiego o lepsze: potrzeba 
indywidualnej ekspresji i dążenie do obiektywizmu. 
Zwyciężało zwykle to drugie, choć pierwiastek emocji 
nie został w pełni przezwyciężony, nawet w pracach 
z ostatnich lat, kiedy – zdawać by się mogło – 
problemy optycznych efektów stały się ich jedynym 
celem i wartością. 
– Bożena Kowalska 
Kitowska-Łysiak M., Jan Ziemski - walka z „duchem geometrii”, w: Kresy 1996, nr 28, s. nlb.

Artysta malarz, przedstawiciel op-artu. 
Studiował medycynę na Wydziale Lekarskim 
UMCS oraz historię sztuki w KUL. Był współza-
łożycielem lubelskiej grupy artystycznej Zamek 
działającej w latach 1956–1959. Debiutował 
malarskimi kompozycjami metaforycznymi. 
W latach 1960– 1964 tworzył „formury” czyli 
obrazy-obiekty o złożonej fakturze, odlewane 
w gipsie. W połowie lat 60-tych artysta porzucił 
formułę obrazowania typu informel na rzecz 
analizy zagadnień optycznych wpisując swą 
sztukę w obszar abstrakcji geometrycznej i do-
świadczeń badających relacje przestrzeni, ruchu 

i światła. Jego wielowymiarowe prace budowane 
na płaszczyźnie obrazu za pomocą sferycznie 
wygiętych listewek oraz silnie kontrastowany 
kolor wywołują w widzu złudzenie optyczne. 
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 Pu-
ławach i Sympozjum „Wrocław ‘70”. 
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61 
HENRYK BERLEWI
(1894-1967)

Mechanofaktura

litografi a, papier, 51,5 x 51,5 cm
na odwrocie pieczęć Atelier Berlewi

Estymacja: 15 000 – 18 000 zł ◆

W ten sposób 
osiągnięty zostaje 
nowy wzór harmonii 
– zmechanizowanej 
harmonii epoki 
przemysłowej. 
– Jarosław Lubiak 
Abecadło, red. Jarosław Lubiak, Muzeum 
Sztuki w Łodzi, Łódź 2010.
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SZTUKA 
ABSTRAKCYJNA 
JEST NAJBARDZIEJ 
JEDNOLITYM, 
CAŁOŚCIOWYM 
I ORGANICZNYM 
WIDZENIEM 
KSZTAŁTÓW 
I KOLORÓW. 
– Henryk Stażewski
(„Odra”, 1968, nr 2)
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62
HENRYK STAŻEWSKI
(1894 -1988)

Relief nr 12, 1972

akryl, płyta pilśniowa, drewno, 61,3 x 61,3 cm
sygn. na odwrocie: nr 12 1972 r. H. Stażewski 
na odwrocie etykieta z Galerii Foksal z opisem 
pracy 

(Praca posiada certyfi kat autentyczności 
Wiesława Borowskiego.)

Estymacja: 180 000 – 250 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Kraków, kolekcja prywatna 
Warszawa, Galeria Foksal

Twórczość Stażewskie-
go od początku związana jest 
z awangardą – od wczesnych ku-
bistycznych rysunków poprzez fazę 
konstruktywistyczną i fascynację 
Strzemińskim po kompozycje 
z pogranicza abstrakcji i fi guracji, 
które dominowały warsztat artysty 
na prze łomie lat 40. i 50. 

Bożena Kowalska zauwa-
ża, że pierwsze reliefy powstały już 
w 1957 roku. „Sprawiały wrażenie 
szukania – jak gdyby jeszcze po 
omacku – spełnienia tęsknoty za 
uchwyceniem przestrzeni jako war-
tości bezpośredniej i dotykalnej, 

a odrzuceniem efektów malarskiej 
iluzji” (Henryk Stażewski, wyd. Arka-
dy, Warszawa 1985, s. 28). Pierwsze 
reliefy zostały pokazane na wysta-
wie urządzonej

Stażewskiemu w 1959 
roku. Krytyka zareagowała entuzja-
stycznie, Julian Przyboś, do tamtej 
pory krytycznie nastawiony wobec 
poszukiwań artysty, stwierdził: Wy-
stawa w Kordegardzie objawia nam 
nowego Stażewskiego. Nie oczeki-
wałem (…) od niego aż tak wielkiej 
i radosnej niespodzianki.” (Nowy 
Stażewski, w: „Przegląd Kulturalny”, 
nr 23, 1959).

W późnych latach 60. 
w twórczości Henryka Stażewskie-
go przeważać zaczęła tendencja do 
poddawania dzieła sztuki obiektyw-
nym prawom nauki. Podstawowym 
modułem w pracach z tego okresu 
stał się kolorowy kwadrat, który 
artysta multiplikował, różnicując 
nieznacznie jego barwę, by uzyskać 
zwielokrotnienie wymiarów i inten-
syfi kację efektów chromatycznych. 
Kompozycje te miały przybliżyć 
metafi zyczną ideę kwadratu. Sam 
Stażewski mówił o swoich reliefach, 
że przypominają tablice używane 
w optyce i kolorymetrii. Przy ich 

tworzeniu opierał się w znacznej 
mierze na własnej intuicji, gdyż jak 
mówił to „dzięki intuicji twórczość 
artystyczna nie jest ilustracją praw 
już odkrytych”. I o ile badania nad 
kolorem zostały znacząco zinten-
syfi kowane o tyle kwestia formy 
w obrazie została całkowicie wy-
eliminowana. Stażewski skoncen-
trował się na kwadracie – kształcie 
w jego mniemaniu najbardziej neu-
tralnym. Rozmieszczenie na kwa-
dratowym polu jednakowych kwa-
dratów w jednakowych odstępach 
pozwalało artyście przenieść punkt 
ciężkości odbioru pracy na kolor. 

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 z 1932 roku, źródło: Archiwum Galerii Foksal. 
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Edward Krasiński był jednym z najważ-
niejszych prekursorów neo-awangardy. Absol-
went krakowskiej szkoły Kunstgewerbeschule, 
wydziału architektury wnętrz i grafi ki a następ-
nie malarstwa na ASP u Władysława Jarockiego, 
Wojciecha Weissa, Józefa Mehoff era. W czasie 
okupacji związany ze środowiskiem Drugiej Grupy 
Krakowskiej a od przeprowadzki do Warszawy 
w latach 50. z kręgiem Galerii Krzywego Koła. Od 
lat 60. do końca swojego życia współpracował 
z Galerią Foksal. Twórczość Edwarda Krasińskiego 
jest bardzo złożona, niemal nieuchwytna, wy-
pływająca z życia samego artysty i jego twórczej 
postawy wobec otaczającego go świata. Krasiń-
ski był niezwykłą osobowością, pełną poczucia 
humoru i dystansu do siebie samego a cechy te 
pozwalały mu odrealniać rzeczywistość, zmieniać 
funkcję przedmiotów, kwestionować tradycyj-
ne formy w sztuce. Wczesne prace Krasińskiego 
były to rysunki o tematyce erotycznej oraz obra-
zy utrzymujące się w surrealistycznej stylistyce. 
Jego ilustracje pojawiały się w pismach takich 
jak „Kierunki”, „Polska” oraz „Ty i Ja”. Lata 60. 

w twórczości Krasińskiego przyniosły kolejny 
wymiar jego pracom. Powstały jego pierwsze 
obrazy przestrzenne i reliefowe, wykorzystują-
ce deseczki, druty i zawiasy. Powstał wtedy cykl 
„Dzidy”, prace z prętów, plastikowych kabli, które 
były zawieszane w powietrzu i miały zaskakiwać 
widza nagłym pojawianiem się. Artysta już wtedy 
pracował z konceptem linii, ale charakterystyczna 
niebieska barwa jeszcze nie pojawiała się w jego 
pracach. Zamiast tego były czerwienie, fi olety 
i szarości. 1968 roku artysta zaprezentował prace 
„98K1”, gdzie niebieska linka łączyła ze sobą dwie 
butelki. Przedmioty codziennego użytku uwikłane 
w relacje z niebieskimi zwojami, traciły swoje 
pierwotne znaczenie i pojawiały się w zupełnie 
nowym kontekście. Krasiński starał się odreal-
nić rzeczywistość, sprawić aby to co poważne 
nabierało lekkości. W latach 1965 i 1967 artysta 
brał udział w happeningach Tadeusza Kantora. 
Od roku 1970 jego znakiem rozpoznawczym była 
niebieska linia, taśma samoprzylepna, którą arty-
sta umieszczał na swoich pracach na wysokości 
130 cm. Taśma pojawiła się niedługo po tym na 

dziedzińcu Musée d’Art Moderne da la Ville de Pa-
ris podczas "3éme Salon International de Galeries 
Pilotes". W tym samym roku (1970) spóźniający się 
artysta na Biennale w Tokio wysłał telegram do or-
ganizatorów długości 80 metrów z powtarzającym 
się pięć tysięcy razy słowem „blue” napisanym 
alfabetem morsa. Tekst został wydrukowany na 
papierze i został umieszczony w przestrzeni prze-
znaczonej na pracę Krasińskiego. Praca następnie 
została przekazana do muzeum w Tokio jako dar 
od artysty. Błękitny pasek, pojawiał się regularnie 
w różnych miejscach na przestrzeni lat twórczości 
artysty. Bywał na obrazach, na ścianach galerii 
i w naturze. Krasiński wchodził dzięki niej w in-
terakcje z publicznością i badał temat nieskoń-
czoności. Prace Edwarda Krasińskiego znajdują 
się w zbiorach m.in. Centre Georges Pompidou 
w Paryżu, Muzeum Narodowym w Warszawie, 
Krakowie i we Wrocławiu, w Muzeum Sztuki w Ło-
dzi i Galerii Narodowej w Pradze. W 1998 roku 
został laureatem nagrody Polskiej Sekcji AICA za 
całokształt twórczości.

Gdyby szukać 
leitmotivu działalności 
Krasińskiego, to określenie 
nieskończoność wydaje 
się szczególnie użyteczne. 
Artysta pragnie bowiem 
rzeczy niemożliwej: 
chce nieskończoność 
zasugerować w sposób 
uchwytny wizualnie.
– Andrzej Kostołowski

EDWARD 
KRASIŃSKI

Edward Krasiński, fot. Tadeusz Rolke, Agencja Gazeta

Wystawa Edwarda Krasińskiego w krakowskim Bunkrze Sztuki, 10.04.2008, fot. Michał Lepiecki, Agencja Gazeta
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63 
EDWARD KRASIŃSKI 
(1925-2004)

Intervention, 1975

asamblaż, akryl, płyta pilśniowa, 
taśma klejąca, 70 x 50 cm 
sygn. i opisany na blejtramie: 
E.KRASIŃSKI-INTERVENTION-1975

Estymacja: 150 000 – 180 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Łódź, kolekcja prywatna
zakup od artysty

To jest niebieski pasek 
Scotch szerokości 19 
mm (...) On interweniuje 
W i demaskuje TO. ON 
istnieje. Mam do niego 
zaufanie. Pojawia się on 
na wszystkim i wszędzie 
z nim docieram. Nie 
wiem, czy jest to sztuka. 
Ale na pewno jest to 
Scotch blue, szerokość 19 
mm, długość niewiadoma.
– Edward Krasiński

Pasek to przypadek, 
ale oczekiwałem tego 
przypadku.
– Edward Krasiński

Po raz pierwszy niebieska 
linia pojawiła się podczas przyjęcia 
organizowanego w domu Krasiń-
skiego w Zalesiu Górnym pod War-
szawą w 1970 roku. Oznaczył nią 
parę drzew oraz dwie dziewczynki. 
Od tego momentu artysta wielo-
krotnie wykorzystywał ten motyw 
w swojej twórczości. Pojawiał się 
on na ścianach galerii, w labiryntach 
stworzonych na potrzeby wystaw, 
na Biennale w Tokio, gdzie kolor 
został zamieniony na słowo „blue” 
oraz w wielu innych miejscach. Arty-
sta wykorzystywał do pracy zawsze 
tą samą taśmę. Mówił: Pojawia się 
ona na wszystkim i wszędzie z nią 

docieram. Nie wiem, czy jest to sztu-
ka. Ale na pewno jest to Scotch blue, 
szerokość 19 mm, długość niewiado-
ma. Niebieska taśma była constans, 
reszta mogła się nieustannie zmie-
niać a Scoth pozostawał zawsze tym 
czym jest, nadając innym rzeczom 
nowe konteksty. Nie przekształcał 
ich defi nicji, ale podkreślał i uwy-
puklał ich znaczenie. Krasiński przy-
twierdzał do ścian galerii różne kon-
strukcje geometryczne, skrzyneczki 
które mogły się otwierać i zamykać 
aby dzięki nim wydobyć więcej wy-
miarów dla niebieskiej linii, która 
wiła się na wysokości 130 cm. Po-
jawiły się też obrazy iluzoryczne 

w formacie 100 x 70 cm których 
również taśma nie omijała. Cykl 
„Interwencje” przedstawia ujęcia 
brył geometrycznych w perspek-
tywie. Nazwa Interwencje odzwier-
ciedla zadanie, które miały pełnić 
prace Krasińskiego - interweniować 
w przestrzeń, kształtować ją. Niebie-
ską linią artysta interpretował line-
arnie czas. Kolor błękitny, ponieważ 
w odwiecznej symbolice oznacza 
on czynnik duchowy, niebo i wodę. 
Błękitny jest barwą eteru i nieskoń-
czoności. Kolor ten przydany taśmie 
i przedmiotom, które obiega, nadaje 
wszystkiemu podwójne znaczenie. 
Bryły geometryczne namalowa-

ne w rzutach, reliefowe, prawie 
trójwymiarowe są stworzone po 
to by wyraziściej wyeksponować 
błękitną taśmę, żeby najlepiej jak 
się da stworzyć iluzoryczność ota-
czającej rzeczywistości i obiektów, 
po których niebieska linia może się 
przesuwać w nieskończoność. Są 
tylko wycinkiem z naszego świata, 
usymbolicznionym, dla pokazania 
ogólnej myśli. Geometryczne rzu-
ty są z naszego świata, są naszymi 
otwartymi drzwiami, oknami, przed-
miotem leżącym na podłodze itd., 
a pasek choć zrobiony z materialnie 
sprawdzalnego scotchu, nie jest ze 
świata materii, jest immaterialny.
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64 
JAN BERDYSZAK
(1934-2014)

Kompozycja kół LIII, 1969-70

olej, płótno, 153 x 114 cm
sygn. na odwrocie: JAN BERDYSZAK 1969-70 
KOMPOZYCJA KÓŁ LIII olej 
oraz nalepka z Biura Wystaw Artystycznych 
Poznań „Arsenał” z opisem pracy

Estymacja: 150 000 – 180 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Poznań, kolekcja prywatna

WYSTAWIANY
Poznań, Biuro Wystaw Artystycznych „Arsenał”

Twórczość Jana Berdyszaka jest 
jednym z najwybitniejszych zjawisk 
sztuki nowoczesnej i ponowoczesnej 
w kraju i na świecie. Ukształtowana 
w wyniku dialogu między dociekaniami, 
intencjami a dziełami wskazuje na 
zdolność do wielkiej syntezy i wnikliwej 
analizy każdego działania artysty.
– Tamara Woźniak-Książek 
Magazyn „Szum” z 2018 roku.

Od początku twórczość 
artysty skupiała się na zagadnie-
niach przestrzeni. „Od wczesnych 
lat zajmowałem się wieloma 
dziedzinami sztuk – malarstwem, 
rzeźbą, architekturą, poezją, mu-
zyką, i dzięki temu właśnie zrozu-
miałem, że „zabudowujemy” naszą 
intencją tylko część świata, podczas 
gdy większa jego część, ta pusta, 
zabudowuje się sama. W sztuce 
korzystamy z obu tych części. Po-
mogły mi w uświadomieniu sobie 
tego fi lozofi e: śródziemnomorska, 
hinduska, chińska” mówił artysta 
w rozmowie z Elżbietą Dzikowską 
(Artyści mówią. Wywiady z mistrza-
mi malarstwa, wyd. Rosikon Press) 
Prace Berdyszaka łamią wszelkie 
konwencje tradycyjnego warsztatu 

malarza. Okrągłe blejtramy, wycię-
cia w płótnie, kompozycje wielo-
częściowe, kompozycje – obiekty 
– poszukiwania te służyły zobrazo-
waniu pojęcia otwartości i nieskoń-
czoności, konfrontacji obrazu z jego 
otoczeniem. Bez względu na formę 
jaką przyjmuje dzieło wyróżnikiem 
twórczości Berdyszaka pozostaje 
analityczna postawa, naukowy 
charakter i konsekwencja w realizo-
waniu koncepcji. Cykle prac „Kom-
pozycja kół”, „ Obszary koncentrują-
ce”, „Antinomos” i „Passe-par-tout” 
w zróżnicowany sposób podejmują 
zagadnienia pustki i przestrzeni. Fi-
zyczny brak fragmentu dzieła, drą-
żenie w jego wnętrzu, rozsadzanie 
wiążącej dzieło ramy, polaryzowa-
nie poszczególnych jego elemen-

tów skłania do refl eksji nad ważkimi 
a wykluczającymi się często proble-
mami: czasowością i nieskończono-
ścią, byciem i przemijaniem, ładem 
i bez ładem. Krytyk sztuki Andrzej 
Ekwiński w katalogu wystawy Jana 
Berdyszaka, która odbyła się w Ga-
lerii Studio (1975) zwracał uwagę na 
relację podporządkowującą obiekt 
(formę) pustce (przestrzeni): „Trzy 
wartości wydają się w twórczości ar-
tysty dominujące: forma, przestrzeń 
oraz wysoka kultura ‘myślenia pla-
stycznego’. Forma, której znaczenie 
nie ma charakteru tylko estetycz-
nego – 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 in-
klinacji osobowych, zetknięcia się 
z innymi obszarami kultury pozaeu-
ropejskiej, aniżeli z tradycji czysto 
malarskich”. „Kompozycje kół” to 
cykl, który powstawał od 1963 do 
1971 roku. Początkowo artysta dą-
żył w nim do przełamania konwen-
cji malarskiej prostokąta. Płótna 
przyjmowały kształt okręgów, które 
twórca ustawiał jeden na drugim. 
Na nich natomiast malował kontra-
stowe formy sprawiające wrażenie 
przestrzennych. W wyniku ekspery-
mentów podejmowanych w latach 
60. oraz 70., Berdyszak wprowadził 
w przestrzeń rzeczywistą obrazu wy-
cinane w płótnie otwory. 
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65 
JERZY KAŁUCKI
(UR. 1931)

Trajektoria 1 , 1975

akryl, płótno, 90 x 175 cm
sygn. na odwrocie: 
Jerzy Kałucki „Trajektoria 1” 1975 
oraz na blejtramie napis: 
Jerzy Kałucki 1975

Estymacja: 90 000 – 140 000 zł ◆

–  Sformułował pan stwierdzenie 
„przestrzeń geometrii”. 

–  Sformułowałem je na użytek moich 
obrazów jako wniosek z mojego 
doświadczenia malarskiego. Jest to 
określenie tego rodzaju przestrzeni, 
która jest generowana, wytwarzana, 
przez reguły geometrii, czyli przez 
konstrukt abstrakcyjny, wytwór 
naszego umysłu. Tylko ludzie 
pojmują geometrię, zwierzęta – nie. 
Dla zwierzęcia najprawdopodobniej 
istnieje przestrzeń jedna i nie 
podzielna. Człowiek nauczył się ja 
mierzyć, dzielić, ograniczać. Jest to 
przestrzeń, na której przeprowadzamy 
te wszystkie operacje. Nie jest 
to przestrzeń doświadczalna, ale 
mentalna. 

Fragment rozmowy opublikowanej w: „Art&Buissnes” 2008, nr 5, s. 34-39.
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Przez wykształcenie skłaniające się bardziej ku dziedzinie fi lmowej 
i eksperymenty z wideo, Waśko swoje prace stricte malarskie zaczął tworzyć 
stosunkowo późno. Jego zainteresowanie malarstwem było zaskakujące, 
ze względu na to, że artysta rzadko ograniczał się w swoich realizacjach 
do jednego medium. Technika malarstwa jest bardzo klasyczną dziedziną 
sztuki z olbrzymią tradycją i historią. Artysta jednak i w tym medium pokazał 
swoje niezwykłe umiejętności. W jego wcześniejszych pracach malarskich 
widać jeszcze zainteresowanie samym medium, oddziaływanie kolorów 
i malowanych kształtów na siebie. Prace badają sposób widzenia widza 
a nie opowiadają historii. Z biegiem lat obrazy stały się bardziej literackie 
i fi guratywne. Widać w nich sentyment i nostalgię do lat dziecięcych i próbę 
rozwiązania rodzinnych traum. 

Sztuka dla Ryszarda Waśko jest olbrzymim placem zabaw z którego 
można wyciągać po trochu z każdej dziedziny. Artysta nie ograniczał się 
nigdy do jednego medium, które defi niowałoby go jako malarza, fotografa 
czy fi lmowca. Jest artystą absolutnym. Wpierw pojawia się temat, który 
chciałby zgłębić a dopiero następnie pomysł na sposób jego realizacji. 
Twórczość Waśko jest niezwykle inteligentna. Artysta dryfuje pomiędzy 
samą istotą ludzkiej percepcji przez eksperymenty z granicami sztuki aż 
do bardzo osobistej próby rozwiązania traum z przeszłości. Jego prace 
znajdują w wielu prestiżowych zbiorach muzealnych i kolekcjach, m.in. w: 
Lenbachhaus Museum w Monachium, Muzeum Sztuki w Łodzi, Berlinische 
Galerie w Berlinie, Neuer Berliner Kunstverein w Berlinie, Centre Pompidou 
w Paryżu, Arts Council w Londynie, Muzeum Sztuki w Haifi e, Wilhelm-Hack 
Museum w Ludwigshafen, Art Collection of the World Bank w Waszyngtonie 
i Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy. Jego prace były eksponowane na wielu 
wystawach grupowych i indywidualnych, m. in.: W Berlinie w galerii ?” Zak/
Branicka, w Wiedniu w Neuer Kunstverein czy w Nowym Jorku w Center for 
the Arts, Orenzanz Foundation.

Waśko odnajdywał się również jako inicjator wydarzeń artystycz-
nych. W 1979 roku założył w Łodzi Archiwum Myśli Współczesnej, która 
zrzeszała artystów i miłośników sztuki na sympozjach i wydarzeniach kul-
turalnych. To dzięki jego inicjacji została zrealizowana międzynarodowa, 
niezależna wystawa „Konstrukcja w Procesie” (1981) oraz powstało Mię-
dzynarodowe Muzeum Artystów w Łodzi (1989). W późniejszych latach był 
dyrektorem programowym P.S.1 Museum oraz Institute of Contemporary 
Art w Nowym Jorku (1990-1992) a w latach 1997-1999 przewodził Między-
narodowemu Stowarzyszeniu Artystów (IKG) z siedzibą w Kolonii. W 2004 
roku zaingurował łódzkie Międzynarodowe Biennale Sztuki. 

Obraz Ryszarda Waśki Twin Green Lake jest jednym z cyklu obrazów 
powstałych w latach 1980-1992. Były to minimalistyczne kompozycje kon-
templacyjne, w których nietrudno dopatrzyć się strukturalno- analitycznego 
wątku jaki cechował prace fi lmowe, fotografi czne i video z lat 70. Właśnie 
te prace sprawiły, że Ryszard Waśko jest reprezentantem pionierskiej grupy 
artystów medialnych światowej awangardy. Olejne obrazy z geometrycz-
nymi kompozycjami namalowane zostały przy użyciu takich materiałów 
jak sadza, złoto, czy położone na płótno czyste sypkie pigmenty. Użycie 
tych materiałów nawiązuje do prehistorycznych rysunków czy średnio-
wiecznych działań alchemików preartystów. Ujmują one swoją prostotą, 
emanuje z nich spokój.

66 
RYSZARD WAŚKO
(UR. 1947)

Twin Green Lake, 1989

olej, pigment, płótno, 132 x 102 cm
sygn. na odwrocie: R.Wasko 1989 R Wasko 1989 
„Twink Green Lake” RuB Pigment Oil zielone 
jeziorko

Estymacja: 40 000 – 60 000 zł ◆

Nie pracował według scenariusza 
czy jakiejś z góry przyjętej koncepcji. 
Zmieniał pomysły w zależności od 
tego z kim pracował, co zobaczył. 
Działał w podobny sposób jak Franz 
Kline organizował swoje kompozycje, 
w których przestrzeń powstaje między 
uderzeniami pędzla. Praca wynika 
z dynamiki sytuacji, a nie z przyjętych 
założeń.
– Robert C. Morgan 
Magazyn „Szum”, 27.04.2017.
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Pierwszy raz Tyszkiewicz 
wystawiła prace ze szpilkami w 1991 
roku na wystawie „Jesteśmy” w War-
szawskiej Zachęcie. Pracowała nad 
tym motywem jeszcze w latach 70. 
i rozwijała go przez okres mieszka-
nia we Francji. Jednak dopiero po 
powrocie do kraju pokazała efekt 
swojej pracy szerszej publiczności. 
Początkowo prace tworzone były 
na papierze w mniejszych forma-
tach. Zaczynała od płócien 100 x 80 
cm a momentami dochodziła do 
realizacji mierzących nawet 300 x 
300 cm w których mieściło się 20-30 
tys. szpilek. Sam gest wbicia szpilki 
był dla artystki sztuką. Proces two-
rzenia był dla Tyszkiewicz gotowym 
dziełem. 

Artystka w różny sposób 
mocowała szpilki do powierzchni 
obrazu, raz je wbijała, kiedy indziej 
łączyła z farbą lub je lutowała. 
Proces twórczy tych obrazów był 
mozolny i trudny. Wymagał siły 
oraz zdeterminowania, dlatego to 
zmaganie z materią nadaje pra-
com Tyszkiewicz metaforycznego 
charakteru. Dodatkowo artystka 
często ukrywa na swoich obrazach 
erotyczne aluzje. W pracach można 
dopatrzeć się fallicznych i waginal-
nych kształtów. Nadaje to kolejnego 
wymiaru znaczeniowego twórczości 
Tyszkiewicz. Szpilki mają też w so-
bie ciężar kulturowy. Kojarzony jest 
z obrzędami voodoo czy z działania-
mi krawieckimi. Tak jak to pierwsze 
niesie za sobą negatywne i niszczące 

konotacje tak drugie mówi o two-
rzeniu i łączeniu. Artystka szpilkami 
porządkuje chaos świata. Obrazy 
z tego cyklu są oszczędne w kolo-
rach. Tyszkiewicz ogranicza się do 
bieli, czerni, czerwienie i błękitu. Za 
to płaszczyzna malarska jest niezwy-
kle bogata. Farba raz jest kładzio-
na płasko, kiedy indziej wylewana 
wprost z tuby i wysychając, two-
rzyła mięsiste reliefy. Dodatkowo 
w obrazach pojawiają się czasem 
sznurki, druty i inne elementy na-
dające struktury pracom. Kolorem 
dopełniającym monochromatyczne 
kompozycje jest złota farba. Dzięki 
temu błyszczące szpilki stają się in-
tegralną częścią obrazu. Prace Tysz-
kiewicz mają potencjał odbijania 
światła, dlatego doświadczanie ich 

jest bardzo indywidualne i mogą 
na nie wpływać warunki panujące 
w przestrzeni w której znajduje się 
praca, czy kąt patrzenia. 

Kolejnym krokiem było 
poszerzenie działalności Tysz-
kiewicz o trzeci wymiar. Artystka 
zaczęła tworzyć rzeźby z drewna 
i odpadów. Połączenie ze szpilka-
mi obiekty zyskiwały totemiczny 
charakter. Rzeźby te przypominają 
barbarzyńskie maczugi. Emanują 
czymś pierwotnym i magicznym. 
W 2009 roku artystka wystawiała 
swoje prace z okresu eksperymen-
tów ze szpilami w kilku galeriach 
w Polsce. Ten cykl wydarzeń nazy-
wał się „epingle” czyli po francusku 
właśnie szpilka. 

67 
TERESA TYSZKIEWICZ
(1953-2020)

Epingles ee rouge, 1986

technika mieszana, 100 x 100 cm
sygn. na odwrocie: „EPINGLES EE ROUGE” 
100x100 1986 Térésa TYSZKIEWICZ FRANCE

Estymacja: 70 000 – 90 000 zł ◆

Ten biedny przedmiot stał 
się dla mnie magiczny. (...) 
Szpilka prowokuje mnie 
(...) symbolizuje zmaganie 
z przeszkodami.
– Teresa Tyszkiewicz

Moje ciało jest medium, źródłem i kreacją 
problemu. Jest niezbędne. Jest bazą, 
„domem”, który chroni moją osobowość. 
Odgrywa funkcję „łącznika” miedzy 
rzeczywistością i wyobraźnią. 
– Teresa Tyszkiewicz
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SZTUKA POWSTAJE 
Z DRAMATU 
POSZCZEGÓLNEGO 
CZŁOWIEKA. I JAK TWARZ 
KAŻDEGO Z NAS JEST 
INNA, TAK NASZE DZIEŁA 
SĄ RÓŻNE I RÓŻNE SĄ ICH 
PRZEZNACZENIA I CELE. 
– Magdalena Abakanowicz
 

(…) Rysunek mógł mieć siłę. Kobiety 
na wsi kreśliły na drzwiach mieszkań 
znaki i litery święconą kredą i węglem. 
To zatrzymywało zło. Chciałam też 
znać zaklęcia, ale były niedostępne. 
(…) Teraz kiedy rysuję, tłoczy się 
rzeczywistość, wychodzą na papier 
części tych obszarów, których zaklęcia 
nie chronią.
– Magdalena Abakanowicz
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(…) albowiem duch w każdym 
indywidualnym człowieku został 
stworzony podług jedynego 
prowadzącego Ducha Wszechświata 
jako praobrazu (archetypos)...
– Filon z Aleksandrii

Archetypiczny obraz ludz-
kiej twarzy jest najsilniej zakorze-
niony w ludzkiej psychice. Jest 
„praobrazem”. Pierwszym, który 
uczymy się rozpoznawać jako nie-
mowlęta, i którego umysł doszukuje 
się wszędzie wręcz automatycznie. 
Głowa, twarz, maska, we wszystkich 
kulturach są nie tylko wizerunkiem 
człowieka co ilustracją jego me-
tafi zycznego oblicza. Magdalena 
Abakanowicz w swojej twórczości 

niesłychanie świadomie posługuje 
się oddzielnie bezgłowymi posta-
ciami i samymi głowami/twarza-
mi/odlanymi maskami. Potęgując 
tym samym siłę przekazu jednych 
i drugich. Rysunek archetypicznego 
kształtu twarzy ludzkiej pojawia się 
w jej grafi kach, rysunkach i malar-
stwie, najmocniej ze wszystkich cią-
żąc w kierunku nie kondycji społecz-
nej człowieka, ale jego wewnętrznej 
metafi zyki.

68
MAGDALENA ABAKANOWICZ
(1930-2017)

Bez tytułu z cyklu „Twarze nie będące 
portretami”, 1983

olej, płótno, 73,5 x 54,3 cm

(Praca posiada certyfi kat autentyczności 
Fundacji Magdaleny Abakanowicz z 2018 roku.)

Estymacja: 130 000 – 160 000 zł ◆
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Akt obecny jest u No-
wosielskiego od początku jego 
twórczej drogi. Obserwując ją 
zauważalny jest rozwój od utrzy-
manych w duchu socrealizmu 
masywnych kobiet sportsmenek 
wykonujących dziwne akrobacje 
poprzez kobiety ascetyczne, jak 
tajemnicza narzeczona z lat sześć-
dziesiątych oraz niespotykane 
nigdzie indziej akty z mistycznymi 
kobietami kapłankami kończąc 
na Wspomnieniach z Egiptu, gdzie 
kobieta sprowadzona jest do formy 
znaku. Akt niewątpliwie należał do 

ulubionych motywów fi guratywnej 
twórczości Nowosielskiego. Ciało 
to forma, która dała artyście moż-
liwość zgromadzenia wszystkich 
interesujących go kwestii bez ko-
nieczności rezygnacji z pierwiastka 
duchowego. Ciało, w pełnym ak-
cie lub półakcie, pozbawione jest 
jakiejkolwiek indywidualizacji, nie 
posiada konkretnych rysów twarzy, 
jedyną cechą wspólną są migda-
łowe, jak w ikonach, oczy, czasem 
ukryte pod okularami tak jakby ar-
tysta chciał dodatkowo zatrzeć toż-
samość tych anonimowych postaci.

69 
JERZY NOWOSIELSKI
(1923-2011)

Półakt, 1975

olej, płótno, 70 x 50 cm
sygn. i opisany na odwrociu: I 1975 JERZY 
NOWOSIELSKI POLIMERY 
na odwrociu na krośnie stempel wywozowy 
na blejtramie nalepka z domu aukcyjnego 
Dobiaschofsky oraz nalepka z opisem pracy

Estymacja: 140 000 – 180 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Desa Unicum, 05.12.2019, poz. 308 
Berno, dom aukcyjny Dobiaschofsky, 2016 
Warszawa, kolekcja prywatna

Większość (...) płócien i papierów 
Jerzego Nowosielskiego przedstawia 
akty kobiece we wnętrzu. Tylko czasem 
smukłe sylwetki dziewczyn pokazane 
są gdzie indziej, w grupie sportowej 
lub na pokładzie statku. Intymność 
fi gury oglądanej we wnętrzu nabiera 
jeszcze większej prywatności wsparta 
intymnością bliskiego planu mieszkania. 
Muszla domu delikatnie otaczająca ciało 
usprawiedliwia jego obnażenie. Bywa, 
że zintegrowanie kobiety z wnętrzem 
posuwa się jeszcze dalej, postać pojawia 
się na krawędzi kompozycji, jedynie 
jako znak, sygnał plastyczny. Podobna 
do bocznej kolumny czy kariatydy 
jest, na pewien sposób, axis mundi, 
dźwigającą coś, czego nie widać. Sport, 
statek, czy ukrycie się między ścianami 
czynią z obnażenia zabieg zrozumiały, 
a nawet konieczny. Nie ma w tym 
dwuznaczności, jest jednak tajemnicza 
strefa zmysłów. 
– Danuta Wróblewska 

Wróblewska D, Kobiety we wnętrzu [katalog wystawy], 
Galeria Kordegarda, Warszawa, 1998.
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70 
JERZY NOWOSIELSKI
(1923-2011)

Plaża, 1983

akryl, karton, 36 x 58 cm (w świetle oprawy)
sygn. i opisany na odwrocie: Jerzy Nowosielski 
1983 Państwu Eli i Ireneuszowi

Estymacja: 80 000 – 100 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna 
Kraków, Galeria Starmach
Warszawa, kolekcja prywatna
  

(...) Podobnie kolor, którego nie rozprasza, 
a ujmuje w jego istocie. Stąd monumentalność 
i lapidarność, jaka niekiedy przywołuje nam 
wspomnienie quattrocenta. 
– Helena Blum 
Wystawa Młodych Plastyków, w: „Twórczość”, nr 12, 1946.

Ciekawsze od innych 
i dojrzalsze jest malarstwo 
Jerzego Nowosielskiego, który 
przy znajomości nowoczesnych 
prądów, korzysta też 
z doświadczeń starych 
mistrzów.
– Helena Blum
Wystawa młodych plastyków, Tygodnik Powszechny, nr 17, 15 VII 1945.
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Postanowiłem ukazywać świat bez 
ingerencji człowieka – to, co stworzyła 
sama natura. W moim malowaniu nie 
ma śladów istnienia żywych istot czy 
nawet architektury. Jest tylko to, co 
daje się sprowadzić do mojego znaku 
na naturę. 
– Tadeusz Dominik 
Taranienko Z., Wizja natury, dialogi z Tadeuszem Dominikiem, Sekcja Wydawnicza 
ASP w Warszawie i BOSZ Szymanik, Warszawa- Olszanica 2016 s. 20.

71 
TADEUSZ DOMINIK
(1928-2014)

Obraz niebieski, 1967

olej, płótno 70 x 91 cm
sygn. p.d.: Dominik na odwrocie nalepka 
z Muzeum Narodowego w Warszawie 
oraz długopisem napis: Niebieski II 1967

Estymacja: 45 000 – 55 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Poznań, kolekcja prywatna
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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. 
– Jan Tarasin 
Piotr Majewski, Liryka przedmiotowości. „Krytyka poetów” wobec malarstwa Jana Tarasina, 
Anales Universitatis Mariae Curie Skłodowska, vol. VIII (2), 2010, ss. 45-46.

Jan Tarasin urodził się w 1926 w Kaliszu. 
W 1946 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. 
Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Duża popular-
ność zyskał, dzięki zaprezentowaniu swojego 
propagandowego plakatu Bumelant (1952). 
Działał również w pracowni grafi ki Andrzeja 
Jurkiewicza i Konrada Srzednickiego. W 1954 
wykonał cykl litografi i zatytułowanych „Nowa 
Huta i jej mieszkańcy”, w którym przeciwstawiał 
się ofi cjalnemu optymizmowi oraz drugi cykl 
„Dom“, w którym operował symboliką martwej 
natury oraz zawarł treści egzystencjalne, odno-
szące do dramatu wojny. W latach 1963-1967 był 
pedagogiem na Wydziale Architektury Wnętrz 
ASP w Krakowie, a po przeprowadzce do Warsza-
wy po kilku latach podjął pracę na warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w Pracowni Malarstwa. 

W 1985 mianowany został profesorem nadzwy-
czajnym, a po 2 latach objął stanowisko rektora 
Akademii, które sprawował do 1990. Tarasin jest 
laureatem licznych nagród, w tym m. in. za cykl 
litografi i „Dom” na Ogólnopolskiej Wystawie 
Młodej Plastyki w Arsenale (Warszawa, 1955), 
I nagrodę na I Biennale Grafi ki (Kraków,1960), 
nagrodę gazety „ Yomiuri” na Międzynarodo-
wej Wystawie Młodych Plastyków (Tokio 1964), 
Nagrodę Krytyki im. Cypriana Norwida za najlep-
szą wystawę indywidualną w Warszawie (1976). 
W swoim dorobku artystycznym ma ponad 20 
wystaw indywidualnych m . in.: „Salon Nowej 
Kultury” (1957), i „Krzywe koło” (1960) w War-
szawie, Galeria „Krzysztofory” w Krakowie (1959, 
1981, 1986), Galeria „Lambert” (1962) w Paryżu, 
Galeria Zero” (1964) w Tokio. 

JAN 
TARASIN

Jan Tarasin - w swojej pracowni, Warszawa, 1993 r., Forum
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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 
Piotr Majewski, Liryka przedmiotowości. „Krytyka poetów” wobec malarstwa Jana 
Tarasina, Anales Universitatis Mariae Curie Skłodowska, vol. VIII (2), 2010, ss. 45-46.

72 
JAN TARASIN
(1926-2009)

Przedmioty policzone, 1977

olej, płótno, 74 x 104 cm
sygn. p.d.: Jan Tarasin 77 
oraz na odwrocie: JAN TARASIN 
„PRZEDMIOTY POLICZONE” 1977

Estymacja: 80 000 – 90 000 zł ◆
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Stefan Gierowski w pracowni, Forum

Jego obrazy, 
prawie od początku 
abstrakcyjne, mocno 
zbudowane, poddane 
surowym rygorom 
kompozycyjnym, stają 
się obszarem niemal 
fundamentalnych 
dociekań o samej 
naturze malarstwa. 
Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1945-2005,
Warszawa 2007, s. 81. 

Jeden z najwybitniejszych przedstawiciel współcze-
snej polskiej awangardy. W latach 1945-48 studiował malar-
stwo na krakowskiej ASP pod kierunkiem Władysława Jaroc-
kiego, Jerzego Fedkowicza i Zbigniewa Pronaszki. Równolegle 
studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W najwcześniejszym okresie swojej twórczości Gierymski 
malował obrazy fi guratywne inspirując się postkubistyczną 
rytmizacją formy oraz uproszczeniami zaczerpniętymi z kręgu 
sztuki naiwnej. Jednocześnie artysta konsekwentnie odkrywał 
sztukę abstrakcyjną. Swe obrazy prezentował na słynnej wy-
stawie „Arsenału” w roku 1955. Na stałe związał się z Galerią 
„Krzywe Koło”, gdzie w 1957 roku wystawił obrazy utrwalające 
moment dojścia do malarstwa niefi guratywnego. W latach 
1962-1996 wykładał na warszawskiej ASP, pełniąc w latach 
1975-81 funkcję dziekana Wydziału Malarstwa. Wydaje się, 
że kluczowe dla rozwoju twórczości młodego artysty były 
z jednej strony postać Władysława Strzemińskiego z drugiej 
zaś współpraca z Galerią „Krzywe Koło”. To tam w 1957 roku 
zaprezentował serię obrazów zrywających ostatecznie z fi -
guratywnością, to od tego momentu kolejne płótna nazywa 
Obrazami, numerując je liczbami rzymskimi. Na twórczość 
Gierowskiego wpływ wywarł unizm zaś zainteresowanie fak-
turą i właściwościami poszczególnych malarskich elementów 
wpisują jego sztukę w nurt malarstwa materii. Obiektem poszu-
kiwań artysty stają się wyłącznie tworzywo i składające się na 
nie elementy: przestrzeń, światło, barwa oraz linia. Sam twórca 
tak mówi o swoim wyborze: „Uznałem za najbliższą moim 

skłonnościom krańcową decyzję poprzedników, że barwa, 
forma i materia są treścią obrazu i jedynym autonomicznym 
malarskim środkiem przekazu. Dawało to szansę istotnego po-
głębiania moich wyobrażeń o rzeczywistości i opartego o fakty 
realistycznego widzenia przedmiotu moich zainteresowań, 
którym stał się problem światła i przestrzeni. Aby zachować 
dystans w stosunku do własnych intencji przekazu i uniknąć 
nieporozumień, przyjąłem jako tytuł moich prac słowo «obraz» 
(obraz czegoś) oraz wprowadziłem kolejną numerację rzymską 
(nie dla wszystkich czytelną)” (Fijałkowski / Gierowski. Wizje 
malarstwa, sierpień 2002, Państwowa Galeria Sztuki w So-
pocie). Obrazy oznaczone numerami od I do XX nawiązują 
do nurtu Informelu, który rozwijał się w tamtym czasie na 
zachodzie. Następne prace były kojarzone z teorią unizmu 
Władysława Strzemińskiego. Lata 60. przyniosły geometryzację 
w twórczości Gierowskiego i zawężenie gamy kolorystycznej 
prac. W kolejnych latach płaskie plamy barwne ustąpiły miej-
sca gradientom kolorów. Wreszcie w latach 80. artysta nadaje 
ładunek emocjonalny barwom wykorzystywanym w swoich 
dziełach. System numeryczny prac Gierowskiego pozwala 
publiczności doświadczyć artystycznej drogi jaką przemierzył 
artysta. Malarz buduje z nich oś czasu, która pozwala nam 
zrozumieć czego konsekwencją są późniejsze prace. Stefan 
Gierowski jest artystą myślicielem, intelektualistą. Sztuka jest 
dla niego dziedziną nauki, której poświęcił życie aby ją zbadać.

STEFAN 
GIEROWSKI
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Gierowski studiował na 
krakowskiej ASP w pracowni Zbi-
gniewa Pronaszki i Karola Frycza. 
Od 1949 roku mieszka w Warszawie 
a od 1976 jest profesorem tutejszej 
ASP. Początkowo uprawiał malar-
stwo fi guratywne. Z biegiem czasu 
jego twórczość zdążała jednak ku 
abstrakcji. Momentem wieńczącym 
tę drogę stała się wystawa w Galerii 
„Krzywe Koło” w 1957 roku, w cza-
sie której artysta wystawił obrazy 
utrwalające dojście do malarstwa 
niefi guratywnego. Gierowskiego 
można postawić na czele polskiej 
szkoły koloryzmu. Twórczość tego 
wielkiego klasyka sztuki współ-
czesnej to studium oddziaływania 
poprzez kolor, a gradacja walorów 
i rytmiczne podziały płótna to 
świadomy formalny fl irt tego twór-
cy z op-artem. Malarstwo Gierow-
skiego jest dynamiczne, przestrzeń 
jest iluzją, a kolor narzędziem, który 
opisuje jej granice na płótnie. In-
spirację czerpał Gierowski ze sztuki 

post konstruktywistycznej. Prezen-
towana praca doskonale ilustruje 
problematykę przestrzeni, która 
dla Gierowskiego była kluczową 
kwestią. Sam artysta w wywiadzie 
udzielonym Elżbiecie Dzikowskiej 
tak o przestrzeni mówił: To był 
w ogóle punkt wyjścia do mojej 
sztuki. Przestrzeń odczuwamy fi -
zycznie, bo mamy zmysł wzroku, 
ale kryje ona w sobie najrozmaitsze 
tajemnice. Namalowana w jednym 
kolorze daje zupełnie odmienne 
odczucia, niż gdy przedstawi się 
ją w innym. Ma własną dynamikę, 
układy. Obraz wywołuje emocje, 
które wynikają z niewątpliwie uni-
kalnego języka abstrakcji. Kolor 
mający wyrazić przestrzeń, kolor 
jako narzędzie wyrażania nieskoń-
czoności na obszarze płótna; to 
właśnie eksperymenty w zakre-
sie koloru i emocji obrazu czynią 
z Gierowskiego artystę niezwykle 
ważnego i cenionego w historii no-
woczesnego malarstwa polskiego.

Uznałem za najbliższą moim skłonnościom krańcową 
decyzję poprzedników, że barwa, forma i materia są 
treścią obrazu i jedynym autonomicznym malarskim 
środkiem przekazu. Dawało to szansę istotnego 
pogłębiania moich wyobrażeń o rzeczywistości 
i opartego o fakty realistycznego widzenia przedmiotu 
moich zainteresowań, którym stał się problem światła 
i przestrzeni. Aby zachować dystans w stosunku do 
własnych intencji przekazu i uniknąć nieporozumień, 
przyjąłem jako tytuł moich prac słowo „obraz” (obraz 
czegoś) oraz wprowadziłem kolejną numerację rzymską 
(nie dla wszystkich czytelną). 
– Stefan Gierowski 

Fijałkowski / Gierowski. Wizje malarstwa [katalog wystawy]., sierpień 
2002, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, s. 7.

73 
STEFAN GIEROWSKI
(UR. 1925)

Ob DCCLXVIII, 2000

olej, płótno, 200 x 135 cm
sygn. na odwrocie: S.gierowski Ob DCCLXVIII

Estymacja: 180 000 – 250 000 zł ◆

WYSTAWIANY
Poznań, Galeria Piekary, Stefan Gierowski 
200 x 135, 18.02.-18.03.2003
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LEN I BAWEŁNA 
TO BEZPOŚREDNIE 
PRODUKTY PRZEMIANY 
MATERII ZACHODZĄCEJ 
W ROŚLINIE, JEJ 
WYMIANY MIĘDZY 
ZIEMIĄ A SŁOŃCEM, 
PRZY KTÓREJ 
POWSTAJE TLEN, TAK 
NIEZBĘDNY DLA NASZEJ 
EGZYSTENCJI.
– Kajetan Sosnowski
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Cykl „Interwencje” pojawił 
się w twórczości Kajetana Sosnow-
skiego w latach 80. Jest on konse-
kwencją wcześniej powstałych serii 
prac „Szytych”, „Katalipomena” czy 
„Układów równowartościowych”. 
Twórczość Sosnowskiego charak-
teryzuje niebanalna unikatowa 
technika tworzenia prac. Wspólnym 
mianownikiem prac ze wspomnia-
nych cyklów jest ich „szyta” forma. 
Pierwotnie artysta wykorzystywał 
surowe płótna bawełniane bądź 
lniane. Sosnowski pisał: „Len i ba-
wełna to bezpośrednie produkty 
przemiany materii zachodzącej 
w roślinie, jej wymiany między zie-
mią a słońcem, przy której powstaje 
tlen, tak niezbędny dla naszej egzy-
stencji.”, . „Ten czas wstecz, w któ-
rym rozwijały się i kwitły w słońcu 
i deszczu rośliny lnu, kiedy później 
były zbierane przez ludzi i przerabia-
ne, aż stały się przędzą i wytkanym 
płótnem. Ale też i ten czas wprzód, 
kiedy stworzone z płótna obrazy 
będą pokrywać się kurzem, pło-
wieć aż do zetlenia i pełnej destruk-
cji”. Sosnowski w kolejnych latach 
swojej twórczości popełnił prace 
szyte czarne oraz wielobarwne aby 
w cyklu „Interwencje” powrócić do 
monochromii surowego płótna. Ob-
razy początkowo gładkie zaczęły być 

zszywane tak aby na powierzchni 
pracy tworzyły się wgłębienia. Dzięki 
temu jednobarwne obrazy stają się 
monochromatycznymi kompozy-
cjami, nieskończonej ilości odcieni 
szarości. W cyklu „Interwencje” So-
snowski oddaje grze światła i cienia 
odpowiedzialność za fi nalny wygląd 
dzieła. Arnold Słucki powiedział, że 
„światło jest zakorzenią obsesją 
malarstwa Sosnowskiego, nie jest 
ono dlań tylko środkiem wypowie-
dzi, lecz celem i istotą artystycznej 
i intelektualnej penetracji owych 
obszarów ‘nieznanego’. (…) Świat 
zmysłów wkracza do abstrakcyj-
nych plansz artysty, świat fi zjologii 
oczyszczonej, wysublimowanej do 
możliwych granic. (…) Ogniwem 
pośrednim w tych niezwykłych dla 
plastyka poszukiwaniach stały się 
częściowo teorie malarskie Włady-
sława Strzemińskiego, pragnącego 
ewokować przez malarstwo swo-
istą energię naszych zmysłów, ich 
„powidoki”, skąd rozchodzą się dwie 
drogi: jedna wstecz do malarstwa 
fi guratywnego i druga do liryki, ope-
rującej ‘czystym’ kolorem, czystym 
światłem. Sosnowski obrał drugą 
drogę i zmierza nią pracowicie do 
swojego artystycznego ideału.

74 
KAJETAN SOSNOWSKI
(1913-1987)

Z cyklu Interwencje, 1981

technika szyta, płótno, 118 x 73 cm

Estymacja: 70 000 – 80 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Poznań, kolekcja prywatna 
Warszawa, Galeria Fibak

WYSTAWIANY
Ostróda, Centrum Kultury, Sztuka Formy, 
29.06-30.08.2019

REPRODUKOWANY
Sztuka Formy – Obrazy Wybrane z Kolekcji 
Wojciecha Fibaka, red. Max Mogan Gielniewski, 
Warszawa 2019, s. 27.

Nikt jak on nie uczynił ze swego malarstwa 
narzędzia do wykrywania i demonstracji 
ukrytej prawdy o otaczającym nas świecie. 
Nikt jak on nie podejmował ryzyka szuka-
nia wciąż nowego języka malarskiego dla 
wyartykułowania tej prawdy. I nikt jak on, 
mimo tak znacznych różnic formalnych 
między poszczególnymi fazami twórczości, 
nie stworzył w ostatecznym rezultacie dzie-
ła równie spójnego myślowo. 
– Bożena Kowalska

Kowalska B., Twórcy – postawy. Artyści mojej 
galerii, tom II, Warszawa 2015, s. 303.
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W całej postawie 
artystycznej Leona 
Tarasewicza, nie 
tylko w malarstwie, 
tkwi szereg 
prostych i pięknych 
przekonań, m.in. 
właśnie to, może 
werbalnie nie 
wyrażone, ale 
narzucające się 
już w pierwszym 
zetknięciu z jego 
sztuką, że piękno 
tkwi w prostocie.
Łukasz Gorczyca, wypowiedź z 1999 roku, w: Gola 
J., Leon Tarasewicz, Warszawa, 2007, s.174.
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Jeden z najbardziej intrygujących mala-
rzy współczesnych. Pełen inwencji i kolorystycz-
nej wrażliwości. Absolwent warszawskiej ASP 
(dyplom w 1984 r.), uczeń Tadeusza Dominika. 
Jego malarstwo rodzi się z obserwacji pejzażu 
pozbawionego ludzkiej obecności, otaczającej 
go natury, którą wnikliwie analizuje a następnie 
przenosi na płótna. Przedstawienia te nie mają 
jednak w sobie nic z realizmu, lasy, pola, ptasi 
lot to harmonijnie kompozycje powtarzających 
się motywów bliższe abstrakcji. Przyczyną jest 
dążenie do odnalezienia wartości czysto ma-
larskich - kolor, faktura, światło. Tarasewicz nie 
nadaje swoim pracom tytułów, maluje prosto, bo 

tak właśnie widzi świat - stosuje głównie kolory 
podstawowe, czasem kontrasty barw dopełnia-
jących. Oferowany obraz wpisuje się do grupy 
najlepszych dzieł tego niezwykłego artysty, który 
zwykł mawiać: Moim marzeniem jest, by obrazy 
przejęły kontrolę nad odbiorcą w taki sposób, by 
jego otoczenie przestawało istnieć, wtedy obraz, 
nieograniczony żadnymi ramami, mógłby się bez 
przeszkód rozrastać, wciągając odbiorcę. Od 1996 
roku Tarasewicz prowadzi Gościnną Pracownię 
Malarstwa na ASP w Warszawie, związany jest 
z Galerią Foksal, Galerią Białą w Lublinie oraz 
z berlińską Galerie Nordenhake. Tarasewicz brał 
udział między innymi w Biennale w São Paulo 

w roku 1987 i w APERTO ‚88 w ramach wenec-
kiego Biennale. Wielokrotnie uczestniczył w zbio-
rowych prezentacjach sztuki polskiej za granicą, 
m.in.: z Andrzejem Szewczykiem i Krzysztofem 
M. Bednarskim (Berlin, 1989), z Karolem Bro-
niatowskim, Edwardem Dwurnikiem, Izabellą 
Gutowską i Jerzym Kaliną (Luksemburg, 1992). 
Jego wystawy indywidualne odbyły się w Sprin-
ger & Winckler Galerie w Berlinie (1998, 2001) i we 
Frankfurcie nad Menem (1992, 1996), w Galerie 
Nordenhake w Sztokholmie (1989, 1991, 1993, 
2001), w Galleria del Cavallino w Wenecji (1986, 
1989, 2001).

75 
LEON TARASEWICZ
(UR. 1957)

Bez tytułu, 2019

akryl, płótno, 190 x 130 cm
sygn. i opisany na odwrocie: L. Tarasewicz 
2019 Acrylic on canvas 190 x 130

Estymacja: 100 000 – 130 000 zł ◆

MOIM MARZENIEM 
JEST, BY OBRAZY 
PRZEJĘŁY 
KONTROLĘ NAD 
ODBIORCĄ W TAKI 
SPOSÓB, BY 
JEGO OTOCZENIE 
PRZESTAWAŁO 
ISTNIEĆ.
– Leon Tarasewicz

Nie wyobrażam sobie 
malarstwa bez koloru, bez 
niego nie można go zrozumieć. 
– Leon Tarasewicz 
„Czas Kultury” 1996, nr 2, ss. 59-63.
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PIERWSZĄ PRZYCZYNĄ, 
DLA KTÓREJ MALUJĘ 
WŁAŚNIE LUDZI, JEST 
ŻAL NAD SWOJĄ I ICH 
NIEDOSKONAŁOŚCIĄ. 
– Edward Dwurnik
Tekst do wystawy z 1977, Poznań

Edward Dwurnik, 

28.01.2003, Warszawa, 

fot. M. Stelmach, Wprost
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76 
EDWARD DWURNIK
(1943-2018)

Poliptyk Warszawianka, 2007 
z cyklu: Poprawić Mozarta (cykl 
XXVII)

druk, akryl, płótno, 200 x 760 cm
sygn.na odwrocie: 2007 E.DWURNIK „WARSZA-
WIANKA” A (B,C,D,E,F,G) NR: XXVII – 20 – 3825 
oraz na krośnie: 200 X 130 18.XII.2007

Estymacja: 130 000 – 190 000 zł ◆

Artystyczne działania Dwurnika nie raz 
zaskakują. W pewnym momencie swojej twórczo-
ści artysta postanowił nie tracić więcej czasu na 
wykonywanie podmalówek dlatego też korzystał 
z gotowych prac innych artystów. W skrajnej po-
staci przybrało to formę wręcz zamalowywania 
kupionych obrazów – wiadomo, że takim za-
biegom poddał Dwurnik m.in. obrazy Andrzeja 
Wróblewskiego czy Wilhelma Sasnala. Malował 
na nich własne obrazy – jak sam mówi nasyca-
jąc je nową treścią - poprawiał albo wzbogacał 
artystycznie. Gdzieś w orbicie tej fi lozofi i leży 

cykl XXVII o wymownym tytule Poprawić Mozar-
ta i zaliczająca się do tego cyklu praca Poliptyk 
Warszawianka. Dwurnik przeniósł rozpoznawalne 
fragmenty obrazów mistrza i wkomponował je we 
własną narrację. Poliptyk Warszawianka odnosi 
się do wydarzeń z Powstania Listopadowego 
1831 roku. Pieśń patriotyczna Warszawianka była 
jedną z kandydatek do miana hymnu państwo-
wego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. 
Upamiętnił ją Stanisław Wyspiański w dramacie 
o tym samym tytule.



215 214 

Koji Kamoji w Zachęcie podczas wystawy, Cisza i wola 

życia w warszawskiej Zachęcie, 15.06.2018, Forum.

Sens sztuki Koji Kamoji polega na odnajdywaniu 
wartości niezmiennych i ochronie jedynego realnego 
świata, od którego się nieustannie oddalamy. 
Borowski W. Koji Kamoji. Dziura-wiatr-kamienie, wyd. Muzeum Sztuki w Łodzi, 1990.

KOJI 
KAMOJI
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77 
KOJI KAMOJI
(UR. 1935)

Łódki z trzciny, 1997-2006

blacha aluminiowa, 17,2 x 48 cm

Estymacja: 20 000 – 25 000 zł ◆

WYSTAWIANY
Niemcy, Magdeburg, Kunstmuseum Kloster 
Unser Lieben Frauen, Ścieżką ogrodu, 2013 
Kraków, Galeria Starmach, Wieczór – Łodki 
z trzciny, 2006 
Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej, 
Łódki z trzciny i inne prace 1963-1997, 1997

Sztuka Koji Kamoji nie jest sztuką propozycji 
typu estetycznego. Jego obrazy, sytuacje 
przestrzenne czy propozycje konceptualne 
mają ten sam walor artystycznego działania. 
Miarą tego działania jest płynący z pierwotnego 
instynktu sztuki stan emocjonalnego napięcia 
a nie cechy formalne, których znaczenie 
w skończonej realizacji zostaje zniwelowane. 
Borowski W. Koji Kamoji. Dziura-wiatr-kamienie, wyd. Muzeum Sztuki w Łodzi, 1990.

Prezentowana praca 
jest fragmentem instalacji: „Łódki 
z trzciny” autorstwa Kojiego Ka-
mojiego. Pierwszy raz można było 
ją oglądać na wystawie o tym sa-
mym tytule „Łódki z trzciny i inne 
prace 1963–1997” w CSW Zamek 
Ujazdowski w 1997 roku. Do zapre-
zentowanie instalacji została prze-
znaczona jedna z sal gdzie podłoga 
została wyłożona aluminiową bla-
chą imitującą tafl e wody. Dopełnie-
niem instalacji były łódki, wykonane 
na wzór trzcinowych pierwowzo-
rów ze wspomnień z dzieciństwa 
artysty. „Kiedyś, będąc dzieckiem, 
robiłem małe łódki z trzciny; były ich 
dwa rodzaje, jedne miały żagle, inne 
nie. Puszczałem je z brzegu rzeki, 
nad którą mieszkałem. Wiatr i prą-
dy nosiły je daleko. Teraz to samo 
robię tutaj, daleko od tamtego 
miejsca. Zamiast trzciny używam 
blachy z aluminium, a woda jest 
białą płaszczyzną. Dziś, tak jak 
wtedy, chciałbym siedzieć przed 
tą płaszczyzną-wodą i nie myśleć 
o niczym.” (Koji Kamoji. Rysunki 

zimowe, kat. wyst., Galeria BWA 
w Lublinie, Lublin 1998, s.6). W sztu-
ce Kojiego Kamojiego, pomimo że 
artysta nie mieszka w Japonii od lat, 
nadal wybrzmiewa estetyka cha-
rakterystyczna dla jego ojczyzny. 
W instalacji możemy doszukać się 
nawiązań do założeń ogrodowych 
jak przy świątyni Ryōan-ji w Kio-
to. Pomimo, że w pracy artysty 
dominuje aluminium to znając 
kontekst kulturowy dopatrujemy 
się w ”Łódkach z trzciny” przed-
stawienia natury i relacji jaka nas 
z nią łączy. Kolejny raz instalacja 
była prezentowana w Galerii Star-
mach w Krakowie w 2006 roku. Opi-
sywana praca ma niezwykłą cechę 
dopełniania przestrzeni w której jest 
umieszczana i symbiozy z nią. Dzięki 
temu nigdy nie będzie taka sama, 
zawsze będzie opowiadać o czymś 
innym. Budynek w którym została 
zaprezentowana w Krakowie kiedyś 
pełnił rolę synagogi. Ten kontekst 
szczególnie wpłynął na odbiór 
„Łódek z trzciny” i dodał kolejnego 
wymiaru pracy. W Galerii Starmach 

dodano przejścia z płyt chodniko-
wych, aby zwiedzający mogli wejść 
w pracę i doświadczyć jej osobiście. 
Dodatkowo umieszczono zwisające 
paski aluminium, które imitowały 
deszcz i dla dopełnienia efektu arty-
sta porozstawiał szklanki z prawdzi-
wą wodą. W tle została puszczona 
japońska i klezmerska muzyka. 
Niebieska linia, która biegła wer-
tykalnie po ścianie symbolizowała 
połącznie nieba i ziemi. Widz był po-
stawiony przed symbolem natury, 
który wręcz zmuszał do kontempla-
cji i przeżycia duchowego. Podobna 
instalacja została zaprezentowana 
w Kunstmuseum Kloster Unser Lie-
ben Frauen w Magdeburgu. W War-
szawskiej Zachęcie w 2018 roku po 
raz ostatni można było doświad-
czyć „Łódek z trzciny”. Tak jak po-
czątkowo artysta pogłębiał temat 
poprzez dodawanie elementów do 
instalacji, tak tu zdecydował się zre-
dukować je do minimum. Zniknęły 
aluminiowe łódki, muzyka, imitacja 
deszczu oraz szklanki z wodą. Po-
została tafl a wody oraz płyty chod-

nikowe, którymi mogli przechodzić 
zwiedzający. Z wachlarzu symboli 
pozostała sama esencja pracy, prze-
strzeń sprzyjająca medytacji i kon-
templacji. Pojawiła się jednak jedna 
nowa rzecz. Był nią wózek inwalidz-
ki ustawiony w rogu sali. W tak asce-
tycznej przestrzeni obiekt był nie-
zwykle trudny i przytłaczający. Ten 
mocny akcent zmienił perspektywę 
odbioru pracy. Wózek symbolizuje 
nasze ograniczenia, które pojawiają 
się z wiekiem, uchodząca energię 
witalną, która często nie idzie w pa-
rze z zanikaniem woli życia. Obiekt 
symbolizuje trudne elementy życia 
o których nie chcemy normalnie 
wspominać: cierpienie, ból, ułom-
ność ciała. Wózek w rogu to przypo-
mnienie przyszłego degradującego 
się ciała, przyszłej ułomności i prze-
mijania. Instalacja, której inspiracją 
było wspomnienie z dzieciństwa 
przeszła długą drogę aby stała się 
proroctwem nieuniknionego końca.
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Jan Dobkowski, Warszawa, 1976, Forum .

W 1994 roku Jan Dobkowski odbie-
rał nagrodę im. Jana Cybisa będącą wyrazem 
szczególnego uznania za całokształt twórczości. 
Nie spodziewał się zapewne tego kilkadziesiąt 
lat wcześniej kiedy jako uczeń najsłynniejszego 
polskiego postimpresjonisty i kolorysty - Jana 
Cybisa – bezustannie z nim polemizował prze-
ciwstawiając się dominującemu w pracowni 
sposobowi malowania grubą warstwą farby. 
Pierwsze lata twórczości Dobkowskiego cha-
rakteryzowały się obrazami o płaskich i lśniących 
powierzchniach, których kompozycja była od 
początku przemyślana. Problematykę linii rozwi-
nął Dobkowski w licznej serii rysunków tuszem, 
które charakteryzowały się bardzo odważnym, 
wyolbrzymionym detalem ciał kobiet i mężczyzn, 
wplatającym się w otaczających ich krajobraz. 
Kierunek jaki objął artysta nie spotykał się jednak 
ze zrozumieniem środowiska akademickiego. 
W obliczu środowiskowego odrzucenia szcze-
gólne więzy przyjaźni połączyły Dobkowskiego 

z Jerzym (Jurry) Zielińskim, który podobnie jak 
on sprzeciwiał się malarstwu o charakterze im-
presjonistycznym nauczanym przez profesorów 
na Akademii. Razem stworzyli duet, który w 1967 
roku przekształcili w grupę NEO-NEO-NEO. Pod-
czas działalności grupy Dobkowski - używając 
swojego pseudonimu Dobson – stworzył pierw-
sze zielono-czerwone obrazy, w których operował 
giętkimi i falistymi liniami oraz swego rodzaju 
złudzeniami optycznymi, wywołującymi pozorny 
ruch i wirowanie form. Sukcesy w Polsce prze-
kuły się wkrótce w sukces zagraniczny – obrazy 
Dobkowskiego znalazły się m.in. na prestiżowej 
prezentacji „Polskie malarstwo współczesne. 
Źródła i poszukiwania” w Paryżu (1969). Duet 
z Jurrym pod szyldem grupy NEO-NEO-NEO 
przetrwał do roku 1970 kiedy to na skutek róż-
nic poglądowych, artyści postanowili rozpocząć 
działalność indywidualną. Od tej pory Dobkowski 
równolegle z obrazami malarskimi, tworzył formy 
z płyt i folii do montownia w przestrzeni. Jego 

twórczość została uhonorowana złotym meda-
lem na Sympozjum Złotego Grona w Zielonej 
Górze oraz stypendium, które pozwoliło artyście 
wyjechać na rok do USA. W jego pracach z połowy 
lat 70’ widoczna jest zmiana ich wymowy – ero-
tyzm ustąpił miejsca romantycznym rysunkom 
pozbawionym postaci, kompozycje złożone są 
z misternie przeplatających się linii. Wyraźną 
zmianę nastroju i wymowy jego prac przyniosły 
wydarzenia 1980-1981 roku, zwłaszcza wprowa-
dzenie stanu wojennego. Monochromatyczne, 
ciemne płótna znaczył wtedy nikłymi, wiotkimi 
liniami rysunku Kolejna radykalna zmiana na-
stąpiła w latach 90. Symbolicznym zwiastunem 
nowego okresu stał się olbrzymi, radosny, eks-
plodujący bogactwem barw, kształtów i ruchu 
obraz „A życie sobie płynie...”z 1990-1991. Od 
tego czasu Dobkowski tworzy kolejne cykle: 
Dźwięki (1994), Obrazy symultaniczne (1995-96), 
Karnawał w Rio (od 1997), Nokturny (1998) oraz 
rozpoczęty w 1992 roku cykl akwarel Uniwersum.

JAN 
DOBKOWSKI

Natura daje nam uczucie, 
że istniejemy. Sądziłem, że 
w naturalności jest złoże, które 
może uczynić moją sztukę żywą. 
Dlatego w obrazach starałem 
się pokazać przede wszystkim 
człowieka. Człowieka obnażonego, 
bez atrybutów kultury czy 
cywilizacji: kobietę i mężczyznę 
w ich odwiecznych gestach.
– Jan Dobkowski
Jan Dobkowski, wypowiedź [w:] Przegląd Powszechny, czerwiec 1986.
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78 
JAN DOBKOWSKI
(UR. 1942)

Embrion chce żyć, 1969

olej, płótno, 198 x 145cm
sygn. na odwrocie: JAN DOBKOWSKI 
(DOBSON) „EMBRION CHCE ŻYĆ” 1969

Estymacja: 75 000 – 90 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Poznań, kolekcja prywatna

Rok 1968 był dla twórczości Dobkow-
skiego rokiem przełomowym. Dzięki udziale 
w wystawie „Secesja-Secesja?” w Galerii Współ-
czesnej w Warszawie obrazy artysty zyskały roz-
głos, którego echa po raz pierwszy wybrzmiały 
poza granicami Polski. Pokaz wywołał wielkie 
zainteresowanie w mediach i wśród krytyków. 
Bezpośrednim tego efektem stało się zaprosze-
nie do paryskiego Musée Galliera gdzie w 1969 
roku na wystawie „Peinture moderne polonaise. 
Sources et recherches” Dobkowski pokazał swoje 
prace obok dorobku takich artystów jak Winiarski 
czy Stażewski. Równolegle Guggenheim Museum 
w Nowym Jorku zakupiło do swoich zbiorów jego 
płótno „Podwójna dziewczyna” (1968), pierwszy 
z cyklu czerwono-zielonych obrazów. Do tej naj-
bardziej rozpoznawalnej serii obrazów Jana Dob-
kowskiego należy oferowana praca: „Embrion 
chce żyć” (1969). Cykl ten namalowany został 
w ujednoliconym formacie 200 x 150 cm i ukazuje 
w różnych sytuacjach czerwone sylwety postaci 
lub sugestywnych kształtów. Śmiałe i pikantne 
przedstawienia komentował Dobkowski: „w swo-
ich obrazach pokazuje to co chcę, kiedy chcę 
i u kogo chcę”. Ta buntownicza postawa artysty 
niejednokrotnie spotykała się ze sprzeciwem ze 
strony Jana Cybisa, w którego pracowni na war-
szawskiej ASP powstały pierwsze dwukolorowe 
płaszczyznowe płótna Dobkowskiego. Postaci 
kobiece miały w sobie potężny ładunek erotyzmu 
i zmysłowości. Giętką, zmysłową linią Dobkowski 

prowadził formy, które płynnie przechodziły jed-
na w drugą - pierś kobieca stawała się dorodnym 
jabłkiem, serce plemnikiem, a kręgosłup i żebra 
organiczną, wiotką strukturą. Zieleń sugerowała 
naturę, żywiołową witalność, życie. Czerwień to 
barwa o silnym natężeniu emocjonalnym i za-
barwieniu erotycznym. Obrazy czerwono zielone 
były więc nie tylko intrygujące dla oka ale też dla 
zmysłów. Stały się punktem wyjścia do wielu 
działań przestrzennych i kolejnych cykli malar-
skich. Rozgłos jaki zdobył omawiany cykl stał się 
furtką do dalszych zagranicznych sukcesów. Po 
paryskiej wystawie w 1969 roku przyszedł czas na 
Biennale w Sao Paolo, którego jedenasta edycja 
odbyła się w 1971 roku. Kilkuletnie już wówczas 
pasmo zagranicznych pokazów ukoronowane 
zostało przyznaniem Dobkowskiemu przez Fun-
dację Kościuszkowską dziewięciomiesięcznego 
stypendium w Nowym Jorku. Otworzyło ono 
Dobkowskiemu drogę do amerykańskich ga-
lerii jak Bodley Gallery, w której indywidualną 
wystawę miał w 1972 roku, czy Benson Gallery. 
Jeden z oferowanych obrazów („Pragnę”) był wła-
snością Ewy Pape, amerykańskiej kolekcjonerki 
polskiego pochodzenia, która wspierała popula-
ryzację rodzimej sztuki w USA poprzez współor-
ganizowanie wystaw – między innymi nowojor-
skiego pokazu Dobkowskiego w Benson Gallery 
w 1973 roku. Z kolei Bodley Gallery zapowiadała 
wystawę „młodego polskiego twórcy” w New York 
Magazine pisząc o „obrazach o rozwibrowanych 

czerwonych i zielonych barwach” (New York Ma-
gazine, 03.04.1972, s. 23.). Oprócz tychże płócien 
Dobkowski zaprezentował tam fi gury wycięte 
z kolorowych płyt pleksiglasu. Był to jego kolej-
ny eksperyment budowania form w przestrzeni, 
tym razem z innego tworzywa i z wykorzystaniem 
innej kolorystyki, bardziej syntetycznej. Dobkow-
ski pobytem w USA ostatecznie zakończył cykl 
kompozycji czerwono-zielonych. Amerykańskie 
do świadczenie pchnęło go ku nowym rozważa-
niom nad kolorem i sposobami wydobycia głębi. 
Poprzez cykl czerwono-zielony Dobkowski zyskał 
światowe uznanie, dostrzeżono jego odrębność 
jako artysty oraz zawartą w malarstwie radość 
istnienia i ufny stosunek do zjawisk natury. Hi-
storyk sztuki Janusz Zagrodzki we wstępie do 
katalogu wystawy „Jan Dobkowski. Od Cybisa do 
Nowego Jorku” (Galeria Fibak, Warszawa, 2016, s. 
nlb) pisze, że polski artysta antycypował sztukę 
wielkiego dziś amerykańskiego twórcy Keitha 
Haringa, „którego linearyzm, płaskość formy, ko-
lorystyka i język znaków, często niemal powtarzał 
o dziesięć lat wcześniejsze dzieła Dobkowskiego”. 
Za granicą szybko doceniono nonkonformizm 
i autentyczność polskiego artysty, który niósł 
w sobie unikalny dar przekonywania. To sprawiło, 
że w stosunkowo krótkim czasie jego obrazy tra-
fi ły do wielu znamienitych kolekcji muzealnych 
i prywatnych

 Poprzez erotykę pragnąłem 
ukazać, jak silnie człowiek pożąda 
natury i że jest ona dobra. 
– Jan Dobkowski
Jan Dobkowski, wypowiedź [w:] Przegląd Powszechny, czerwiec 1986.
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Moją pracę twórczą można podzielić na 
dwa nurty: malarstwo, którym zajmuję 
się z myślą o sobie i ewentualnym widzu 
oraz grafi kę użytkową, którą współtworzę 
z Markiem Sobczykiem.
– Piotr Młodożeniec 

W życiu Piotra Młodożeńca sztuka prze-
wijała się od najwcześniejszych lat. Jest synem 
Jana Młodożeńca – wybitnego plakacisty oraz 
bratem Stanisława Młodożeńca, który został 
malarzem. Piotr Młodożeniec studiowała na 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 
1976 – 1981. Uczył się w pracowni Teresy Pą-
gowskiej, specjalizował się z sztuki książki u Ja-
nusza Stannego aby na koniec uzyskać dyplom 
w pracowni plakatu Henryka Tomaszewskiego. 
Młodożeniec debiutował w latach 80. przede 
wszystkim tworząc plakaty za pomocą technik 
komputerowych i szablonów. Jego wczesne pra-
ce są kanciaste, zdominowane przez kolory czer-
ni, bieli i szarości. W sztuce plakatu artysta stawia 
duży nacisk na liternictwo. Młodożeniec dąży do 
użycia jak najmniejszej ilości środków wyrazów 
do stworzenia mocnych i zawierających istotę 
treści prac. Przykładem może być plakat „Lech 
Wałęsa. Prezydent na chwałę Rzeczpospolitej”, 
który w lapidarny sposób wyczerpuje temat. 10 
lat po otrzymaniu dyplomu Młodożeniec wraz 
z Markiem Sobczykiem otworzyli fi rmę „Zafryki” 
projektującą plakaty, ilustracje i grafi kę użytko-
wą. Ilustracje pochodzące z ich agencji pojawiły 
się w „Magazynie Gazety Wyborczej” oraz artyści 
tworzyli plakaty dla Teatru Rozmaitości. Ich ko-

mercyjne zlecenia, jak np. kampania reklamowa 
dla Coca coli, nie traciły na walorach estetycz-
nych. Dla Młodożeńca i Sobczyka szczególny 
ważna była typografi a, stworzyli kilkadziesiąt 
własnych, oryginalnych krojów liter. Prace z fi rmy 
„Zafryki” pomimo, że tworzone w programach 
komputerowych nie traciły swojego charakte-
ru odręcznej czy surowej grafi ki. Często artyści 
używali specjalnie efektów kojarzonych z niską 
rozdzielczością jak np. rozpikselowanie prac. 
Równocześnie do powstania fi rmy „Zafryki” Mło-
dożeniec zaangażował się w otwarcie Szkoły 
Sztyki, która miała być alternatywą dla ofi cjal-
nej ścieżki edukacyjnej dla młodych artystów. 
Twórczość plakatowa Młodożeńca była doce-
niana wielokrotnie m.in. na Festiwalu Plakatu 
w Chaumont gdzie otrzymał nagrodę Grand Prix 
czy na 16. Międzynarodowym Biennale Plakatu 
w Wilanowie gdzie uzyskał srebrny medal. Naj-
młodszy z Młodożeńców zajmował się również 
malarstwem. Doświadczenia wyniesione z szkoły 
oraz z domu sprawiają, że jego obrazy są niezwy-
kle unikatowe. Widać w nich inspirację grafi ką 
i plakatem oraz czasami w których przyszło mu 
spędzić swoją młodość. Charakterystyczny styl 
sztuki podziemnej związanej z polityką oraz sta-
nem wojennym wpłynęły na twórczość artysty. 

Prace są kolorowe, kontrastowe i dynamiczne. 
Z tego pozornego chaosu wyłaniają się ludzkie 
sylwetki i wielkomiejskie sceny.

W 2001 roku Museum of the Sean zamó-
wiło u Młodożeńca znak Coexist, który znalazł się 
w kolekcji 36-ciu bilbordów zaprojektowanych 
przez artystów całego świata. Polski artysta wy-
korzystał symbole trzech religii dla stworzenia 
idealnego syntetycznego znaku, który składał 
się na napis: Coexist. Praca była pokazywana na 
ulicach Jerozolimy, Belfastu, Sarajewa, Waszyng-
tony, Nowego Jorku, Houston, Paryża, Londynu 
i Sydney. Ten przewrotny znak spodobał się sze-
rokiej publiczności i często był wykorzystywa-
ny bez zgody autora. Nawet lider zespołu U2 
wydrukował go na swojej bandamie. Wypatrzył 
napis zaprojektowany przez Młodożeńca wyspre-
jowany na stacji metra w Chicago.

Prace wideo autorstwa Młodożeńca 
zostały pokazane na wystawie „Kinematograf” 
w krakowskiej Galerii Zderzak w 2006 roku. Eks-
pozycja była dedykowana dziadkowi artysty 
i składała się z krótkometrażowych animowa-
nych produkcji. Prace wykonane w tej technice, 
towarzyszyły również wystawie „Jan i Piotr Mło-
dożeniec. Poezja wizualna.” Podczas Dni Polskich 
w Indiach na przełomie 2006 i 2007 roku.

PIOTR 
MŁODOŻENIEC

Piotr Młodożeniec, fot. Piotr Wójcik

Piotr Młodożeniec, 

fot. Piotr Wójcik
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79 
PIOTR MŁODOŻENIEC
(UR. 1956)

Przejście, 1989

olej, płótno, 137 x 102 cm
sygn. wzdłuż prawej krawędzi: P M 89 [obok 
ideogram człowieka] 
sygn. na odwrocie: przejście P. MŁODOŻENIEC’ 
89 ol/pł oraz nalepka Galerii Ambiente

Estymacja: 8 000 – 10 000 zł ◆

Najmłodszy z Młodożeń-
ców zajmował się również malar-
stwem. Doświadczenia wyniesione 
z szkoły oraz z domu sprawiają, że 
jego obrazy są niezwykle unikato-
we. Widać w nich inspirację grafi ką 
i plakatem oraz niespokojnymi cza-
sami w których przyszło mu spędzić 
swoją młodość. Charakterystyczny 
styl sztuki podziemnej związanej 
z polityką oraz stanem wojennym 
wpłynęły na twórczość artysty. 
Prace są kolorowe, kontrastowe 

i dynamiczne. Z tego pozornego 
chaosu wyłaniają się ludzkie syl-
wetki i wielkomiejskie sceny. Cha-
rakterystyczna postać schematycz-
nie malowanego człowieka często 
przewija się w pracach malarskich 
Młodożeńca. Artysta wykorzystuje 
sztukę sitodruku w swoich później-
szych obrazach, przenosząc na nie 
fotografi e. Przykładem może być 
obraz „Homilie” z 1984 roku z wielo-
krotnie powtórzonym wizerunkiem 
księdza Popiełuszki. Tą samą tech-

nikę artysta wykorzystuje podczas 
pleneru w Konstancinie w 1991 
roku. Tym razem bohaterami ob-
razów są okoliczne wille. Podczas 
pobytu w Nowym Jorku pod koniec 
lat 90. Młodożeniec tworzy serię 
malarską przedstawiającą pokry-
wy włazów do miejskich kanałów. 
Przestylizowane elementy archi-
tektury miejskiej przypominają na 
obrazach mandale albo starożytne 
sposoby zapisywania kalendarzy. 

Prezentowany obraz ewi-
dentnie pochodzi z wczesnego 
okresu malarstwa Młodożeńca. 
Znajduje się na nim charaktery-
styczna postać człowieka oraz 
praca jest prowadzona w niezwy-
kle barwny sposób. Prezentowany 
obiekt jest czysto malarski, jedynie 
stylistyką nawiązuje do sztuki pla-
katu, która była tak bliska Piotrowi 
Młodożeńcowi.

Maluję szybko, maluję 
siebie takim, jakim jestem 
w tym momencie. To jest 
rodzaj dziennika.
– Piotr Młodożeniec 
Michał Zaborowski [katalog wystawy], wyd. Stalowa, marzec 2014, s.7.
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Spośród członków „Gruppy” 
Marek Sobczyk wykazywał 
chyba największa potrzebę 
werbalnego analizowania 
sztuki, artystycznych postaw 
i uwarunkowań, opatrywania 
autorskim komentarzem 
własnych poszukiwań 
– Barbara Ilkosz
Zapisy przemian- Sztuka polska z kolekcji Krzysztofa Musiała, 
ed. Barbara Ilkosz, Wrocław 2008, s. 452.

80
MAREK SOBCZYK
(UR. 1995)

Serwetniki rzeczy, 1991-1993

olej, płótno, 150 x 105 cm
sygn. na odwrocie: MAREK SOBCZYK 
1991/1993 150x106 OLEJ SERWETNIKI RZECZY

Estymacja: 20 000 – 25 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Monte Carlo, kolekcja prywatna

Nazwisko Sobczyka jest kojarzone 
z Gruppą – formacją artystyczną z lat 80. w Pol-
sce. Artyści byli absolwentami Warszawskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych i po zakończeniu edukacji 
nadal tworzyli oraz wystawiali wspólnie. Poza 
Markiem Sobczykiem do grupy należeli: Ryszard 
Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelew-
ski, Włodzimierz Pawlak oraz Ryszard Woźniak. 
Członkowie Gruppy mieli olbrzymi wpływ na 
oblicze polskiej sceny artystycznej im współ-
czesnej, jak i do dziś widzimy konsekwencje ich 
działalności w twórczości młodych artystów. 
Członkowie twj formacji artystycznej reprezento-
wali nurt nowej ekspresji, łączył się wspólny styl 
inspirowany nurtami neoekspresji oraz życie spo-
łeczeństwa w okresie stanu wojennego. Dlatego 
też, rozwiązanie Gruppy przypadło na wczesne 
lata 90., kiedy to sytuacja polityczna Polski zmie-
niła się i obywatele musieli odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości. W 1992 roku w Zachęcie odbyła 

się ich ostatnia wspólna artystów, która zakoń-
czyła ich działalność jako grupy a rozpoczęła 
okres ich indywidualnej twórczości.

Prezentowana praca pochodzi z po-
czątku lat 90. Był to intensywny czas w twórczości 
Sobczyka ponieważ artysta był pomiędzy zakoń-
czeniem działalności Gruppy a rozpoczęciem 
swojej indywidualnej praktyki. W pracy widać 
jego zainteresowania oraz inspiracje z tamtego 
okresu: multiplikacja obiektu, fascynacja po-
jedynczym przedmiotem i intrygującymi tytu-
łami prac. „Serwetnik rzeczy” jest malowany 
w sposób syntetyzujący, uproszczony, artysta 
wykorzystuje w kompozycji intensywne czyste 
kolory. Twórczość Sobczyka jest inteligentny 
komentarzem, a często też cyniczną krytyką, 
współczesnej mu rzeczywistości. Prezentowa-
na praca zawiera w sobie echo doświadczenia 
uczestnictwa w Gruppie ale też pierwsze cechy 
indywidualnej praktyki Marka Sobczyka. 
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INTERESUJĘ SIĘ SWOJĄ 
DROGĄ PRZEZ ŻYCIE 
(DLATEGO ZAPISUJĘ), 
INTERESUJE MNIE ŻYCIE 
(DLATEGO MALUJĘ). 
Pawlak W., Dzień i noc wartości pozytywnych. 27.03.1984, Oj dobrze już, [1984] nr 1.

81 
WŁODZIMIERZ PAWLAK
(UR. 1957)

Dziennik 02 XII, 2019

olej, płótno, 70 x 55 cm
sygn. na odwrocie: WŁODZIMIERZ PAWLAK 
DZIENNIK 02 XII- 70x55 2019

Estymacja: 25 000 – 30 000 zł ◆
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Andrzej Paruzel jest ma-
gistrem nauk o ziemi, absolwen-
tem Uniwersytetu Warszawskiego 
i Państwowej Wyższej Szkoły Te-
lewizyjnej, Teatralnej i Filmowej 
w Łodzi. W latach 80. i 90. reali-
zował swoje działania i projekcje 
w przestrzeni publicznej. Prowadził 
galerię i wydawnictwo Hotel Sztuki 
w Łodzi, realizując szereg wystaw 
w wielu ośrodkach w Europie, 
m.in. w Słowackiej Galerii Naro-
dowej w Bratysławie, Kunstwerk 
w Berlinie, Hotel de Ville miasta 
Bruksela. Przez ostatnie 40 lat 
wystawiał swoje prace m.in. w Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej miasta 
Paryża, gdzie reprezentował Pol-
skę na Biennale Młodych oraz brał 
udział w dużych wystawach sztuki 
polskiej i europejskiej, m.in. w Cen-
tre Pompidou, Stedelijk Museum 
i Galerii de Appel w Amsterdamie, 
Tate Gallery w Londynie, Muzeum 

Worcester na wystawie od Worhola 
do Cindy Sherman, MCSW Elektrow-
nia w Radomiu, Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku i innych. Był 
uczestnikiem pierwszych festiwa-
li wideo w Hadze, Bilbao i wielu 
innych. Prace m.in. w zbiorach 
Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
(Filmoteka), w Collezione La Gaia 
we Włoszech, Worcester Museum 
i innych kolekcjach publicznych 
i prywatnych.

W 1930 Władysław Strze-
miński stworzył cykl malarski „X 
Kompozycji architektonicznych”. 
Były to obrazy abstrakcyjne ogra-
niczone do dwóch płaszczyzn ko-
lorów. Andrzej Paruzel w 1991 roku 
wykorzystał ten motyw jako jedno 
z działań Biura Przewodników po 
Sztuce i Kulturze w przestrzeni 
Warszawy na Placu Trzech Krzyży. 
Na bocznej fasadzie Instytutu Głu-

choniemych znajdował się namalo-
wany duży zielony prostokąt, który 
pierwotnie był miejscem przezna-
czonym na reklamę. Jego proporcje 
były 8:5 czy dokładnie takie same 
jak płótna kompozycji architekto-
nicznych Strzemińskiego. Andrzej 
Paruzel znając twórczość Łódzkie-
go artysty postanowił domalować 
czerwoną fi gurę do gotowego mu-
ralu, aby w ten sposób powstała 
ogromna kopia „X Kompozycji 
architektonicznej”. Drugą częścią 
tej pracy, zrealizowaną w ramach 
autorskiej wystawy w CSW Zamek 
Ujazdowski, było postawienie 
„punktu widokowego“ na skwe-
rze na rogu ulic Pięknej i Kruczej 
naprzeciwko kolejnego zielonego 
prostokąta naprzeciwko kolejnego 
zielonego prostokąta. Autor zachę-
cał przechodniów do obserwacji 
prostokąta i „wpisywania wyobraź-
nią” kolejnych obrazów z tego cyklu 

Władysława Strzemińskiego. W tek-
ście umieszczonym na konstrukcji 
informował o zasadach powstawa-
nia kompozycji oraz o tym, że na 
Placu Trzech Krzyży zrealizował mu-
ral z tego cyklu. Działanie to zosta-
ło opisane w ówczesnym wydaniu 
„Gazety Wyborczej” oraz w „Katalo-
gu CSW Zamek Ujazdowski”. Nieste-
ty obecnie nie można już oglądać 
muralu na budynku Instytutu dla 
Głuchoniemych, ponieważ został 
on zasłonięty przez wybudowany 
Hotel Sheraton. Dzięki prezento-
wanej instalacji, która składa się ze 
zdjęć oraz tekstu dokumentującego 
działania z 1991 roku, możemy zo-
baczyć jak wyglądała wielka kopia 
„X kompozycji architektonicznej” 
i ujrzeć ją w kolejnej odsłonie. 

82
ANDRZEJ PARUZEL
(UR. 1952)

Piękna, Krucza i trochę dalej

instalacja w składzie: light box 60 x 48 cm, 
dwie fotografi e 51,8 x 35,4 cm, 
32 x 22 cm, tekst 15,4 x 21,5 cm

Estymacja: 15 000 – 18 000 zł 

WYSTAWIANY
Warszawa, Centrum Sztuk 
Współczesnej, 1991

REPRODUKOWANY
Andrzej Paruzel - spacery, obiekty, 
podróże, hotele i inne prace Biura 
Przewodników Po/Sztuce i Kulturze, 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski, Warszawa 1991.
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Jego najwcześniejsze pra-
ce były pracami autonomicznymi 
malowanymi na płótnie jednak 
z czasem środowisko w którym miał 
pojawić się obraz zaczęło oddziały-
wać znacząco na twórczość Fliciń-
skiego. „Moje obrazy ześlizgnęły się 
w pewnym momencie z płótna na 
ściany. Nastąpiło to w tym momen-
cie, kiedy ramy obrazu stały się po 
prostu za ciasne lub też gdy żaden 
z obrazów, jaki miałem w danej 
chwili, nie odpowiadał wymogom 
wnętrza ze względu na skalę, kolor 
czy światło.” – tak artysta tłumaczył 
swoje prace malowane bezpośred-
nio na ścianach. W Zamku Centrum 
Sztuki Współczesnej Fliciński za-
anektował całe ściany wystawienni-
cze dla ekspozycji swoich obrazów. 
Artysta w tamtym czasie sięgał po 
sztukę op-art., bawiąc się iluzjami 

wizualnymi. Na wystawie „Anaba-
sis” w Łodzi zaprezentował właśnie 
zestaw takich prac. Fliciński two-
rzy swoje prace w cyklach. Jednym 
z pierwszych były „Skoki do wody” 
– obrazy niemal abstrakcyjne, zgeo-
metryzowane, które miały stworzyć 
iluzję kafelków spotykanych na 
basenach. Artysta posługuje się 
bardzo minimalnymi środkami wy-
razu, charakterystycznymi dla jego 
twórczości. Obrazy z cyklu „Skoki 
do wody” to kompozycja złożona 
z rytmicznych liniowych podziałów 
płaszczyzny. W tej serii powstały też 
zdjęcia i fi lmy wideo przedstawia-
jące mężczyzn skaczących do wody 
na tle obrazów artysty. Kolejne cy-
kle to „Kwiaty i gwiazdy” – obrazy na 
wzór tapet, „Faites vos jeux” i „Far 
Away” – prace nawiązujące do tka-
nin maszynowych koców. Wszystkie 

jego prace łączy prostota, estetyka 
i dekoracyjne motywy. Prace z serii 
„Koniec lata” wykorzystują motywy 
kół i elips a zmultiplikowane linie 
artysta wykorzystał w „Pocałunek 
nie wystarczy” w Centrum Sztuki 
Współczesnej w 2003 roku. Gwiaz-
dy, które widz mógł już znać z prac 
na wzór tapet, zdominowały ściany 
na wystawie w Marfi e w 2002 roku. 
W trakcie wystaw Fliciński anekto-
wał ściany aby wprost na nich two-
rzyć swoje prace. Jest to bardzo in-
teresujący zabieg, który sprawia, że 
praca jest integralna z przestrzenią 
i nigdy poza nią nie będzie mogła 
być prezentowana. Z racji na cha-
rakter miejsc gdzie artysta wysta-
wał, obrazy mogą być oglądane 
tylko przez określony czas zanim 
nie zostaną zamalowane. W tekście 
do wystawy indywidualnej w Ga-

lerii Le Guern czytamy: „Jarosław 
Fliciński nie toczy żadnych sporów 
z tradycją własnej dyscypliny, bar-
dziej pochłonięty możliwościami 
ożywienia malarstwa, znalezienia 
dlań wiarygodnej formy przekazu, 
mimo ograniczeń wpisanych w ma-
larską konwencję. Chociaż formalne 
granice samego medium nigdy nie 
były dla niego przeszkodą, począw-
szy od wychodzenia poza ramy 
obrazu w przestrzeń i malowaniu 
wprost na ścianach lub specjal-
nie konstruowanych elementach 
składających się na architekturę 
wystawy, po operowanie światłem, 
dźwiękiem, korzystanie z fotografi i 
czy wideo”. Fliciński tworzy również 
wielkoformatowe płótna w których 
wykorzystuje motywy z wystaw: li-
nie, koła, elipsy oraz gwiazdy. 

Odwołuje się do uświęconych kanonów modernizmu, 
sprowadza elementy widzianego świata do gry 
zgeometryzowanych form i podstawowych barw.
 – Anda Rottenberg

83 
JAROSŁAW FLICIŃSKI
(UR. 1965)

Z cyklu: Skoki do wody, 1994

olej, płótno, 180 x 135 cm
sygn. p.d.: F94625 
oraz na odwrocie: JAROSŁAW FLICIŃSKI SKOKI 
DO WODY 94625 SIII – 29 180x135

Estymacja: 60 000 – 90 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna 
własność artysty
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Podstępy artystyczne Rafała Bujnowskiego, 
jego przekomarzania z malarstwem, serie 
ważnych obrazów, dotyczących małych, 
wyizolowanych problemów, to wszystko może 
sprawiać wrażenie wielkich przygotowań 
do namalowania „obrazu rozstrzygającego”, 
obrazu ogarniającego i porządkującego to, co 
się dzieje pomiędzy zaskakującą wrażliwością 
człowieka a prowokującą go rzeczywistością. 
Jednak taki obraz nie powstanie. Chociażby 
dlatego, że zapowiadająca go szkicowość, 
fragmentaryczność i niepełność dotychczas 
namalowanych obrazów są jedynie złudzeniem
– Anna Maria Potocka
[w:] Rafał Bujnowski, Malen/Painting/Malowanie 
[katalog wystawy], Kraków 1005, s.117-131

84 
RAFAŁ BUJNOWSKI
(UR.1974)

Tryptyk nocny pejzaż, 2005

olej, płótno, 30 x 40 każdy
sygn na odwrocie każdego: 
BUJNOWSKI / 2005 1,2,3/3

Estymacja: 120 000 – 150 000 zł ◆
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85
ANDRZEJ NOWACKI
(UR. 1953)

01.07.16, 2016

akryl, relief, płyta pilśniowa, 64 x 64 cm (każdy)
sygn. na odwrocie: 01.07.2016 A. NOWACKI 2016

Estymacja: 30 000 – 40 000 zł ◆



86 
TADEUSZ DOMINIK
(1928-2014)

Pejzaż, 2010

olej, plótno, 100 x 100 cm
sygn.p.d.: Dominik 
oraz na odwrocie: DOMINIK 2010 OL.PŁ. 
100X100 PEJZAŻ

Estymacja: 35 000 – 45 000 zł ◆

Nie traktuję swojej twórczości 
jako posłannictwa. Dla mnie 
jest to fascynująca zwyczajność 
wypełniająca życie. Chciałbym, 
aby każdy mój obraz był (…) 
obrazem, z którym obcuje się jak 
z przyjacielem, a w szczęśliwym 
przypadku – bez którego życie 
jest uboższe. (…) to zdanie dobrze 
oddaje marzenie – nadzieję autora, 
który chce być nie tyle podziwiany, 
co potrzebny. Obrazy są takie, jakie 
są, są odbiciem osobowości autora, 
kroniką jego duchowego ja.
Tadeusz Dominik
Tadeusz Dominik. Malarstwo [katalog wystawy], wyd. Zachęta, Warszawa 1993, s. 6.
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87 
STANISŁAW BAJ
(UR. 1953)

Rzeka Bug, 2020

olej, płótno, 60 x 120 cm
sygn. p.d.: S. Baj
oraz na odwrocie: Stanisław Baj 
„Rzeka Bug” 2020

Estymacja: 15 000 – 25 000 zł 

WYSTAWIANIE
Szczebrzeszyn, Festiwal Języka Polskiego, 2020

Urodzony w Dołhobro-
dach współczesny polski malarz. 
Absolwent a w przyszłości i profe-
sor malarstwa na Akadami Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Baj uczył się 
pod kierunkiem Ludwika Maciąga 
i ukończył studia z wyróżnieniem. 
Po odebraniu wykształcenia zo-
stał na macierzystej uczelni jako 
asystent w pracowni swojego pro-
fesora. Kolejnym krokiem w jego 
pedagogicznej karierze było sa-
modzielne nauczanie rysunku 
na wydziale malarstwa. W latach 
2006–2013 był prorektorem do 
spraw dydaktycznych na ASP. Nie 
tylko w dziedzinie pedagogicznej 
Baj odnosi sukcesy, jego twórczość 
również jest doceniania. Jest arty-
stą, który w dorobku posiada po-
nad 100 wystaw indywidualnych 
w kraju i za granicą oraz uczestniczył 
również w równie licznych ekspozy-

cjach zbiorowych. Twórczość Baja 
skupia się na malarstwie, rysunku 
oraz grafi ce. Podejmuje tematy 
portretów chłopskich oraz pejza-
ży, do których inspiracje czerpie 
z rodzinnych okolic. Stworzył rów-
nież cykl poświęcony swojej matce. 
Jego twórczość była wielokrotnie 
doceniana, m.in. jego obrazy zo-
stały zaprezentowane na okładkach 
książek Wiesława Myśliwskiego, 
oraz płycie Teatru Tworzenia Ja-
rosława Pijarowskiego – Living 
Aft er Life. Jego prace znajdują się 
w zbiorach prywatnych w kraju i za 
granicą oraz w kolekcjach muzeów 
polskich. Artysta w ciągu swojej do-
tychczasowej praktyki artystycznej 
otrzymał srebrny Medal „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” oraz nagrodę 
malarską im. Kazimierza Ostrow-
skiego za rok 2019.

Płynącą rzekę, temat 
pełen symbolicznych 
konotacji, Baj maluje 
tak, jakby przeglądał się 
wciąż na nowo 
w jej lustrze. 
Dr hab. Tomasz Malinowski, we wstępie do katalogu 
„Czarna rzeka”, wydanym przez ASP, Warszawa 2017.

88 
MARCIN MACIEJOWSKI
(UR. 1974)

Monika maluje 
NATO bombarduje, 1999

olej płótno, 65 x 89 cm
sygn. na odwrocie : M. MACIEJOWSKI 99

Estymacja: 60 000 – 80 000 zł ◆

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna 
Kraków, Galeria Zderzak 

Czasami napisy są mojego autorstwa, 
czasami wybieram je z artykułu, 
a czasami z podpisu pod zdjęciem. 
Nie ma reguły.

Piotr Sarzyński, Rozmowa z Marcinem 
Maciejowskim, „Polityka” 4.11.2009.



89 
IGOR MITORAJ
(1944-2014)

Les mains, 1978

brąz, wys. 59 cm
sygn.: IGOR MITORAJ, ed. 156 / 250 ARTCURIAL

Estymacja: 32 000 – 35 000 zł ◆

90 
IGOR MITORAJ

(1944-2014)

Perseusz, 1988

brąz, 38 x 28 cm
sygn.: MITORAJ, ed.: B 523/1000 HC

Estymacja: 32 000 – 35 000 zł ◆
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Niniejszy Regulamin określa zasady i wa-
runki sprzedaży dzieł sztuki lub innych 
obiektów kolekcjonerskich na aukcjach 
lub w ramach tzw. sprzedaży poaukcyj-
nych organizowanych przez spółkę pod 
fi rmą DOM AUKCYJNY POLSWISS ART 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w Warszawie, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzone-
go przez Sąd Rejonowy dla m.st. War-
szawy XII Wydział Gospodarczy Krajowe-
go Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000187973, posiadającą NIP 526-
246-17-79, REGON: 016246823, zwaną da-
lej Domem Aukcyjnym. 
Regulamin obowiązuje wszystkich Licytu-
jących, którzy biorą udział w Aukcji oraz 
Nabywców, którzy zawarli z Domem Au-
kcyjnym umowę sprzedaży lub warunko-
wą umowę sprzedaży w ramach aukcji lub 
w ramach tzw. sprzedaży poaukcyjnej.
Regulamin może być przez Dom Aukcyjny 
w każdym czasie odwołany lub zmieniony 
przez aneksy dostępne w trakcie Aukcji lub 
poprzez obwieszczenie Aukcjonera przed 
rozpoczęciem Aukcji danego Obiektu. Po-
wyższe zmiany nie dotyczą jednak umów 
sprzedaży Obiektów zawartych przed 
ogłoszeniem zmiany Regulaminu.

1. Defi nicje 
Aukcja – zorganizowany sposób zawarcia 
umowy polegający na składaniu Domowi 
Aukcyjnemu na zasadach i warunkach okre-
ślonych w niniejszym Regulaminie konku-
rencyjnych ofert nabycia poszczególnych 
Obiektów przez Licytujących, którzy w niej 
fi zycznie uczestniczą lub mogą uczestni-
czyć, i w której zwycięski Nabywca jest zo-
bowiązany do zawarcia umowy sprzedaży 
lub warunkowej umowy sprzedaży.
Aukcjoner – osoba fi zyczna wyznaczona 
przez Dom Aukcyjny do prowadzenia Aukcji.
Cena wywoławcza – cena wywoław-
cza jest kwotą, od której rozpoczyna się 
Aukcja Obiektu. Zwyczajowo cena wy-
woławcza zawarta jest między połową 
a trzy czwarte dolnej granicy estymacji. 
Obiekty licytowane są w górę, tzn. licyta-
cja może zakończyć się na kwocie wyższej 
niż cena wywoławcza lub równą tej kwo-
cie. Informację o cenie obiektów oznaczo-
nych w katalogu gwiazdką można uzyskać 
w Domu Aukcyjnym.
Cena gwarancyjna – dla każdego obiek-
tu Dom Aukcyjny ustala cenę gwarancyj-
ną. Jej wysokość jest informacją poufną. 
Kwota ta mieści się w przedziale pomiędzy 
ceną wywoławczą a dolną Estymacją. Je-
żeli w trakcie Aukcji cena gwarancyjna nie 
zostanie osiągnięta, zakończenie Aukcji 
skutkuje zawarciem warunkowej umowy 
sprzedaży, co zostaje ogłoszone przez Au-
kcjonera.

Estymacja: – podana w katalogu Esty-
macja: jest szacunkową wartością Obiek-
tu określoną przez Dom Aukcyjny na 
podstawie cen sprzedaży podobnych 
obiektów, porównywalnych pod wzglę-
dem stanu, rzadkości, jakości i pochodze-
nia. Licytujący nie powinni traktować esty-
macji jako zapewnienia, ani prognozy co 
do faktycznej ceny sprzedaży. Estymacja: 
nie zawiera Opłaty aukcyjnej ani Opłaty 
z tytułu “droit de suite”. Zakończenie Au-
kcji w przedziale estymacji lub powyżej 
górnej estymacji jest równoznaczne z za-
warciem prawnie wiążącej umowy sprze-
daży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licy-
tującym, który zaoferował najwyższą cenę 
przyjętą przez Aukcjonera. Zakończenie 
Aukcji poniżej dolnej estymacji jest równo-
znaczne z zawarciem warunkowej umowy 
sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym 
a Licytującym, który zaoferował najwyższą 
cenę przyjętą przez Aukcjonera.
Formularz rejestracji – dokument spo-
rządzony według wzoru przygotowanego 
przez Dom Aukcyjny, którego wypełnienie 
przez Licytującego jest warunkiem do-
puszczenia do udziału w Aukcji 
Katalog – dokument przygotowany przez 
Dom Aukcyjny zawierający opis Obiektów, 
które zostaną wystawione na sprzedaż 
w trakcie Aukcji.
Licytujący – osoba fi zyczna, osoba praw-
na lub jednostka organizacyjna nie posia-
dająca osobowości prawnej, utworzona 
i działająca zgodnie z przepisami właści-
wego prawa, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Licytujący, który w trakcie 
trwania Aukcji złożył najwyższą Ofertę 
przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku cze-
go pomiędzy nim a Domem Aukcyjnym 
zostaje zawarta umowa sprzedaży lub wa-
runkowa umowa sprzedaży.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt ko-
lekcjonerski wystawiony na sprzedaż w ra-
mach Aukcji. 
Oferta – złożona przez Licytującego w trak-
cie trwania Aukcji oferta nabycia Obiektu za 
cenę wyrażoną w polskich złotych
Opłata aukcyjna i podatek VAT – do 
Oferty złożonej przez Licytującego i przyję-
tej przez Aukcjonera Dom Aukcyjny dolicza 
Opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Wylicy-
towana cena wraz z Opłatą aukcyjną zawie-
ra podatek od towarów i usług VAT. Opłata 
aukcyjna obowiązuje również w sprzeda-
ży poaukcyjnej, w przypadku, gdy Obiekt 
nie został sprzedany na Aukcji. Dom Aukcyj-
ny wystawia faktury VAT marża.
Opłata z tytułu dokonanych zawodowo 
odsprzedaży oryginalnych egzempla-
rzy utworu plastycznego tzw. “droit de 
suite” – zgodnie z art. 19-195 Ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych z późniejszymi zmianami 

oraz obowiązującą w Unii Europejskiej dy-
rektywą 2001/84/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 
r. w sprawie prawa autora do wynagro-
dzenia z tytułu odsprzedaży oryginalne-
go egzemplarza dzieła sztuki twórcy i jego 
spadkobiercom, w przypadku dokonanych 
zawodowo odsprzedaży oryginalnych eg-
zemplarzy utworu plastycznego, przysługu-
je prawo do wynagrodzenia stanowiącego:
1.  5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część 

jest zawarta w przedziale do równowar-
tości 50 000 euro, oraz

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

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

4.  0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta 
część jest zawarta w przedziale od rów-
nowartości 350 000,01euro do równo-
wartości 500 000 euro, oraz

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

–  jednak nie wyższego niż równowartość 
12 500 euro.

Warunkowe Umowy sprzedaży – Dom 
Aukcyjny dopuszcza zawarcie warunkowej 
umowy sprzedaży. Umowa taka dochodzi 
do skutku pod warunkiem akceptacji naj-
wyżej oferty złożonej przez Licytującego 
i przyjętej przez Aukcjonera przez właści-
ciela obiektu. Dom aukcyjny zobowiązu-
je się negocjować z właścicielem Obiektu 
możliwość obniżenia ceny do kwoty za-
oferowanej przez Licytującego i przeję-
tej przez Aukcjonera. Jeśli negocjacje nie 
przyniosą pozytywnego rezultatu w cią-
gu 7 dni roboczych od daty Aukcji Obiekt 
uznaje się za niesprzedany. Dom aukcyj-
ny zastrzega sobie wówczas prawo do 
przyjmowania po Aukcji ofert równych ce-
nie gwarancyjnej na Obiekty wylicytowa-
ne warunkowo. W przypadku otrzyma-
nia takiej oferty od innego Licytującego 
Dom Aukcyjny informuje o tym fakcie Na-
bywcę, który zawarł warunkową umowę 
sprzedaży. Nabywca ma w takim wypadku 
prawo do podwyższenia swojej oferty do 
ceny gwarantowanej i przysługuje mu wte-
dy pierwszeństwo w zakupie Obiektu. Jeśli 
Nabywca, który zawarł warunkową umo-
wę sprzedaży, nie podwyższy swojej ofer-
ty do ceny gwarancyjnej warunkowa umo-
wa sprzedaży zostaje rozwiązana, a Obiekt 
może zostać sprzedany innemu Licytują-
cemu po cenie gwarancyjnej.

2. Postanowienia ogólne
Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane 

do sprzedaży komisowej przez sprzeda-
jących lub stanowiące własność Domu 
Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczenia-
mi sprzedających wystawione na Aukcję 
Obiekty stanowią ich własność, bądź też 
sprzedający mają prawo do rozporządza-
nia nimi, a ponadto Obiekty te nie są one 
objęte jakimkolwiek postępowaniem są-
dowym i skarbowym, są wolne od zaję-
cia i zastawu oraz innych ograniczonych 
praw rzeczowych, a także jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich. Dom Aukcyjny za-
pewnia fachową wycenę oraz rzetelny opis 
katalogowy Obiektów wystawionych na 
sprzedaż w ramach Aukcji, a także pokry-
wa koszty ich ubezpieczenia. Aukcja jest 
prowadzona w języku polskim i zgodnie 
z polskim prawem przez Aukcjonera wska-
zanego przez Dom Aukcyjny. Aukcjoner 
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub 
łączenia Obiektów oraz do ich wycofania 
z Aukcji bez podania przyczyn. Opisy za-
warte w Katalogu Aukcji mogą być uzu-
pełnione lub zmienione przez Aukcjonera 
lub osobę przez niego wskazaną przed ich 
wystawieniem na Aukcję. Dom Aukcyjny 
zapewnia, że opisy katalogowe Obiektów 
wystawionych na Aukcji wykonane zostały 
w najlepszej wierze z wykorzystaniem do-
świadczenia i wiedzy fachowej pracowni-
ków Domu Aukcyjnego oraz współpracują-
cych z Domem Aukcyjnym ekspertów.

3.  Udział w Aukcji – zasady ogólne.
Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakcep-
towanie przez Licytującego zasad i warun-
ków Aukcji zawartych w niniejszym Re-
gulaminie w całości i bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń. 
Dom Aukcyjny ma prawo według swojego 
uznania odmówić dopuszczenia niektó-
rych Licytujących do udziału w Aukcji lub 
sprzedaży poaukcyjnej. 
Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować 
się przed Aukcją, dostarczyć wymagane 
informacje przewidziane w Formularzu 
rejestracji oraz okazać dokument potwier-
dzający tożsamość (dowód osobisty lub 
paszport).
W przypadku powzięcia uzasadnionych 
wątpliwości Dom Aukcyjny ma prawo po-
prosić Licytującego (np. w celu sprawdze-
nia jego wypłacalności, poświadczenia 
jego tożsamości lub w celu uniknięcia fał-
szerstwa) o przedstawienie dodatkowych 
dokumentów lub pozyskać dane o Licytu-
jącym od osób trzecich.
Dane osobowe Licytującego są informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej 
wiadomości Domu Aukcyjnego. 
O ile Licytujący nie zażyczy sobie inaczej, 
rachunek za zawarte umowy zostanie 
przesłany na adres podany przez Licytują-
cego w Formularzu rejestracji

REGULAMIN SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
W DOMU AUKCYJNYM POLSWISS ART 
SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

4. Osobisty udział w Aukcji
Licytujący może wziąć osobisty udział 
w Aukcji. W tym celu Licytujący powinien 
przybyć do siedziby Domu Aukcyjnego 
w dacie Aukcji określonej w Katalogu i po-
brać tabliczkę z numerem aukcyjnym, którą 
można otrzymać przy stanowisku rejestra-
cyjnym po wypełnieniu Formularza reje-
stracyjnego. Pracownik Domu Aukcyjnego 
dokonujący rejestracji ma prawo poprosić 
o dokument potwierdzający tożsamość Li-
cytującego. Bezpośrednio po zakończeniu 
Aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem 
aukcyjnym, a w przypadku złożenia najko-
rzystniejszej oferty przyjętej przez Aukcjo-
nera odebrać potwierdzenie zawartych 
umów.

5.  Licytacja w imieniu Licytującego
Dom Aukcyjny może reprezentować Li-
cytującego na podstawie zlecenia licyta-
cji. Formularz rejestracji należy przesłać 
e-mailem na adres: galeria@polswissart.
pl lub zostawić osobiście w siedzibie 
Domu Aukcyjnego najpóźniej na godzinę 
przed rozpoczęciem Aukcji. W przypadku 
złożenia zlecenia licytacji z limitem Dom 
Aukcyjny dokłada starań, by Licytujący za-
kupił Obiekt w możliwie najniższej cenie. 

6. Licytacja telefoniczna
Licytujący, którzy chcą brać udział w Au-
kcji za pośrednictwem środków bez-
pośredniego porozumiewania się na 
odległość, powinni przesłać Formularz re-
jestracji e-mailem na adres: galeria@pol-
swissart.pl lub zostawić osobiście w sie-
dzibie Domu Aukcyjnego najpóźniej na 
jeden dzień przed dniem Aukcji. Pra-
cownicy Domu Aukcyjnego połączą się 
z Licytującym przed rozpoczęciem Au-
kcji wybranych obiektów. Dom Aukcyj-
ny nie ponosi odpowiedzialności za bark 
możliwości wzięcia udziału w Aukcji za 
pośrednictwem środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość w przy-
padku problemów z uzyskaniem połącze-
nia z podanym przez Licytującego nume-
rem telefonu. Dom Aukcyjny zastrzega, 
że może rejestrować i archiwizować roz-
mowy telefoniczne z klientem, o których 
mowa powyżej.

7. Przebieg aukcji
Aukcja rozpoczyna się od prezentacji 
Obiektu i podania przez Aukcjonera ceny 
wywoławczej. Licytujący mają prawo skła-
dać swoje Oferty. O wysokości postąpienia 
decyduje Aukcjoner. Zakończenie Aukcji 
Obiektu następuje w momencie uderze-
nia młotkiem przez Aukcjonera i jest rów-
noznaczne z zawarciem umowy sprzedaży 
lub warunkowej umowy sprzedaży pomię-
dzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, 
który zaoferował najwyższą cenę przyjęta 
przez Aukcjonera. 
Ceny na Aukcji są podawane w złotych 
polskich.
Aukcjoner może w każdym momencie Au-
kcji wycofać dany Obiekt ze sprzedaży.
W przypadku powstania błędu bądź zaist-
nienia sporu co do wyniku Aukcji, Aukcjo-
ner może ponownie zaoferować Obiekt do 
sprzedaży (również bezpośrednio po ude-
rzeniu młotkiem). W takiej sytuacji Aukcjo-
ner może także podjąć wszelkie inne dzia-
łania, które uzna za racjonalne i stosowne. 

8. Płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego 
Oferty przez Aukcjonera zawarł z Do-
mem Aukcyjnym umowę sprzedaży jest 

zobowiązany do zapłaty ceny powięk-
szonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie 
Opłatę z tytułu “droit de suite” za zaku-
pione Obiekty w terminie 7 dni od dnia 
Aukcji. W przypadku zawarcia warunko-
wych umów sprzedaży termin na doko-
nanie płatności biegnie od chwili poinfor-
mowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny 
o zaakceptowaniu jego oferty przez wła-
ściciela Obiektu. Dom Aukcyjny jest 
uprawniony do naliczenia odsetek usta-
wowych za opóźnienie w płatności. Dom 
Aukcyjny przyjmuje następujące formy 
płatności: gotówka, karta płatnicza oraz 
przelew na rachunek bankowy:

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

9.  Płatność w walutach innych niż 
polski złoty

Wszystkie płatności są przyjmowane 
w polskich złotych. Na specjalne życze-
nie Licytującego i po wcześniejszym 
uzgodnieniu Dom Aukcyjny dopuszcza 
możliwość dokonania płatności w Euro, 
Dolarach amerykańskich lub funtach bry-
tyjskich. Wartość transakcji opłacanej 
w innej walucie niż polski złoty będzie po-
większona o opłatę manipulacyjną w wy-
sokości 1%. Przewalutowanie zostanie do-
konane po dziennym kursie kupna waluty 
obowiązującym w ING Banku Śląskiem 
w dacie zaksięgowania przelewu na ra-
chunku Domu Aukcyjnego.

10.  Przejście własności Obiektu 
na Nabywcę.

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

11.  Odbiór obiektów
Odbiór zakupionego na Aukcji Obiektu jest 
możliwy po dokonaniu przez Nabywcę za-
płaty całej ceny powiększonej o Opłatę 
aukcyjną i ewentualnie o Opłatę z tytułu 
“droit de suite” oraz uregulowaniu innych 
wymagalnych zobowiązań wobec Domu 
Aukcyjnego.
Odbiór Obiektu powinien nastąpić w ter-
minie 7 dni roboczych od daty Aukcji. 
Po tym terminie Dom Aukcyjny przesyła 
wszystkie sprzedane Obiekty do magazy-
nu zewnętrznego, a Nabywca obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz maga-
zynowania. Wielkość opłat będzie uzależ-
niona od operatora magazynu oraz rodza-
ju i wielkości Obiektu. Zaakceptowanie 
niniejszego regulaminu równoznaczne 
jest z zaakceptowaniem regulaminu spół-
ki magazynowej. 
Po upływie 7 dni roboczych od daty Au-
kcji na Nabywcę przechodzi ryzyko utra-
ty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, 
a także ciężary związane z takim Obiek-
tem, w tym koszty jego ubezpieczenia. 

12.  Postępowanie w przypadku 
opóźnienia lub braku płatności

W przypadku gdy Nabywca w terminie 7 
dni roboczych od daty Aukcji nie uiści ca-
łej ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną 
i ewentualnie o Opłatę z tytułu “droit de 
suite” Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla in-
nych swoich praw może zastosować jeden 
lub kilka z poniższych środków prawnych: 
a)  przechować Obiekt w swojej siedzibie 

lub w innym miejscu na ryzyko i koszt 
Nabywcy;

b)  odstąpić od umowy sprzedaży bez ko-
nieczności wyznaczania dodatkowego 
terminu i zatrzymać dotychczas otrzy-
mane od Nabywcy środki fi nansowe 
na poczet pokrycia poniesionych szkód 
i utraconych korzyści;

c)  odrzucić zlecenia Nabywcy w przyszło-
ści lub zrealizować takie zlecenie pod 
warunkiem uiszczenia kaucji;

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

e)  sprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie 
z Estymacja:mi i ceną minimalną usta-
loną przez Dom Aukcyjny. Jeżeli w wyni-
ku podjęcia powyższych działań Obiekt 
zostanie sprzedany za cenę niższą niż 
ta która została zaoferowana przez Na-
bywcę i przyjęta przez Aukcjonera na 
aukcji, wówczas będzie on zobowiązany 
do pokrycia Domowi Aukcyjnemu wyni-
kającej stąd różnicy 

f)  wszcząć postępowanie sądowe prze-
ciwko Nabywcy w celu odzyskania wie-
rzytelności;

g)  potrącić wierzytelności Nabywcy wzglę-
dem Domu Aukcyjnego z wierzytelno-
ścią Domu Aukcyjnego wobec tego Na-
bywcy, 

h)  zastosować prawo zastawu na innych 
Obiektach wstawionych przez takiego 
Nabywcę w komis.

13. Reklamacje
Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane 
zgodnie z przepisami prawa polskiego. 
Nabywca będący osobą fi zyczną ma pra-
wo zgłosić reklamację z tytułu niezgodno-
ści towaru z umową w terminie 1 roku od 
daty wydania Obiektu. Wobec Nabywców 
nie będących konsumentami Dom Aukcyj-
ny nie ponosi odpowiedzialności za wady 
fi zyczne oraz wady prawne zakupionych 
Obiektów.

14. Pozwolenie na export
Dom Aukcyjny nie zapewnia jakichkolwiek 
pozwoleń na wywóz Obiektów poza gra-
nice Rzeczypospolitej Polskiej. W związku 
z powyższym Licytujący we własnym za-
kresie powinni się zorientować czy w ra-
zie potrzeby wywozu obiektu poza gra-
nice Polski nie są wymagane dodatkowe 
pozwolenia. Zgodnie z ustawą z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, 
z późn. zm.), wywóz określonych obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpo-
wiednich władz; w szczególności dotyczy 
to obrazów starszych niż 50 lat o wartości 
powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zo-
bowiązany do przestrzegania przepisów 
w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania 
odpowiednich dokumentów lub opóźnie-
nie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstą-
pienia od umowy sprzedaży ani opóźnie-
nia w uiszczeniu całej ceny powiększonej 
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o Opłatę 
z tytułu “droit de suite”.

15. Dane osobowe Licytujących
Licytujący wyraża zgodę na przetwarza-
nie jego danych osobowych w celu udzia-
łu w Aukcji i w celach marketingowych 
zgodnie z ustawą o ochronie danych oso-
bowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. 
z 2014 r. poz 1182 ze zm.).
Administratorem danych osobowych Licy-
tujących jest Dom Aukcyjny.

Licytujący ma prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych, ich popra-
wiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, na zasadach określonych 
w ustawie o ochronie danych osobowych.
Dom Aukcyjny oświadcza, że podanie da-
nych osobowych przez Licytujących jest 
dobrowolne, jednakże jest niezbędne 
w celu prawidłowego przebiegu Aukcji.

16. Rozstrzyganie sporów.
Wszelkie spory wynikłe na tle postano-
wień niniejszego Regulaminu oraz wszel-
kie spory wynikające z umów sprzedaży 
i warunkowych umów sprzedaży zawar-
tych na jego podstawie będą rozpatrywa-
ne przez Sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Domu Aukcyjnego.
Licytujący poddają się niniejszym jurys-
dykcji tego sądu. 

17. Obowiązujące przepisy prawa
Niniejszy Regulamin podlega prawu pol-
skiemu i zgodnie z nim będzie interpre-
towany.
Niniejszy Regulamin stanowi całość 
uzgodnień pomiędzy Domem Aukcyjnym 
a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek 
wcześniejszą umowę czy porozumienie 
(czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Do-
mem Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą 
materii objętych przedmiotem niniejszego 
Regulaminie.
Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Re-
gulaminu zostanie uznana przez sąd wła-
ściwy lub inny upoważniony podmiot za 
nieważną, podlegającą unieważnieniu, 
pozbawioną mocy prawnej, nieobowią-
zującą lub niewykonalną, pozostałe czę-
ści niniejszego Regulaminu będą nadal 
uważane za w pełni obowiązujące i wiążą-
ce, a Dom Aukcyjny i Licytujący działając 
w dobrej wierze zastąpią takie postano-
wienie postanowieniem ważnym i wyko-
nalnym, które będzie najpełniej oddawać 
ekonomiczny sens pierwotnego zapisu.
Dom Aukcyjny w szczególności zwraca 
uwagę na przepisy:
–  ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie 

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

–  ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o mu-
zeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. 
zm.) – muzea rejestrowane mają prawo 
pierwokupu zabytków bezpośrednio na 
aukcji za kwotę wylicytowaną powięk-
szoną o opłatę aukcyjną i ewentualnie 
o Opłatę z tytułu "droit de suite"

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

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