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JÓZEF WINCENTY KRUSZEWSKI
(1853-1920)
Lansjer Legii Nadwiślańskiej, k. XIX w.
olej, płótno, 28 x 19,3 cm
sygn. l.d.: J. Kruszewski.
Estymacja: 15 000 – 18 000 zł
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
odzyskany przez spadkobierców kolekcji paryskiej
zrabowany z kolekcji podczas II wojny światowej
Paryż, polska kolekcja prywatna (od ok. 1900 r.)

(…) było to wojsko znakomite (…)
najświetniejsza piechota w naszych
dziejach aż po nasze dni.
– gen. dyw. Marian Kukiel

Józef Wincenty Kruszewski był krakowskim malarzem, karykaturzystą i ilustratorem,
uczniem Władysława Łuszczkiewicza w Szkole
Sztuk Pięknych, a ponadto Juliusza Kossaka oraz
Jana Fransa Portaelsa w Brukseli. Malował, przeważnie akwarelą, scenki humorystyczno-rodzajowe, cieszące się wielkim powodzeniem „z powodu doskonałej przesadnej charakterystyki typów,
szczęśliwego podchwytywania z życia motywów
i łatwego obrazowania przedstawianych scen”.
Częstokroć stawiany na równi z Franciszkiem Kostrzewskim, Kruszewski uważany był przez współczesnych za wybitnego humorystę. Publikował
m.in. w „Nowościach ilustrowanych”, „Śmiechu”,
„Świecie”. Wykonał ilustracje do „Bajek” Ignacego
Krasickiego (wydanie z 1886 roku) oraz wielu
innych książek. Jako wzięty akwarelista regularnie wystawiał w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie, jak również w Salonie
Krywulta i Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Malarstwo olejne uprawiał
rzadziej, choć z nie mniejszym powodzeniem.
Były to w przeważającej większości kompozycje

kameralnych wymiarów. Do rzadkości należą
dziś na rynku antykwarycznym płótna sygnowane przez Kruszewskiego. W zbiorach Muzeum
Narodowego w Warszawie znajduje obraz jego
autorstwa z 1880 roku, zatytułowany „Proszony
obiad w bogatym domu żydowskim w Krakowie”.
Utrzymany w konwencji humorystycznej zdradza
niezwykłą lekkość rysunku i umiejętność uchwycenia sceny i postaci, która nawiązuje wprost do
najlepszych karykatur Kruszewskiego.
W oferowanej kompozycji, bardziej niż
humorystyczny objawia się przede wszystkim
ilustratorski rys twórczości artysty. Scena ukazuje
wnętrze wojskowych koszar i trzech żołnierzy
Legii Nadwiślańskiej. Umundurowanie wskazuje
na członków elitarnego Pułku Lansjerów, będącego najstarszą jednostką polskiej kawalerii
epoki napoleońskiej. Lansjerzy walczyli przede
wszystkim na Półwyspie Iberyjskim a ich formacja znana była z waleczności i nieustępliwości.
Przez Hiszpanów nazywani „Los infernos picadores” (Ci piekielni nakłuwacze), jak żadna inna
formacja wojen napoleońskich z niesamowitą
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sprawnością posługiwała się lancą, zadając wrogowi olbrzymie straty. Chwała i szacunek, jakie
zyskali polscy Lansjerzy spowodował, że w wielu
państwach zaczęto tworzyć podobne pułki kawalerii uzbrojone w lance. Broń ta, obok szabli, do
tej pory uważana jest za polską broń narodową.
Scena rodzajowa o historycznym charakterze nosi wszelkie znamiona umiejętności
rysunkowych, które Kruszewski wypracował jako
ilustrator i akwarelista. Kompozycję buduje zdecydowana kreska, której podporządkowany jest
kolor, nasycony i stonowany. Niewielkich rozmiarów dzieło podporządkowane jest narracyjności
typowej dla ilustracji a przy tym nie traci nic ze
swej malarskiej dekoracyjności. Rzadko pojawiające się na rynku olejne prace Kruszewskiego
poszerzają w istotny sposób nie tylko spektrum
znanej nam działalności krakowskiego rysownika
ale dokumentuje również fenomen przeplatania się gatunków w obrębie jednego warsztatu
wskazując na interdyscyplinarną formację Kruszewskiego jako artysty.
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AUTOR NIEOKREŚLONY
Portret Karola Maurycego de Talleyrand, ok. 1770
olej, płótno, 76 x 60 cm
Estymacja: 15 000 – 20 000 zł
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Millon, aukcja 06.2020

Wszelkie cnoty i wszelkie grzechy uważane dziś przez
krytyczną opinię publiczną za typowe dla polityków,
znajdowały w Talleyrandzie pierwszorzędnego
wyraziciela. Był równie mistrzowski jako rycerz
racji stanu i jako sabotażysta racji stanu, jako cichy
manipulator i jako głośny propagandysta, jako
orędownik finansów państwa i jako złodziej grosza
publicznego, jako filantrop i jako notoryczny łapownik.
Jego nazwisko stało się synonimem polityka.
Łysiak W., Talleyrand – droga Mefistofelesa, wyd. Nobilis, 2007, s. 8.

Karol Maurycy de Talleyrand (17541838), francuski mąż stanu, polityk, dyplomata,
okresowo duchowny. Przeżył czasy Ludwika XV,
Ludwika XVI, rewolucji z 1789, czasy napoleońskie, aż po lata kongresowe i pokongresowe.
W każdym z tych okresów potrafił odnaleźć własne miejsce i osiągnąć sukces. Karol Maurycy
pochodził ze starego rodu Talleyrand-Périgord,
a jego rodzice zajmowali wysokie stanowiska
w Wersalu. W początkach swojej kariery był duchownym Kościoła rzymskokatolickiego. Od 1789
roku Karol Maurycy piastował godność biskupią
lecz jego postępowe idee sprawiły, że ostatecznie został ekskomunikowany. Zajął się wówczas
polityką i dyplomacją. Poparł zamach stanu
Napoleona Bonaparte, a po klęsce Napoleona
I w wojnie z Rosją, w 1814 roku został doradcą
Ludwika XVIII. Reprezentował swój kraj na kongresie wiedeńskim, gdzie ustalono nowy podział
wpływów w Europie. Był orędownikiem porozumienia, które miało zapewnić trwały pokóji sojusz
pomiędzy Wielką Brytanią i Francją. W 1830 roku
uczestniczył jako jeden z przywódców politycznych w rewolucji lipcowej, która wyniosła na tron
Ludwika Filipa. Oferowany portret datowany na
ok. 1770 rok przypada na czas wstąpienia Karola Maurycego do seminarium św. Sulpicjusza
w Paryżu. Od początku przyszły kleryk wykazy-

wał jednak daleko idącą niesubordynację. Karol
Maurycy de Talleyrand do historii przeszedł jako
zręczny dyplomata. Stanowił najdoskonalsze
wcielenie typowego dla swej epoki pragmatyka
i polityka a wielu widzi w nim żarliwego patriotę
niezmiennie walczącego o francuską rację stanu,
mimo zmieniających się okoliczności. W życiorysie Karola Maurycego de Talleyrand polskie wątki
są liczne. Jego bratanek Edmund de Talleyrand
(1787-1872) za namową stryja zaślubił śląską
arystokratkę Dorotę ks. Biron, której chrzestna
Luiza ks. Radziwiłłowa poparła to małżeństwo.
Księżna Dorota stała się dozgonną przyjaciółką
stryja męża i Karol Maurycy był częstym gościem na jej zamku w Żaganiu na Śląsku. Od
Talleyrandów wywodzi się kilka polskich rodów
szlacheckich gdyż w 1860 odbył się ślub wnuczki
ks. Doroty - Klementyny Talleyrand z polskim
hrabią Aleksandrem Orłowskim z Jarmoliniec na
Wołyniu. Ich potomkowie to hrabiowie Orlowscy,
Krasiccy oraz Okęccy i Stebelscy. Talleyrandowie mieli zamek w Źaganiu aż do lat 30 XXw.
Również część książąt Radziwiłłów pochodzi od
wspomnianego Edmunda Talleyranda gdyż jego
wnuczka Maria Dorota de Castellane (1840-1915)
zaślubiła w 1858 na zamku w Żaganiu Antoniego
ks. Radziwiłła ordynata na Nieświeżu.
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W twórczości Norblina dominują sceny mitologiczne i fêtes galantes, o rodowodzie
francuskim, inspirowane przede wszystkim
malarstwem Watteau i Fragonarda. Pozostawał
również pod silnym wpływem malarstwa Rembrandta, o czym świadczą kompozycje olejne
i liczne akwaforty, te ostatnie znane z 94 płyt.
Przeważają w nich sceny historyczne (Powołanie
Przemysława na króla, Ofiarowanie korony Piastowi), portrety, typy polskie, studia głów i popiersi, krajobrazy wiejskie i kompozycje swobodne
(Wynalezienie rysunku). Rembrandtyzm był artystycznym ruchem międzynarodowym, którego
skala była tak ogromna, że nosiła wręcz znamiona kultu dla wielkiego mistrza. Ze sztuki holendra
korzystali nie tylko malarze ale również graficy,
którzy, idąc za Rembrandtem, chętnie posługiwali
się techniką akwaforty. Jedną z najważniejszych
cech, wyróżniających rembrandtystów, było
operowanie intensywną grą światłocieniową.
Dramatyczne zestawienia świateł i mroków miały
na celu wywoływanie odpowiednich nastrojów,
wzbudzały aurę tajemniczości i niezwykłości.
XVIII wieczni spadkobiercy Rembrandta często
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JAN PIOTR NORBLIN
(1745-1830)
(PRZYPISYWANY)
Scena rodzajowa we wnętrzu
olej, deska, 22,3 x 29,3 cm
na odwrocie papierowa nalepka
z odręcznym opisem w jęz. francuskim
Estymacja: 60 000 – 80 000 zł
PROWENIENCJA
Paryż, kolekcja prywatna

ukazywali sceny nocne ze światłami pochodni
lub umiejscawiali swoje postaci w mrocznych
wnętrzach, w których świeca, kaganek lub inne
pojedyncze źródło światła w jednym miejscu
przecinało ogarniającą kompozycję ciemność.
Efektem pogłębionego studium światłocieniowego była charakterystyczna malowniczość dzieł
spod znaku rembrandtyzmu. Norblin zetknął się
ze sztuką Rembrandta jeszcze we Francji, gdzie
w 1751 roku pojawił się pierwszy katalog rycin
tego artysty. Niewątpliwie mógł podziwiać prace
holendra również w Anglii i Niemczech, na krótko
przed przyjazdem do Polski w 1774 roku. Jako
malarz i rysownik z wyksztalcenia a rembrandtysta z pasji Norblin interpretował dzieła wielkiego
mistrza przez pryzmat nowej dla niego polskiej
rzeczywistości, w której się znalazł. Po roku 1778
artysta tworzył przede wszystkim ryciny rodzajowo-obyczajowe oraz o tematyce biblijnej.
Przypisywany Norblinowi obraz
przedstawiający scenę wieczornej zabawy nosi
wszelkie cechy malarstwa francuskiego artysty.
Nastrojowa kompozycja wpisuje się w malarski kanon mający bezpośrednie odniesienia do

sztuki Rembrandta. Malowniczość sceny zbudowana jest w oparciu nie tylko o sugestywną grę
światłocienia ale również przez szeroki wachlarz
typów odwołujących się do czasów wielkiego mistrza holenderskiego. Rozbudowana kompozycja
daje świadectwo wielkich umiejętności malarskich jej twórcy, który na kameralnym obrazie
skonstruował przestrzeń opartą o architekturę, stanowiącą tło dla rozgrywającej się sceny.
Oglądając obraz ma się nieodparte wrażenie,
że artysta był naocznym świadkiem radosnej
zabawy. Jest to z resztą cecha, który odnajdują
historycy sztuki właśnie w twórczości Norblina.
Podkreśla ją Stanisław Czekalski pisząc: „(…)
jego charakterystyczny sposób rysowania ma
w sobie coś takiego, co wywołuje nieodpartą
sugestię obecności autora w miejscu i czasie
przedstawianego przezeń wydarzenia, nawet
jeśli artysta przerabiał po prostu, zupełnie gdzie
indziej i kiedy indziej, czyjś gotowy obraz, nadając
mu tylko piętno własnego stylu” (Czekalski S.,
Obcość i obecność. Horacjusze i Sarmaci. Wzory
Davidowskie w twórczości Norblina, w: „Artium
Quaestiones” 2000, t. 11, s. 86).

Targi, odpusty, zabawy w karczmach, sejmiki,
chłopi, miejscy przekupnie, szlachta, znajome
widoki i charakterystyczne budowle miast
i miasteczek znajdują w nim skrzętnego
ilustratora, tak przejętego swym przedmiotem,
że tylko akcent elegancji, kładziony w formie
wykwintnego tła, w zgrabnych ruchach
i grupowaniu, pozwala w nim rozpoznać tego
pierwszego Norblina, który jedynie francuskim
wyrażał się językiem.
– Zygmunt Batowski
Z. Batowski, Norblin, Lwów 1911, ss. 102-103.
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TADEUSZ RYBKOWSKI
(1848-1926)
Powrót rannego powstańca, 1883
olej, płótno, 54 x 95 cm
sygn. p.d.: Tadeusz Rybkowski 1883
Estymacja: 50 000 – 80 000 zł
PROWENIENCJA
Kraków, kolekcja prywatna
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Artur Grottger to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli rodzimego malarstwa
historycznego. Zarówno w rysunku jak i w obrazach olejnych podejmowana przezeń tematyka
związana była ściśle z historią Polski. Jak pisze
Wanda Nowakowska „wychowany w patriotycznej atmosferze domu rodzinnego (ojciec brał
udział w Powstaniu Listopadowym 1830 roku), po
studiach we Lwowie i Krakowie, które pogłębiły
jeszcze jego narodowe fascynacje, podejmuje
naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu.
Żyje tam w nędzy, co doprowadza go do nieuleczalnej wówczas choroby — gruźlicy. Tworzy
dużo i szybko, jakby w przeczuciu bliskiej śmierci
i wówczas rysunek wysuwa się na plan pierwszy w jego działalności artystycznej — zapewne
pod w pływem baśniowych kartonów Maurycego
Schwinda. Praca ilustratora pism i książek przynosi mu w reszcie rozgłos i — dochody, staje się
w Wiedniu znany i ceniony, sprowadza matkę
i siostrę, ma więc niezbędną opiekę w czasie
ciężkiej, długotrwałej choroby, na którą zapada
w 1861 r. Do Wiednia przenikają już wówczas
wieści o krwawych wydarzeniach w kraju, poprzedzających wybuch Powstania Styczniowego.
Grottger stał się piewcą tego powstania. Wyczerpany chorobą, sztuką swoją służy „Sprawie",
tworząc kolejne cykle: Warszawa I i II oraz cykl
Polonia. Po powrocie do Lwowa w 1866 r. kończy
najdoskonalsze dzieło swego krótkiego życia,
powstańczą epopeję Lituania, a jednocześnie
pojawia się pomysł nowego, odrębnego w za-

myśle cyklu Wojna. Koncepcja cyklu rodzi się
długo, przechodząc różne fazy, o czym świadczą
wyznania Grottgera, zawarte zwłaszcza w listach
do narzeczonej, Wandy Monnć, której postać stała się prototypem Muzy — przewodniczki Artysty
po „łez padole”, ziemskim piekle wojennym, jak
Beatrycze w Boskiej komedii Dantego. Wojnę
kończy Grottger w Paryżu, w maju 1867 r. Umiera
w grudniu tegoż roku, pozostawiając swe ostatnie
dzieło — testament — dla przyszłych pokoleń”
(„Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Historica
nr 43, 1991, ss. 4-5).
Krótki rys biograficzny Grottgera nakreślony przez Nowakowską uświadamia, jak wielką
rolę w krótkim życiu artysty odgrywała tematyka
historyczna, jak głęboko jego twórczość była
zakorzeniona w tradycji wielkiego malarstwa
poprzedników – Januarego Suchodolskiego
czy Aleksandra Orłowskiego, by wymienić tylko
niektórych z nich. Mnogość zachowanych rysunków w sposób istotny dopowiadają nieliczne ale
o niezwykłej wartości kompozycje olejne Grottgera. Repertuar tematyczny tych ostatnich, łączący
estetyczne normy akademizmu z romantyczną
uczuciowością i realistycznym odtworzeniem
szczegółów przedstawionych zdarzeń, obejmował kompozycje historyczne, sceny rodzajowe
i portrety. Najwcześniejsze prace artysty powstające pod okiem jego ojca, stały się zaczynem
dla wykreowania twórczej wizji naznaczonej
stygmatem patriotyzmu. Pod wpływem sztuki
Juliusza Kossaka w latach 50. XIX wieku koń stał
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ARTUR GROTTGER
(1837-1867)
Pobudka (Pobudka powstańców), 1858
olej, płótno, 79 x 95 cm
sygn. p.d.: Artur Grottger
Opisany na odwrocie: MNK ND 9601 IIa-1282 MNK ND 4478
na blejtramie nalepka wystawowa Muzeum Okręgowego
w Suwałkach oraz częściowo zniszczona i nieczytelna nalepka
z odręcznym opisem, na ramie napis: Toller Tag Rechts
Estymacja: 600 000 – 800 000 zł
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
WYSTAWIANY
Suwałki, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Malarze polscy
w Monachium („I po co myśmy tam jechali”), 2005
REPRODUKOWANY
Malarze polscy w Monachium („I po co myśmy tam jechali”)
[katalog wystawy], red. Ptaszyńska E., Fałtynowicz Z, wyd.
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Suwałki 2005.

się często powracającym motywem, natomiast
największym piętnem na malarstwie Grottgera
z tego okresu odcisnęła się sztuka Januarego
Suchodolskiego, jednego z koryfeuszy polskiego
malarstwa narodowego. Fascynowała go również
twórczość Aleksandra Orłowskiego, wybitnego
reprezentanta nurtu rodzajowo-realistycznego
w polskim malarstwie. Obrazy Grottgera z lat
1854-1859, kiedy był studentem wiedeńskiej Akademii, reprezentują typowy dla akademickich
konwencji obrazowania sposób reżyserowania
sceny batalistycznej, dynamicznej, tłumnej, sugestywnie oddającej bitewny chaos.
Choroba zakończyła krótkie życie Grottgera w 1867 roku. Ten nieprzeciętny artysta, który już za życia uważany był za wielkiego twórcę
romantycznego, narzucił „kolejnym generacjom
plastyczną formułę narodowej uczuciowości
właśnie dlatego, że uczynił to w najbardziej
romantycznych kategoriach. Naczelne cechy
twórczości artysty określił Bołoz-Antoniewicz
jako: "uczuciowość i tragizm" oraz "heroizm
i rzewność"3. I rzeczywiście żaden inny artysta
nie zdołał uzyskać takiego wyrazu w swoim
dziele. Ten wyraz mógł później drażnić swym
patosem lub zachwycać siłą, ale pozostał jako
zawsze rozpoznawalny znak polskiego ducha”
(Lewicka-Morawska A., Formowanie narodowej
uczuciowości czyli o sztuce Artura Grottgera na
przestrzeni dziesięcioleci, w: "Niepodległość i Pamięć" 1995, R. II, nr 1-2)

Czuję, że wielki świat jakiś, pełen
tajemnicy dotąd, zaczął mi się
rozwidniać i cud jakiś coraz wyraźniej
pokazywać. Na tle wszystkiego zdawało
mi się widzieć jak gdyby szczyt i kraniec
tego, do czego dążyłem instynktowo
o dokąd w przyszłości już na pewno
powędruję. Zdawało mi się, że moja
prawica silniejsza niż zwykle, mój węgiel
wymowniejszy i że miejsce, na którym
stoję, jest piedestałem jakiegoś posągu.
– Artur Grottger
Dobrowolski T., Nowoczesne malarstwo polskie,
t. II, Wrcoław – Kraków 1960, s. 37.
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A jeżeliby gdzie
w Wołoszech, albo gdzie
za granicą śmierć pan
Bóg przysłał, tamże
pogrześć grzeszne ciało
moje, a na tymże miejscu
mogiłę wysoką usuć.
Nie dla ambicyej jakiej
tak mieć chcę, ale żeby
grób mój był kopcem
rzeczypospolitej granic.
– Stanisław Żólkiewski
Bielowski A., Pisma Stanisława Żółkiewskiego Kanclerza Koronnego i Hetmana z jego popiersiem, Lwów 1861, s. LVIII
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Eljasz-Radzikowski, (Jan Kanty) Walery był malarzem, ilustratorem, scenografem,
fotografem i pisarzem, członkiem „szkoły monachijskiej“. W latach 1856-1862 kształcił się
w krakowskiej Szkole Rysunku i Malarstwa
pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza.
W 1858 roku zaczął zbierać materiały dotyczące
historycznych ubiorów w Polsce oraz krajach
ościennych od X. do XVIII w. Kontynuowany do
roku 1904 zbiór (obecnie w zbiorach Muzeum
Narodowego w Krakowie) stanowił podstawę
jego opracowań na temat historycznych strojów. Na początku lat 60. podróżował w Tatry,
które później stały się tematem szeregu jego prac
artystycznych i literackich. W latach 1863-1865
student Akademii Sztuk Pięknych w Monachium,
równolegle pobierał również nauki w prywatnej pracowni Franza Adama (1815-1886) oraz
na kursach akwareli pod kierunkiem Theodora
Horschelta (1829-1871). W okresie powstania
styczniowego 1863 pracował w Monachium na
zlecenie polskiego Tymczasowego Rządu Narodowego, pomagając powstańcom w powrocie
do Polski. Po upadku powstania styczniowego
Radzikowski do 1866 roku podróżował po Europie, głównie do Włoch. W latach 1872-1891
pracował jako nauczyciel rysunku w Gimnazjum
św. Anny, a od 1877 roku w Żeńskim Seminarium
Nauczycielskim w Krakowie. Eljasz-Radzikowski
interesował się głównie tematami historycznymi.
Tematy i motywy swoich obrazów wybierał, zasięgając sugestii, porad i wsparcia pisarza Józefa
Ignacego Kraszewskiego (1812-1887), z którym
się przyjaźnił. Odkrywał je w historycznych kro-

nikach, pamiętnikach i wspomnieniach, w dziełach literackich i legendach, po czym przenosił je
na swoje historyczno-rodzajowe i batalistyczne
płótna: „Męczeństwo św. Wojciecha“ (1862),
„Bitwa pod Racławicami“ (1862), „Długosz jako
nauczyciel synów Kazimierza Jagiellończyka“
(ok. 1864), „Mikołaj Kopernik na łożu śmierci“
(1869), „Obrona Krakowa przed Szwedami przez
Stefana Czarnieckiego“ (1878) i „Wjazd Jana III do
oswobodzonego Wiednia“ (1883).
„Śmierć Żółkiewskiego pod Cecorą”
(1876) ilustruje epizod z wojen polsko tureckich
1620 roku. Głównym bohaterem kompozycji jest
Stanisław Żółkiewski (1547-1620), wielki hetman
koronny, jeden z największych dowódców wojskowych w historii Polski. Zasłynął jako zwycięzca
w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji,
Imperium Osmańskiemu i Tatarom, ale był także
znakomitym pisarzem i pamiętnikarzem. Na wieki
chwałą okrył się pod Kłuszynem, gdzie pokonawszy znacznie silniejsze siły rosyjsko-szwedzkie
otworzył Polakom drogę na Moskwę. Żółkiewski,
raczej żołnierz niż polityk, był wzorem obywatela
i wielkiego patrioty. Pozostawił pamiętnik będący
ucieleśnieniem staropolskiej prozy - "Początek
i progres wojny moskiewskiej".
Toczona od 18 września 1620 roku
w okolicach Cecory (dzisiejsza Rumunia) walka
polskich wojsk pod dowództwem hetmana Stanisława Żólkiewskiego z siłami osmańsko-tatarskimi zakończyłaby się zwycięstwem Polaków, gdyby nie niesubordynacja żołnierzy. 7 października
Tatarzy wykorzystali chwilową słabość polskiego
wojska i przypuścili ostateczny atak, który zakoń-
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czył się klęską Polaków. Stanisław Żółkiewski zginął walcząc do końca. Jego głowę Turcy zawiesili
nad wejściem do pałacu sułtańskiego w Stambule, skąd wykupiła ją żona, Regina. „Po ośmiu
dniach pochodu dniem i nocą, napady wszelkie
na tabor zwycięzko odpierając, stanął już hetman dnia 6go października nad Dniestrem bez
wielkiej szkody. Czego atoli nie mogła dokazać
przemoc nieorzyjacielska, to dokonała swawola
i niekarność własnego żołnierstwa. Opuszczony
od wojska hetman z garstką tych co mu wiernymi
pozostali do ostatka walcząc, znaleziony był na
pobojowisku z nadrąbaną ręką i głową uciętą” pisał XIX wieczny historyk August Bielowski (Pisma
Stanisława Żółkiewskiego Kanclerza Koronnego
i Hetmana, Lwów 1861, s. LVI). Trzeba podkreślić,
że Żółkiewski wykazał się w czasie całej kampanii
wyjątkową, jak na człowieka 73-letniego, siłą
fizyczną i duchową. Zapobiegł unicestwieniu
armii 20 września i gdyby nie swawola żołnierska,
udałoby mu się uratować wszystkich, których
miał pod komendą. Gdyby dotarł do Mohylowa
i okopał się, byłby uratowany, bowiem po polskiej
stronie Dniestru szykowano się do udzielenia
pomocy.
Obrazy olejne autorstwa Eljasz-Radzikowskiego należą do wielkiej rzadkości na
rynku aukcyjnym. Twórczość artysty, będąca rezultatem niepośledniego warsztatu malarskiego
i dbałości o zachowanie prawdy historycznej
w przekazie, wzbudza ogromne zainteresowanie miłośników i kolekcjonerów XIX wiecznego
malarstwa polskiego.

Tak zginął jeden z ludzi
najznakomitszych, jakich
Polska kiedykolwiek wydała.
Młodzieńcem w służbie
rzeczypospolitej stanąwszy
przechodził przez wszystkie
stopnie, do późnej starości od
usług jej się nie wymawiając…
Bielowski A., Pisma Stanisława Żółkiewskiego Kanclerza
Koronnego i Hetmana, Lwów 1861, s. LVI.
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JÓZEF
BRANDT
Artysta ten należał od chwili
pierwszych swych występów na
polu samoistnej twórczości do
owych szczęśliwców, którym
się los łaskawie uśmiecha,
sypiąc pełną garścią kwiaty
powodzenia, sławy i zaszczytów.
– Henryk Piątkowski (1905)
Piątkowski H., Józef Brandt, [w:] „Wędrowiec”, nr 40, 1905, s. 755.

Józef Brandt był jednym z najwybitniejszych malarzy polskich
reprezentujących nurt monachijski. Studiował malarstwo w Polsce, Paryżu
i Monachium. W 1870 roku otworzył w Monachium własna pracownię,
a w 1878 został honorowym profesorem Akademii Monachijskiej, członkiem Akademii w Berlinie i w Pradze. Jest jednym z tych polskich artystów
malarzy, którym udało się zrobić ogromną karierę poza Polską. Uczestniczył
w wielu europejskich wystawach i cieszył się niesłabnącym uznaniem.
„Pomimo międzynarodowych sukcesów – jak pisze Jan K. Ostrowski –
i stałego zamieszkania za granicą, Brandt z całą świadomością pozostał
malarzem polskim. Podejmował niemal wyłącznie polskie tematy historyczne i rodzajowe. Sygnując obrazy, dodawał dopisek „z Warszawy”, jak
gdyby chcąc uprzedzić ewentualne wątpliwości związane z niemieckim
brzmieniem swego nazwiska.” Brandt był przede wszystkim malarzem
batalistą – z wielkim kunsztem malował bitwy, epizody z historii polskich
wojen, wojsko, jeźdźców ale również sceny rodzajowo – obyczajowe jak
polowania i jarmarki. Za scenerię przedstawianych przez artystę wydarzeń
były najczęściej wschodnie kresy siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej.
Przystępując do malowania obrazu Brandt uważnie studiował zapiski
historyczne, dawne stroje, militaria i zabytkowe przedmioty, które służyły
mu jako rekwizyty w komponowaniu dzieł malarskich. To między innymi ta
dbałość o szczegół i uczciwość przekazu uczyniły zeń pierwszego w historii
polskiego malarstwa artystę, który w sposób sugestywny i prawdziwy przedstawił klimat wojen toczonych w dawnej Rzeczpospolitej. I choć twórczość
batalistyczna Brandta rozsławiła jego imię już wśród mu współczesnych
to uwagę artysty w porównywalnej mierze przyciągało również malarstwo
rodzajowe. Józef Brandt odegrał bardzo ważną rolę w rozwoju nurtu malarstwa realistycznego kojarzonego dziś z tzw. szkołą monachijską. Artysta już
w latach 60. XX w. komponował sceny o motywach opisujących codzienną
rzeczywistość polskiej prowincji. Do najwspanialszych przykładów należą
„Popas czumaków przed karczmą na Wołyniu” (1864), „Targ w okolicach
Krakowa” (1868) czy „Postój w miasteczku” (1870). Jak pisze Ewa Micke- Broniarek na podstawie tych najwcześniejszych dokonań można już
określić zainteresowania Brandta w dziedzinie malarstwa rodzajowego.
A są to: plener z powracającym motywem drogi oraz temat postoju przed
karczmą lub zajazdem. Unikał natomiast artysta tematów związanych
ze scenami we wnętrzach jak i tych odnoszących się do pracy chłopów
na polu. Brandt skupiał się na tych czynnościach, w których człowiekowi
towarzyszy koń – jest on bohaterem zdecydowanej większości kompozycji rodzajowych (Tematy rodzajowe w malarstwie Józefa Brandta, w:
Józef Brandt. Między Monachium a Orońskiem, Orońsko 2015, ss. 10-13).
Podobnie jak w malarstwie batalistycznym również w nurcie rodzajowym
wraz z upływem czasu następują zmiany w podejmowanej tematyce. We
wczesnym okresie przypadającym na lata 60. i 70. X IX w. Brandt tworzy
kompozycje, których centralnym motywem jest targ i jarmarczne życie.

Są to obrazy niezwykle rozbudowane, wieloplanowe i wielopostaciowe.
Pełne gwaru i zgiełku sceny ujęte są na tle małych miasteczek. Wielokrotnie
podejmowanym tematem są targi końskie – w tych kompozycjach najpełniej
objawia się wirtuozeria Brandta miłośnika koni, który jak mało kto potrafił
pokazać piękno i temperament zwierzęcia. Obrazy przypisywane wczesnej
fazie nurtu rodzajowego charakteryzowały się nierzadko monumentalnymi
wymiarami. Do najsłynniejszych płócien zaliczany jest, dziś zaginiony,
„Jarmark w Bałcie” (1875) – kompozycja mierząca 150 x 302 cm, o której
Henryk Sienkiewicz pisał: „Trudno w jakimkolwiek obrazie odnaleźć tyle
ruchu i rozpętanego życia, które stanowi istotę i jakby duszę jarmarków na
kresach. Wszystko, co stanowi ich dziką poezję zostało zrozumiane i odczute
z prawdą, fantazją i dzielnością” (cyt. za: Micke-Broniarek E., Tematy rodzajowe w malarstwie Józefa Brandta, w: Józef Brandt. Między Monachium
a Orońskiem, Orońsko 2015, s. 12). Kolejnym etapem przypadającym na
lata 80. był czas większego zainteresowania Brandta tematyką myśliwską.
Z tą samą pasją jaka charakteryzowała przedstawienia jarmarczne artysta
komponował sceny łowieckie. Są one pogodne w klimacie i koncentrują
się bardziej na krajobrazie i nastroju niż na krwawym zwycięstwie myśliwych nad zwierzyną. Obrazy z tego okresu podkreślają piękno przyrody
ale też doskonale oddają charaktery przedstawionych typów szlachty
polskiej, pełnych zawadiackiego animuszu myśliwych, tak jakby artysta
chciał odwrócić uwagę widza od samego sedna polowania i uwydatnić
w zamian związaną z tym rytuałem obyczajowość i nastrój. Do najczęściej
podejmowanej w tym czasie tematyki należy wyjazdy i powroty z polowań,
myśliwi w trakcie odpoczynku przed karczmą bądź w trakcie czuwania na
stanowiskach jak również stajenni przed dworem przygotowujący konie
lub oczekujący z naszykowanymi do wyjazdu zwierzętami na rozpoczęcie
polowania. Jak pisze Ewa Micke – Broniarek (idem, s. 13) scenerią dla tego
typu przedstawień były najczęściej okolice Orońska. W drugiej po łowie lat
80. obrazy o tematyce rodzajowej przybierają bardziej kameralnego charakteru. Tłumne i gwarne kompozycje ustępują miejsca scenom z udziałem
niewielu postaci, pozwalające Brandtowi na jeszcze mocniejsze oddanie
detalu w barwnych strojach i przedmiotach. Równolegle powstają obrazy
o dynamicznych scenach przejazdów bryczek, charakteryzujących się doskonale ujętym ruchem ludzi i koni. Malarstwo rodzajowe Józefa Brandta,
obok obrazów z nurtu batalistycznego, było bardzo chętnie poszukiwane
przez europejskich kolekcjonerów i kunsthandlerów. Niewątpliwie wpływ na
to miało osadzenie kompozycji w sceneriach dzikiej i nieskażonej cywilizacją
Ukrainy, koloryt i temperament jej mieszkańców, obyczajowość rubasznej
i zawadiackiej polskiej szlachty – to wszystko, co dla współczesnego Austriaka, Francuza czy Niemca było nieznane, egzotyczne i ciekawe a dla samego
artysty, dumnego i wielokrotnie podkreślającego własne pochodzenie,
stanowiło o jego tęsknocie do utraconego kraju.

Józef Brandt, materiały prasowe.
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Niezależnie […] od wymowy
przedstawionych przez Brandta sytuacji
wszystkie obrazy z tej serii urzekają
malowniczością scenerii zapadłego
gdzieś na stepie chutoru, zatopionego
w ciszy zmierzchu lub skąpanego
w blasku letniego słońca.
Józef Brandt 1841-1915 [katalog], red. Micke-Broniarek E., wyd. Muzem Narodowe w Warszawie, tom 2, Warszawa 2018, s. 55-57
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Barwna tradycja kresowych jarmarków
reprezentowana jest w twórczości Józefa Brandta
przez kilka szczególnie wyróżniających się dzieł
malarskich. Do grupy prac o tej tematyce zaliczana jest kompozycja „Targ na sokoły” z 18881889 roku, znana również pod tytułami „Jarmark
w Bałcie” i „Sokolnik”. Z innymi płótnami łączy
ją zarówno zbliżona konwencja stylistyczna, jak
i podobieństwo przedstawionej na nich anegdoty. Tematem wiodącym jest prezentacja przed
potencjalnymi nabywcami towaru będącego
przedmiotem handlu. Pokazywana jest uroda
konia, sprawność myśliwskiego sokoła, ocenie
podlega siodło. W przeciwieństwie do scen batalistycznych ilustrujących wojny na wschodnich
rubieżach Rzeczpospolitej, rodzajowe obrazy
Brandta z gatunku przedstawień jarmarcznych
nacechowane są bijącym od nich spokojem i akcentują pokojowe współistnienie odrębnych nacji i kultur, wśród których widzimy przedstawicieli
polskiej szlachty, tureckich i tatarskich kupców
oraz Kozaków.
Porównując „Targ na sokoły” do – o parę
lat wcześniejszego – obrazu „Targ na konie” wi-

dzimy tych samych modeli w grupie mężczyzn
na pierwszym planie, jak zauważa Ewa Micke-Broniarek (Józef Brandt 1841-1915 [katalog
wystawy], wyd. Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2018, s. 239). Ich stroje są niemal
identyczne, drobne różnice widoczne są jedynie
w kolorystyce. Również elementy uzbrojenia:
szabla węgiersko – polska i czekan zostały przez
artystę powtórzone w obydwu kompozycjach.
Brandt często stosował metodę warsztatową
polegającą na kopiowaniu postaci bądź całych
ich grup i wprowadzaniu ich w nowe układy
kompozycyjne.
O tym, że malarz dopracowywał owe
rozwiązania świadczy zachowana fotografia
z 1889 roku przedstawiająca wnętrze pracowni
Józefa Brandta z obrazem „Targ na sokoły” stojącym na sztaludze i oprawionym w ozdobną
ramę. Na zdjęciu widoczny jest nieco inny układ
nóg i ogona konia, który później został przez
artystę zmodyfikowany. (Micke-Broniarek E., op.
cit., s. 239).

Skala talentu jego jest bardzo rozległa: na
pierwszem miejscu trzebaby postawić jego
bitwy w XVII wieku, staczane na ziemiach
polskich – są one głęboko odczutemi
kartami historji; sceny rodzajowe: sielskie,
myśliwskie, jazdy, jarmarki, napady – są
pełne życia, chwytają za serce polskiego
widza; kiedy indziej znów przedstawia się
nam jako znakomity pejzażysta o wielce
subtelnem odczuciu natury. Kolorystą jest
urodzonym z Bożej łaski i dar ten posiada
w nadzwyczajnym stopniu.
Józef Brandt. Między Monachium a Orońskiem
[katalog wystawy], Orońsko 2015, s. 72.
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9
JÓZEF BRANDT
(1841-1915)
Targ na sokoły, 1888-1889
(Jarmark w Bałcie, Sokolnik)
olej, płótno, 71 x 121 cm
sygn. p.d.: Józef Brandt z Warszawy Monachium
na odwrocie na bletramie nalepka wystawowa
Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach oraz
nalepka Muzeum Narodowego w Warszawie

Bartoszek M., Sekrety warsztatu Józefa
Brandta, w: Józef Brandt. Między Monachium
a Orońskiem, wyd. Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku, Orońsko 2015, s. 27, 32
Katalog wystawy w Pera Muzesi, Stambuł 2014,
s. 63, 134, 135.
Straszewska A., Kostium historyczny
w twórczości Jana Matejki na tle malarstwa XIX
wieku, Warszawa – Kraków 2012, s. 165.
Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice
w Polsce w XIX i 1. połowie XX wieku
[katalog wystawy], wyd. Muzeum Narodowe
w Warszawie, Warszawa 2008, il. 30, s. 33, 115
1000 arcydzieł malarstwa polskiego [b.d.w.,
b.m.w.], 2008, s. 246.
Gallery of Polish Painting. Guide. National
Museum in Warsaw, Warszawa 2006, s. 168
Tyczyńska A., Obrazy polskich malarzy
z kolekcji prywatnej. Wystawa w pałacu
radziejowckim, Radziejowice 2006, s. 15
Marti Ayxela M., Entre dos siglos.
Connotaciones estilisticas entre las pinturas
polaca y la espanola, w: Cien anos de pintura
polaca 1814-1914. En la collecion del Museo
Nacional en Varsovia, wyd. Caja Duero,
Salamanca 2000, s. 31, 145
Zakrzewski B., Sienkiewicz i Brandt, mps,
praca doktorska przygotowana pod kier. Prof.
Romana Pollaka, Wydział Filologii Polskiej,
UAM w Poznaniu, Poznań 1947, s. 168
Józef Brandt, Łódź [1915], il. nlb. 5
Schroder A., Józef Brandt (Sylwetka
jubileuszowa), w: „Sztuka” 1911, z. 1, s. 35
Józef Brandt, w: „Wędrowiec” 1899, nr 50, s. 991
„Tygodnik Ilustrowany” 1891, nr 54, ss. 24-25
Jellenta C., Ze wspomnień „nowo-ateńskich”
IV, w: „Prawda” 1889, nr 39, s. 465.
Ponadto w następujących archiwaliach:
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja
Stachury, Spis foto. z obrazów Brandta
[namalowanych do 1908 roku], rkps, s. 2
Spis obrazów Józefa Brandta [namalowanych
do 1908], rkps, poz. 79
ZIKG, Photothek, Sammlung Schrey, fot.
Nr ZI 471370, 21196 [drzewpryt z „Reclams
Universum” 1908/1909, H. 6]

Estymacja: 2 800 000 – 3 500 000 zł
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Warszawa, depozyt Muzeum Narodowego
w Warszawie (kwiecień 2000 – wrzesień 2011)
WYSTAWIANY
Warszawa, Muzeum Narodowe w Warszawie,
Józef Brandt 1841-1915, czerwiec - wrzesień 2018
Stambuł, Pera Muzesi, Orientalism in Polish
Art, październik 2014 – styczeń 2015
Warszawa, Muzeum Narodowe w Warszawie,
Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice
w Polsce w XIX i 1. połowie XX wieku,
październik – grudzień 2008
Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie,
Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice
w Polsce w XIX i 1. połowie XX wieku, styczeń –
kwiecień 2009
Radziejowice, Dom Pracy Twórczej, Obrazy
polskich malarzy z kolekcji prywatnej. Wystawa
w pałacu radziejowckim, 2006
Salamanca, Caja Duero, Cien anos de pintura
polaca 1814-1914. En la collecion del Museo
Nacional en Varsovia, październik 2000 –
styczeń 2001
REPRODUKOWANY
Józef Brandt 1841-1915 [katalog wystawy],
wyd. Muzeum Narodowe w Warszawie,
Warszawa 2018, kat. I.200, s. 239
Micke – Broniarek E., Tematy rodzajowe
w malarstwie Józefa Brandta, w: Józef Brandt.
Między Monachium a Orońskiem, wyd.
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko
2015, s. 13
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Rówieśnik Malczewskiego i Ślewińskiego, (…)
laureat licznych salonów, a w końcu profesor
wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych, (…)
swoją pozycję w świecie sztuki zawdzięczał
nieprzeliczonym portretom członków rodziny
cesarskiej, arystokracji austriackiej i polskiej.
– Tadeusz Dobrowolski
Nowoczesne malarstwo polskie, tom II, Wrocław-Kraków 1960, s. 178.

KAZIMIERZ
POCHWALSKI

Kazimierz Pochwalski w swojej pracowni przy ul. Wenecja 11 w Krakowie, NAC.
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Artysta malarz, twórca scen rodzajowych oraz doskonałych, realistycznych portretów. Kazimierz Pochwalski pochodził z rodziny,
w której zamiłowanie do sztuki płynęło we krwi.
Jego pradziadek Marcin był malarzem tak jak jego
ojciec Józef Kasper. Jego brat Władysław Jan
również został artystą i tak samo w przyszłości syn
Kazimierza Józef Mikołaj Stanisław oraz wnuczka
Barbara Agnieszka Pochwalska. Kazimierz rozpoczął naukę malarstwa pod okiem swojego ojca.
Kontynuował ją w krakowskiej SSP u Władysława
Łuszczkiewicza i Feliksa Szynalewskiego. W latach 1876-1878 Kazimierz Pochwalski kształcił
się pod kierunkiem Jana Matejki w oddziale
Kompozycyjnym. To tu poznał i zaprzyjaźnił się
z Leonem Wyczółkowskim, Jackiem Malczewskim i Antonim Piotrowskim. W 1877 roku artysta
debiutował na wystawie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych obrazem „Chłopcy w kąpieli”. Był to początek wieloletniej współpracy,
ponieważ wielokrotnie malarz prezentował tam
swoje prace na przestrzeni lat swojego życia.
Był docenianym studentem i zostało mu zaproponowane stypendium na naukę w Wiedniu.
Pochwalski jednak wolał spróbować swoich sił
na Monachijskiej Akademii u A. Wagnera i O. Seitza. Ukończył akademię z brązowym medalem.
W tym czasie w jego twórczości przeważała tematyka rodzajowa. W trakcie studiów zaczęły się
pojawiać studia głów oraz całych postaci, które
w przyszłości miały dać mu międzynarodowy
rozgłos. W słowniku Artystów Polskich możemy
przeczytać zacytowane słowa Piątkowskiego:
„rodzaj talentu skłaniał artystę do charakterystyki
typów; zaznaczał szerokimi rysami jednostki ciekawe wyrazem, cechami etnograficznymi i raso-

wymi właściwościami… nawiązując nić tradycji
do twórczości Kostrzewskiego i Kotsisa, podnosił
rodzaj dużą dozą wirtuozerii fachowej i skłonnością do zgłębiania stanów psychologicznych”.
Kolejne lata jego życia były obfite w podróże.
Wraz z innymi artystami w poszukiwaniu inspiracji i towarzystwa artystycznego. Pochwalski
uczył się w Paryżu i w Wiedniu. Podróżował do
Włoch, Grecji, Egiptu i Turcji. Za granicą debiutował wystawą w Wiedniu w Kunstlerhaus w 1882
roku. W przyszłości jeszcze nie raz prezentował
tam swoje prace. Od 1883 roku aż do 1892 Pochwalski mieszkał w Krakowie, gdzie angażował
się w środowisku artystycznym. W tamtym czasie
zaprzyjaźnił się z Henrykiem Sienkiewiczem i Ludwikiem Michałowskim. Udzielał również lekcji
rysunku Oldze Boznańskiej. Był zaangażowany
w grupę artystów tworzących dzieła na potrzeby
kościołów. W tym okresie kontynuował samodzielne kształcenie się w technice portretowej.
Nadal uprawiał malarstwo rodzajowe, w którym przemycał wątki literackie oraz historyczne. Do tego stopnia był biegły w tej dziedzinie,
że został poproszony o namalowanie plafonu
w sali posiedzeń w kamienicy Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie. Obraz
miał przedstawiać „Podanie o założeniu przez
księdza Piotra Skargę Banku Pobożnego w Krakowie”. Do 1886 roku Pochwalski oddawał się
malarstwu portretowemu jedynie w wymiarze
prywatnym. Malował swoich bliskich i przyjaciół.
Obraz „Portret Józefa Szujskiego w stroju rektora
UJ”, który zaprezentował w TPSP w 1886 roku,
otworzył mu możliwość kariery jako portrecista
wybitnych osobowości. Pomimo stałego krakowskiego adresu artysta nie zrezygnował jednak
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z zamiłowania do podróży. Malował portrety ziemiańskie właścicieli dworów i pałaców, które
odwiedzał. Od 1893 na stałe mieszkał w Wiedniu, gdzie w latach 1894 - 1918 był profesorem
Akademii Sztuk Pięknych. Jego portrety zyskały
olbrzymią popularność, co spowodowało, że
został on przedstawiony cesarzowi Franciszkowi
Józefowi, arcyksiążętom i ministrom. Namalował
nie jeden portret cesarza oraz członków jego
rodziny. W 1919 roku został przyznany mu tytuł
członka honorowego akademii i jej honorowego
profesora. W tym samym roku powrócił do Polski, gdzie kontynuował malarstwo portretowe.
Zamieszkał w Krakowie, z przerwami na liczne
podróże do Warszawy, gdzie portretował dostojników państwowych oraz do innych miast polski
gdzie malował zamieszkałych tam ziemian. Spod
jego pędzla wyszło ponad 120 portretów polskich
osobistości takich jak Józef Piłsudski, Stanisław
Wojciechowski czy Ignacego Mościckiego. Malarz
tworzył mniej popularne pejzaże z motywem
polowań, martwe natury, kwiaty oraz sceny rodzajowe. Pochwalski był bardzo docenianym
artystą. Otrzymał liczne odznaczenia państwowe
(polskie i austriackie) za swoje zasługi malarskie.
Wystawiał wielokrotnie w TPSP w Krakowie, Lwowie, W TZSP w Warszawie, w Salonie Aleksandra
Krywulta, na Paryskich Salonach, na wystawie
Powszechnej w 1900 oraz na wielu innych pokazach sztuki w Polsce i za granicą. Towarzystwo
Przyjaciół Sztuk Pięknych najpierw uhonorowało
go dyplomem za całokształt twórczości, a następnie w 1927 roku przyjęto go jako honorowego członka TZSP. Artysta zmarł w 1940 roku
na zapalenie płuc. Pracował do samej śmierci.

Kazimierz Pochwalski, wieloletni profesor wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych,
u którego rysunku uczyła się między innymi Olga
Boznańska, choć był malarzem wszechstronnym to w gatunku portretu osiągnął prawdziwe
mistrzostwo. Henryk Piątkowski w przedmowie
do katalogu wystawy „Portret Polski” (TZSP, 1925)
wskazuje na Pochwalskiego jako na spadkobiercę tradycji ukształtowanej przez Jana Matejko,
Stanisława Lentza i Annę Bilińską i wymienia go
jednym tchem obok Leona Wyczółkowskiego
i Wojciecha Kossaka jako największych polskich
artystów, wysoko niosących sztandar sztuki polskiej na arenie międzynarodowej.

Malarstwo portretowe Pochwalskiego
ostatecznych swych cech nabrało pod wpływem
francuskiego artysty Leona Bonnata w czasie gdy
młody malarz przebywał na studiach uzupełniających w Paryżu. Jednak trzon charakteryzujący
jego twórczość osadzony był najmocniej w tradycji krakowskiej, z której wywodził się Pochwalski.
Cechowała się ona przede wszystkim perfekcją
techniczną oraz tradycyjną stałością układów
i warsztatu, o której pisze szczegółowo Andrzej
Ryszkiewicz (Malarstwo Polskie. Romantyzm,
historyzm, realizm, Warszawa 1989, s. 354) osadzając Pochwalskiego w nurcie portretu tradycyjnego, w którym nie problem malarski był

istotny lecz celność charakterystyki, wyrazistość
typu, bezwzględne podobieństwo fizjonomiczne.
Wszystkie te cechy, razem z wzorowo opanowanym warsztatem technicznym i łagodnym
charakterem, które czyniły Pochwalskiego osobę wysoko cenioną w towarzystwie, sprawiły,
że artysta szybko znalazł uznanie w szerokich
kręgach polskiej i austrowęgierskiej arystokracji.
Portretował przede wszystkim mężczyzn, pokazywanych w ujęciu do kolan, tworząc werystyczny wizerunek o ograniczonej liczbie rekwizytów
i szczegółów stroju. Tło sprowadzał zawsze do
neutralnej płaszczyzny.

W rozwoju dziejowym sztuk plastycznych
portret ma znaczenie pierwszorzędne. (…)
Jest on poza dziełem sztuki bezpośrednim
materjałem historycznym, nieodzownym,
gdy chodzi o poznanie danej epoki,
odbija bowiem wiernie odtworzoną wizję
życia, którą artysta miał przed oczyma
i plastycznie starał się wyrazić.
– Henryk Piątkowski
Wystawa „Portret Polski” [katalog], wyd. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 1925, s. 5.
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Benedykt Henryk hr. Tyszkiewicz był
spadkobiercą wielkich tradycji swojego rodu.
Sam zasłynął jako miłośnik myślistwa oraz wybitny jak na swoje czasy fotograf. Z pasją dokumentował wizerunki członków własnej rodziny
oraz widoki z licznych podróży. Jego fotografia
była wysoko ceniona i pokazywana na wielu wystawach, o czym świadczą przychylne recenzje
zamieszczane w prasie lat 80. XIX wieku. Niewątpliwie sposób portretowania Pochwalskiego
musiał hrabiemu Tyszkiewiczowi, wrażliwemu na
fotograficzny weryzm, odpowiadać.
Portret Benedykta hr. Tyszkiewicza bez
wątpliwości należy do grupy wybitnych portretów
pędzla Kazimierza Pochwalskiego, który realizuje
w nim ideał absolutnej wierności w stosunku
do modela. Obiektywna postawa wobec natury
przywołuje na myśl fotografię, która nie była obca
artyście – chętnie się nią posługiwał, podobnie
jak wielu mu współczesnych przedstawicieli
naturalizmu. Wizerunek hrabiego Tyszkiewicza
pokazuje nam modela takim jakim w istocie był
- mężczyznę już dojrzałego ale nadal młodego,
o silnej sylwetce, pewnym ale łagodnym spojrzeniu. Z absolutnie neutralnego tła wyłania się
postać, na której skupia się całe zainteresowanie
artysty. Benedykt Tyszkiewicz, miłośnik polowań,
pokazany jest w stroju myśliwskim, z nieliczny-

mi ale ewidentnymi atrybutami łowieckimi jak
strzelba przewieszona przez lewe ramię, lornetka
w kieszeni marynarki i nóż myśliwski przy lewym
biodrze. Zgodnie z zasada przedmiotowości, Pochwalskiego nie interesuje tu materia malarska
ani kolor jako wartość samoistna a mimo to portret cechuje nie tylko weryzm ale również wielkie
wysmakowanie właśnie w warstwie kolorystycznej. Artysta przekazuje widzowi konkretne dane
dotyczące fizjonomii modela, jego konstrukcji
psychicznej a nawet pasji.
Portret hr. Tyszkiewicza namalowany
został w 1899 roku, podczas długoletniego pobytu Kazimierza Pochwalskiego w Wiedniu. Na
okres wiedeński, trwający do 1918 roku, przypada
najlepszy czas w twórczości artysty. Zatrudniony
jako profesor w Akademii Sztuk Pięknych, w swej
willi-pałacyku prowadził dom otwarty, w którym
bywali przedstawiciele najznamienitszych rodów.
W tym okresie Pochwalski portretował również
cesarza Franza Josefa i członków rodziny panującej. Po powrocie do niepodległej już Polski
uprawiał ten samy typ portretu, nieczuły na żadne
nowe prądy artystyczne (Ryszkiewicz A., op. cit,
s. 354). Konsekwencja, z jaką podążał raz obraną
ścieżką, uczyniła go jednym z najwybitniejszych
portrecistów polskich przełomu wieków.

10
KAZIMIERZ POCHWALSKI
(1855-1940)
Portret Benedykta Henryka
hr. Tyszkiewicza, 1899
olej, płótno, 156 x 106 cm
sygn. p.d.: K. Pochwalski 1899
Estymacja: 150 000 – 250 000 zł
PROWENIENCJA
Paryż, kolekcja prywatna

... wierzyć się po prostu nie chce,
by fotografią taki osiągnąć było można
efekt, jaki wywołuje na swych kliszach
hr. Tyszkiewicz. Widocznie postanowił on
sobie uszlachetnić rzemiosło, podnieść je
do wyżyn artyzmu i – cel swój osiągnął
w zupełności.
S. Rossowski, Nasza wystawa III, w: „Świat” 1894, nr 13 z 1 VII.
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STANISŁAW
WYSPIAŃSKI

Stanisław Wyspiański, NAC.
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Rozpacze, żale,
Jęki nad sobą słyszę,
serce pęknąć chce z bólu,
(…)
Polska to nasza niesiona,
Polska to nasza styrana,
Polska to nasza zhańbiona,
Orły frunęły z płaszcza,
ku Maryi płyną w niebo…
– Stanisław Wyspiański

Stanisław Wyspiański był artystą wielu talentów.
Znamy go przede wszystkim jako malarza, grafika, ale i dramaturga czy pisarza. Żaden projekt nie był mu straszny, podejmował się wszystkiego, gdzie mógłby wykorzystać swoje
liczne talenty i imperatyw twórczy. Prezentowany rysunek
powstał w trakcie przygotowań projektu dwóch witraży do
katedry św. Jana we Lwowie. Do prestiżowego zadania wybrani
zostali w 1892 roku Stanisław Wyspiański i Józef Mehoﬀer.
Władysław Łoziński, przewodniczący Komitety restauracji
katedry lwowskiej otrzymał od Władysława Łuszczkiewicza
z Krakowa pozytywną opinię o dwóch młodych artystach:
„Żebyś Łaskawy Pan miał miarę sądu o tych młodzieńcach
utalentowanych, dość obejrzeć trzy księgi notowane z drogi
do Krakowa na Rouen-Strasburg… Nie są to kopiści starych
wzorów, ale dziwnie utalentowani do przejęcia się duchem
sztuki dawnej średniowiecznej lub Odrodzenia. Do komponowania witraży mają ogromny zasób wiedzy” (Jak meteor..
Stanisław Wyspiański. Artyście w setną rocznicę śmierci,
wyd. Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2007, s.
66). Zamówienie kartonów dla katedry lwowskiej i praca nad
nimi przypadły na czas, gdy nieco ponad dwudziestoletni
Wyspiański przebywał na studiach w Paryżu. Artysta włożył
wiele trudu w rozwiązanie podjętego zadania, było to jego
pierwsze wielkie zamówienie, o czym szeroko pisze Helena
Blumówna we wstępie do katalogu wystawy jubileuszowej
Wyspiańskiego (wyd. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
1958, ss. 15-16). Artysta przygotował projekt dwóch witraży
ze scenami „Ślubów Jana Kazimierza” i „Polonii”. Oferowany
rysunek odnosi się do drugiego z nich i jest spełnieniem tego,
co nurtowało wyobraźnię Wyspiańskiego, ucznia Matejki. „Ból
i rozpacz nad Polską w niewoli odpowiadały nastrojom całego
społeczeństwa” pisze dalej Blumówna, a artysta umiał to
ująć w koncepcję własną, oryginalną, o dużej sile wyrazu.
Przybliżone datowanie kartonu do „Polonii” na ok. 1894 rok
(Stanisław Wyspiański [katalog wystawy}, wyd. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1958, poz. 7, s. 63) pozwala na
określenie daty powstania oferowanej kompozycji na lata
1892-1894. W ostatecznym swym kształcie projekt nigdy nie
zrealizowanego witraża katedry Lwowskiej oparł Wyspiański
o zmniejszoną względem początkowych rysunków ilość postaci na rzecz silniejszego motywu stylizowanych dekoracji
florealnych. Jednak ekspresyjny rysunek płaczek, widoczny
w oferowanym studium, znajduje swe odzwierciedlenie zarówno w finalnym kartonie jak i monumentalnej kompozycji
olejnej, znajdującej się dziś w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wykonanie projektu, mimo, że napotykało na trudności,
oparte było od samego początku o skrystalizowaną wizję
artystyczną, której aprobatę zyskał Wyspiański przedstawiając
Władysławowi Łozińskiemu już w parę miesięcy od rozpoczęcia
prac swe rysunki. Na późniejszym etapie realizacyjnym wizyjne
koncepcje Wyspiańskiego były jednak odrzucane a proponowane mu rozwiązania nie spotykały się z kolei ze zrozumieniem
artysty. Ostatecznie wykonanie projektu powierzono w 1896
roku Leonardowi Lepszemu.

fragment dramatu „Królowa Korony Polskiej”
(1893) [w:] Dzieła zebrane, t.1, 1964, ss. 48-50.
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STANISŁAW WYSPIAŃSKI
(1869-1907)
Projekt witraża dla katedry we Lwowie. Polonia,
ok. 1892-1894
kredka, węgiel, papier, 59 x 29,5 cm (w świetle oprawy)
sygn. p.d.: Stanisław Wyspiański na pamiątkę księdzu Karelowi
Dostalowi Lutinovu 17ego Maja 1898 Kraków
Estymacja: 150 000 – 250 000 zł
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Dorotheum, aukcja 22.04.2021, poz. 171
Belgia, kolekcja prywatna
LITERATURA
Stanisław Wyspiański. Opus magnum [katalog wystawy], wyd.
Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2000, ss. 81 - 82.
Stanisław Wyspiański 1907-1957 [katalog wystawy
jubileuszowej], wyd. Muzeum Narodowe w Krakowie, Karków
1958, ss. 15-16, 63.
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Znajduję w niej wszystko to, co
mnie wzrusza (…). Kocham wiejską
prostotę jej pochodzenia, jej
odwagę na polu bitwy, jej miłość
do francuskiej ziemi, ale przede
wszystkim świętość jej życia
i śmierci. (…) Ktoś taki jak ona
podtrzymuje naszą wiarę i przynosi
zaszczyt ludzkiemu duchowi. (…)
Zapewniam was, że kto tak jak
ja przeczyta jej historię spisaną
w materiałach z obu procesów, nie
będzie się mógł oprzeć wrażeniu,
że Joanna żyje nadal i na zawsze,
rzekłbym, jest pełna życia (…)
i nie pozbędzie się nieodpartego
przekonania, iż ma do czynienia
z heroiczną świętą, wysłanniczką
Boga.
– bp. Felix Dupanloup
(1802–1878)
Wilson-Smith T., Joanna d’Arc. Mit i historia, tłum.
J. Józefowicz-Pacuła, Warszawa 2008, ss. 234–235.

12
FELIX EHRLICH
(1866-1931)
Joanna D’Arc
olej, płótno, 98 x 70 cm
sygn. p.d.: Felix Ehrlich na odwrocie fragmentarycznie zachowana
papierowa nalepka galerii Fritz Kunsthandlung z Berlina z opisem pracy
Estymacja: 20 000 – 30 000 zł
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Gomér & Andersson Norrköping, aukcja 16.04.2018, poz. 807107
Berlin, galeria Fritz Kunsthandlung
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Był to talent z Bożej
łaski, artysta natchniony,
o szerokim locie skrzydeł,
malarz-poeta, który jak żaden
przed nim a niewielu zapewne
po nim uczynić to potrafi,
wyśpiewał czarowny wdzięk
i piękność ciała kobiecego.
– Władysław Prokesch
Franciszek Żmurko, Kraków 1911, s. 4.

13
FRANCISZEK ŻMURKO
(1859-1910)
Zamyślona
olej, płótno, 64,5 x 51 cm
sygn. l.d.: Fr. Żmurko
Estymacja: 70 000 – 80 000 zł
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
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LEONARD
WINTEROWSKI
Malarz batalista. Urodził się w 1868 roku
w Czerniowicach. Winterowski był absolwent
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował
u Leopolda Loeﬀlera oraz Tadeusza Axentowicza.
Był doceniany już jako student, czego wyrazem
był srebrny medal otrzymany w okresie studiów.
Swoją edukację uzupełnił na stypendium Wydziału Krajowego na Akademii w Wiedniu. W 1987
roku debiutował w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie. Swoje prace prezentował
w kraju oraz za granicą m.in.: we Lwowie, Wiedniu
i Berlinie. Malował w technice olejnej oraz akwarelowej. W pierwszych latach swojej twórczości
skupiał się przede wszystkim na realistycznym
malarstwie portretowym, przedstawieniach architektonicznych, pejzażach, scenach rodzajowych oraz religijnych. Mieszkał w Wiedniu aż do
1898 roku, a następnie przeniósł się do Lwowa.
Winterowski oprócz malarstwa sztalugowego
zajmował się również malarstwem ściennym,
czego przykładem jest polichromia w kolegiacie w Jarosławiu. Jako ilustrator książkowy był
autorem rysunków towarzyszących publikacji
z 1899 roku „Dwanaście legend i podać spod
Krakowa” wydanych we Lwowie. Okres I wojny
światowej przyniósł zmiany w twórczości Winterowskiego. Na jego płótnach zaczęły pojawiać
się sceny batalistyczne, dzięki którym artysta
zyskał popularność i które do tej pory są chętnie
kupowane przez kolekcjonerów sztuki. Służył
jako malarz – korespondent wojenny w armii
austriackiej czego efektem były później często
powtarzane motywy wojenne. Po wojnie osiedlił
się w Warszawie. Wykorzystywał do powstających
obrazów wspomnienia oraz liczne szkice powstałe w okresie jego służby. Tworzył dynamiczne
kompozycje przedstawiające w ekspresyjny
sposób wizerunki koni w ruchu. Winterowski
przywiązywał olbrzymią wagę do szczegółów
umundurowania malowanych żołnierzy. Za życia
wystawiał wielokrotnie w Towarzystwie Zachęty,
gdzie odbyła się również jego wystawa pośmiertna w 1928 roku. Rok później podobna ekspozycja
została powtórzona w Poznaniu..

WSZYSTKICH
ŻOŁNIERZY
TEGO PUŁKU OD
NAJMŁODSZEGO
SZEREGOWCA DO
DOWÓDCY OŻYWIA
JEDNA TYLKO IDEA,
A NIĄ JEST WIERNA
I NIESKAZITELNA
SŁUŻBA SWEJ
OJCZYŹNIE
I NIEUSTANNA
WALKA O JEJ POTĘGĘ
I CHWAŁĘ.
– płk Władysław Sikorski
Zarys historji wojennej 3-go Pułku Ułanów, oprac. rotmistrz Bohdan Dobrzyński, Warszawa 1929, s. 26.

Autoportret Leonarda Winterowskiego, 1911, materiały prasowe.
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Ukazywał epizody
z walk Legionów i wojny
polsko-bolszewickiej
w dynamiczny, pełen
ekspresji sposób,
w czym duży udział mają
wizerunki koni w ruchu.

14
LEONARD WINTEROWSKI
(1868-1927)
Szarża ułanów, 1920
olej, płótno, 100 x 200 cm
sygn. l.d.: Leonard Winterowski Warszawa
1920, p.d.: Wzięcie do niewoli dygnitarzy
bolszewickich przez patrol III P. Uł. na froncie
białoruskim w grudniu 1919 r., na odwrocie
papierowa nalepka Salonu Obrazów Juljana
Burofa w Warszawie z opisem obrazu
Estymacja: 140 000 – 180 000 zł
PROWENIENCJA
Kraków, kolekcja prywatna

W rozmalowanej i pełnej dynamizmu
scenie Leonard Winterowski uwiecznił epizod walk
toczonych przez 3 Pułk Ułanów w ramach wojny
polsko bolszewickiej. 3 pułk ułanów powstał w listopadzie i grudniu 1917 roku w składzie I Korpusu
Polskiego. Twórcą i jego pierwszym dowódcą był
płk Zygmunt Łempicki. Pułk wówczas liczył 79
oficerów i 863 ułanów. Wiosną 1918 pułk został
włączony w skład Dywizji Ułanów. Po reorganizacji w 1919 roku formacja została początkowo
skierowana do Małopolski Wschodniej a następnie
całość jej sił została przerzucana na jeden z najtrudniejszych wówczas odcinków walk – front białoruski. W działaniach na Białorusi 3 Pułk Ułanów
brał udział aż do maja 1920 roku.
Zapał z jakim Winterowski, malarz batalista, ilustruje wzięcie do niewoli sowieckich

Wielka Encyklopedia Malarstwa Polskiego, wyd.
Kluszczyński, Kraków 2011, s. 69.

dygnitarzy tłumaczyć można biografią malarza,
który w czasie I wojny światowej służył w armii
austriackiej jako korespondent wojenny. Z wielką
wprawą i czujnym spojrzeniem artysta odmalowuje przed widzem zaciekły pościg rozgrywający
się w scenerii srogiej zimy północno wschodnich
rubieży Rzeczpospolitej. Energiczne pociągnięcia
pędzla charakterystyczne dla wartkiej narracji malarza dokumentalisty wojennych zmagań świadczą o bardzo dobrym warsztacie Winterowskiego,
który ceniony był przede wszystkim jako autor
scen batalistycznych. Dbałość o wierne oddanie
szczegółów potyczki podkreśla rozbudowana
sygnatura, która w dziennikarski sposób opisuje
przedstawioną przez malarza scenę.
Na odwrocie oferowanego obrazu znajduje się papierowa nalepka Salonu Obrazów Ju-
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liana Burofa w Warszawie. Był to jeden z większych
i lepiej prosperujących artystycznych salonów
przedwojennej Warszawy. Firma została założona
w 1889 roku i od początku zajmowała się szeroko
pojętą działalnością artystyczną - organizowała
wystawy dzieł współczesnych artystów, oferowała
sprzedaż wyselekcjonowanych przykładów malarstwa oraz w tańszej alternatywie, dekoracyjne
oleodruki. Ponadto Julian Burof prowadził skład
artykułów artystyczno-malarskich i rysunkowych
oraz oferował profesjonalną oprawę dzieł sztuki.
W 1908 roku firma zmieniła siedzibę z adresu Nowy
Świat 43 na większy lokal przy tej samej ulicy pod
numerem 47. Salon Burofa prężnie działał do wybuchu II wojny światowej. Sam Burof był kolekcjonerem sztuki, swoje zbiory chętnie wypożyczał na
liczne wystawy organizowane w kraju.
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Wśród kolekcjonerów zyskał ogromną
popularność dzięki kameralnemu
malarstwu (…) ze scenami ukazującymi
najczęściej zimową sannę, polowanie,
galopady zaprzęgów konnych, napady
wilków, a także jarmarki wiejskie, zwózki
siana, wesela krakowskie.
– Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska
Kolekcja smólska. Malarstwo polskie XIX i początku XX wieku, 2008, s. 135

15
ADAM SETKOWICZ
(1875-1945)
Na targu, 1918
olej, płótno, 48 x 72 cm
sygn. l.d. A. Setkowicz 918
Estymacja: 15 000 – 25 000 zł

PROWENIENCJA
Polska, kolekcja prywatna
Rempex, aukcja 23.03.2005, poz. 230
REPRODUKOWANY
Krzysztofowicz – Kozakowska S., Kolekcja smólska.
Malarstwo polskie XIX i początku XX wieku, 2008, s. 134.
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WŁODZIMIERZ
TETMAJER

Realistyczne, mocne w wyrazie obrazy
Tetmajera charakteryzowały bogate efekty
fakturalne i kontrastowe zestawienia
słonecznych barw. Stopniowo dzieła
Tetmajera stawały się coraz bardziej
żywiołowe i zamaszyste w wykonaniu.
Niekiedy artysta wprowadzał czynnik ruchu,
dynamizując pozy przedstawianych postaci.
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Ilustrowanym w 1924, Warszawa. Muzeum Literatury, East News.

Włodzimierz Tetmajer na fotografii z ok. 1890, opublikowanej w Tygodniku

Malinowski J., Malarstwo Polskie XIX wieku, wyd. DiG, Warszawa 2003, s. 244.

Włodzimierz Tetmajer był malarzem, grafikiem, pedagogiem, politykiem, literatem. Jest uznawany za jednego
z najwybitniejszych reprezentantów młodopolskiej sztuki
inspirujących i fascynujących się rodzimym folklorem. Był
przyrodnim bratem poety Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
Urodzony w 1861 roku w Harklowej k. Nowego Targu, zmarł
w 1923 w Krakowie.
W 1875 roku rozpoczął edukację artystyczną uczęszczając na zajęcia w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. W 1882
roku wyjechał do Wiednia, by tam podjąć naukę w Akademii
Sztuk Pięknych u Ch. Griepenkerla. W latach 1882-1886 odbył
regularne studia w krakowskiej uczelni pod kierunkiem F.
Cynka, Loeﬀlera i W. Łuszczkiewicza. Równolegle ukończył
filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pomiędzy
1886-1889 doskonalił swój warsztat artystyczny w Monachium
pod kierunkiem A. Wagnera. Później studia uzupełnił w paryskiej Académie Colarossi; uzyskał także stypendium cesarskie
na wyjazd do Rzymu. W okresie 1889-1895 uczęszczał do klasy
mistrzowskiej J. Matejki w krakowskiej akademii.
Artysta od 1890 spędzał letnie miesiące w podkrakowskiej wsi Bronowice Małe. W 1895 roku zdecydował się
osiąść tam na stałe. Od 1899 roku należał do Towarzystwa
Artystów Polskich „Sztuka”, które reprezentowało polską sztukę
w ramach międzynarodowego ruchu wystawienniczego. Od
1901 założył i nauczał w Szkole Sztuk Pięknych i Przemysłu
Artystycznego dla Kobiet. W tymże roku został współtwórcą Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana”. W 1908 roku wstąpił do
grona członków-założycieli ugrupowania Zero kontestującego
działalność „Sztuki”. Jako członek Polskiego Stronnictwa Ludowego i współzałożyciel frakcji PSL-Piast prowadził ożywioną
działalność polityczno-społeczną. W latach 1911-1918 pełnił
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funkcję posła w parlamencie wiedeńskim. Podobno planował
wystartować w wyborach sejmowych również w niepodległej
Polsce, ale ostatecznie wycofał swoją kandydaturę.
Artysta zajmował się również projektowaniem witraży, ilustratorstwem, malarstwem ściennym i scenografią.
W 1902 wykonał polichromię kaplicy królowej Zofii w katedrze wawelskiej. Ożeniony z córką chłopa z Bronowic, Anną
z Mikołajczyków, stał się pierwowzorem postaci Gospodarza
w dramacie Wyspiańskiego „Wesele”. Jego profil psychologiczny trafnie nakreślił Tadeusz Boy-Żeleński słowami: „Jest
on w ‚Weselu’ jak żywy, ze swoim szlachetnym sentymentem,
gestem kontuszowym, ze swą zamaszystą fantazją i niewytrzymałością nerwową”.
Tetmajer również wykonał kilka satyrycznych rysunków, które zdobiły - wraz z pracami S. Wyspiańskiego, J. Mehoffera, W. Wojtkiewicza i A. Procajłowicza - krakowską kawiarnię
artystyczną, „Paon” Ferdynanda Turlińskiego.
Niepowtarzalna sztuka Włodzimierza Tetmajera powstawała pod wpływem inspiracji malarstwem monachijskim
i dziełami Aleksandra Gierymskiego. Jego obrazy są pełne
wyrazu, a styl artysty całkowicie oddaje charakterystyczny
dla epoki Młodej Polski zachwyt rodzimą ludowością. Twórca
w swych obrazach ukazywał z mistrzowską dogłębnością
barwne obrzędy, tradycyjną obyczajowość i codzienne życie
podkrakowskiego ludu. Malarz przedstawiał sceny rodzajowe
z pewnego rodzaju „opowiadaniem” i po mistrzowsku kreował
pogodny nastrój wydarzeń. Tetmajer malował okolicznościowe i religijne „wydarzenia”, ukazywał na płótnach modlące się
osoby, świąteczne zwyczaje przed bronowickim dworkiem
a jednocześnie potrafił uchwycić żywiołowość postaci z ludu.

Nieporównany mistrz koloru, jeden
z najlepszych, najsłoneczniejszych
pejzażystów, jakich malarstwo
nasze wydało – Tetmajer odwraca
się od czystej sztuki i staje na czele
ruchu, który pod ogólnym hasłem
wprowadzenia sztuki do życia dąży
jednak do żądania ściślejszego, by
wprowadzić do życia pierwiastek
kultury chłopskiej.
– Jan Sten
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WŁODZIMIERZ TETMAJER
(1862-1923)
Nad stawem w Bronowicach,
ok. 1910
olej, płótno, 95 x 165 cm
sygn. p.d.: Wlodz. Tetmajer
Estymacja: 600 000 – 800 000 zł
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Agra Art, aukcja 03.06.2012, poz. 11
Agra Art, aukcja 11.06.1995, poz. 31
REPRODUKOWANY
Charazińska E., Micke-Broniarek E., Tyczyńska
A., Malarstwo polskie w zbiorach prywatnych,
Warszawa 1995, il. 9, s. 95.
Nowobilski J. A, Włodzimierz Tetmajer
(1861-1923), Kraków 1998, il. 16, s. 96.

Postać Włodzimierza Tetmajera nierozerwalnie wiąże się w historii literatury i sztuki
polskiej z epoką „Młodej Polski”. Artur Górski,
pisarz i krytyk literacki, autor terminu określającego tę właśnie epokę pisał o współczesnym
mu malarstwie słowami: „Dwa zdają mi się przejawy rodzimości w malarstwie polskim: wielka
ekspresja uczucia (Matejko) i pewien odrębny
nastrój, pewien ton grający w nich rodzimą
melodię. W tym nastroju tworzy Chełmoński
i Wł. Tetmajer”. Tetmajer, uczeń Jana Matejki,
artystyczną drogę rozpoczynał pod wielkim
wpływem swojego mistrza lecz zagraniczne wyjazdy, w czasie których zetknął się z malarstwem
plenerowym i impresjonizmem spowodowały
odwrót artysty od akademizmu i historyzmu.
Wywodzący się z krakowskiego środowiska Tetmajer stał się w krótkim czasie wiodącym twórcą młodopolskim a podejmowana przez niego
tematyka skupiła się na wątkach związanych
z powszechnie panującą wówczas modą na tzw.
chłopomanię. Fascynacja zepchniętym na margines światem chłopstwa, ich obyczajowością
i tradycjami, wynikała z pobudek patriotycznych
i nierzadko przybierała też wymiar osobisty –
jak wielu mu współczesnych artystów również
Włodzimierz Tetmajer zawarł związek małżeński
z chłopką - Anną Mikołajczykówną z Bronowic,
a jego przyjaciel - poeta Lucjan Rydel - wybrał
sobie na żoną siostrę Anny, Jadwigę. Ślub Lucjana i Jadwigi stał się później kanwą "Wesela"
Stanisława Wyspiańskiego, w którym Gospodarzem jest właśnie Włodzimierz Tetmajer. Dzięki
małżeństwu artysty z Anną Bronowice (obecnie
dzielnica Krakowa) stały się najbardziej obmalowaną polską wsią. Zjeżdżała się tu wówczas
cała krakowska „malaria” by tworzyć, a później
w domu Tetmajera odbyło się słynne „Wesele”.
Fascynacja ludowością nie mogła nie wpłynąć
na twórczość malarską artysty.

W zbiorach Muzeum Narodowego
w Krakowie zachował się miniaturowy olejny
pejzaż autorstwa Włodzimierza Tetmajera,
przedstawiający widok na staw i chaty Bronowic. Pozbawiony ludzkiego sztafażu kameralny
krajobraz, namalowany ok. 1895 roku, stał się
pierwowzorem dla stworzonego 15 lat później
wielkoformatowego płótna zatytułowanego Nad
stawem w Bronowicach. Z właściwą sobie swobodą i Tetmajer stworzył sielską scenę, w której
postimpresjonistyczne reminiscencje widoczne
są w przerysowanych kontrastach światła i cienia
oraz w dekoracyjnym podejściu do płaszczyzn.
Syntetyczna, traktowana miękko i rozlewnie plama barwna oraz giętka linia, widoczna w rysunku
koron drzew okalających staw tworzą zamkniętą
kompozycję o niezwykłej harmonii. Radosna
i lekka w swej wymowie scena oparta jest na
ciekawie poprowadzonej perspektywie zbudowanej z czterech postaci określających zarazem
cztery plany kompozycji. Najbliżej widza znajduje
się stojąca po kostki w wodzie kobieta z podkasaną do wysokości kolan czerwoną spódnicą.
Zajęta praniem przerywa na moment tę czynność
by spojrzeć w kierunku przeciwległego brzegu
stawu. Oś perspektywiczną kontynuuje postać
chłopca na koniu stojącego w wodzie i zwracającego głowę ku wiosce. Być może w reakcji
na wołanie ukazanej na trzecim planie kobiety,
która stoi nad brzegiem stawu, osłaniając prawą
ręką oczy przed słonecznym światłem. W oddali
perspektywę zamyka maleńka postać mężczyzny,
którego czerwony kubrak odcina się barwną plamą od tynkowanej białej chaty. Niezwykła cicha
opowieść jaka toczy się w szeroko ujętym pejzażu
Bronowic stanowi tak typowy dla Tetmajera reporterski opis codzienności życia podkrakowskiej
wsi. Kompozycja jest silnie nacechowana jedyną
w swoim rodzaju poetycką wrażliwością artysty,
która czyni zeń malarza na wskroś polskiego.

Włodzimierz Tetmajer, najbarwniejsza postać
młodopolskiej epoki, należał do tych, którzy jeszcze
przed przyjazdem Stanisława Przybyszewskiego
do Krakowa tworzyli Młodą Polskę, ale gdy wielu
artystów preferowało hasła „sztuki czystej” on
swoje artystyczne credo sytuował w kategoriach
narodowych, obywatelskich, w tradycjach
niepodległościowych i ludowych.
J. Dużyk, Sława, Panie Włodzimierzu, Kraków 1998.
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17
WITOLD RZEGOCIŃSKI
(1883-1969)
Kobieta łuskająca groch,
1907
olej, płótno, 101,5 x 67,5 cm
sygn. l.d.: Witold Rzegociński 07
Estymacja: 10 000 – 15 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
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STANISŁAW BIEŃKOWSKI
(1838-1895
Muzykanci (Grajkowie)
olej, sklejka, 57 x 86 cm
sygn. p.d.: St. Bieńkowski
Estymacja: 15 000 – 20 000 zł
PROWENIENCJA
Polska, kolekcja prywatna
Rempex, aukcja 8.09.1991, poz. 145
REPRODUKOWANY
Katalog VIII Aukcji malarstwa mebli rzemiosła artystycznego,
wyd. Salon Aukcyjny Rempex, Warszawa 1991, poz. 145, s. 51.
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Od 1880 roku w twórczości Juliana
Fałata pojawiają się realistyczne sceny rodzajowe, w których przedstawia biedotę wiejską
i miejską: drwali, kowali, szewców, dziadów, wieśniaków zbierających chmiel, targi na Polesiu
i w Galicji, biedotę żydowską, chłopów przed
cerkwią i na odpuście w Kalwarii. Artysta, sam
chłop z pochodzenia, ukazywał świat dobrze
mu znany i bliski a do portretowanych typów
ludzkich podchodził z niezwykłą wrażliwością
ale i pietyzmem, tworząc wizerunki niejednokrotnie porywające trafnym oddaniem psychologii
modeli. Henryk Struve w 1888 roku dostrzegł
i trafnie opisał jego ówczesne dokonania: „Julian
Fałat (...) jest niezaprzeczalnie najznakomitszym
naszym akwarelistą młodszej generacji. Prócz
wielkiej liczby drobniejszych prac oraz studiów,
zebranych podczas podróży po Hiszpanii i naokoło świata, napotykamy w zbiorze jego prac
i większe malowidła, przedstawiające bądź typy
ludowe i sceny z życia wiejskiego, bądź krajobrazy i polowania (...). Wszystkie te utwory Fałata
charakteryzuje przede wszystkim nadzwyczajna
siła wyrazu i prawda realistyczna, wolna jednak
od wszelkiej przesady naturalistycznej, od chęci
drażnienia wyobraźni stroną ujemną rzeczywisto-

ści. Każdy typ, każda scena, wszystkie, najdrobniejsze nawet szczegóły przeniesione są żywcem
na papier. Przy tym uwydatnia się znakomita
zdolność spostrzegawcza artysty w bezpośrednim uchwyceniu rysów charakterystycznych ludzi, zwierząt i ich ruchów, dalej martwej natury,
nawet krajobrazów. Kilka pociągnięć pędzla,
najprostsza kompozycja barw, jest dla niego
często wystarczającą do wyrazistego odtworzenia przedmiotów. Widocznym to jest szczególnie
w licznych studiach podróżnych, często z lekka,
pobieżnie tylko naszkicowanych, lecz budzących
zawsze żywe zajęcie siłą, prawdą i jędrnością
charakterystyki” (H. Struve, Przegląd Artystyczny,
„Kłosy” 1888, nr 1181, s. 103)
Znane i cenione są portrety wykonywane akwarelą, do mniej znanych a przez to
niezwykle poszukiwanych należą kompozycje
olejne. Do takich zaliczyć można oferowany wizerunek górala.
W 1894 roku Julian Fałat przebywał
w Zakopanem, gdzie – jak pisał w liście do Seweryna Böhma – „jest tak cudownie, że pomimo
gwałtownych zaprosin w rozmaite inne strony
oderwać się stąd nie mogę. Pozostanę tak długo,
jak będzie można” (). Artysta pozostał na Podha-

lu przez kilkanaście tygodni tworząc wówczas
rozmaite akwarelowe pejzaże i obrazy olejne
o tematyce tatrzańskiej. Część z nich trafiła później na wystawy w Towarzystwie Zachęty Sztuk
Pięknych w Warszawie oraz do krakowskiego
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Kolejne
pobyty w Zakopanem, powtarzające się co rok,
przynosiły obfity malarski plon. Prace cieszyły się
wielkim uznaniem i znajdywały niemal natychmiast nabywców. Powstające wówczas panoramy tatr oraz portrety górali podhalańskich należą
dziś do rzadkości na rynku antykwarycznym.
Znajdują się w kolekcjach muzealnych, takich
jak np. zbiory Muzeum Juliana Fałata w Bystrej
mieszczące się w willi malarza, zwanej Fałatówką.
Wśród zgromadzonych tam dzieł artysty wyróżniają się wizerunki tatrzańskich górali z Poronina
i Zakopanego, bystrzańskiego leśniczego Grzyba,
młodej sąsiadki artysty, pani Smołkowej, Hucuła,
młodego Żyda pogrążonego w lekturze czy innych. Dopełnieniem kolekcji są ołówkowe studia
portretowe i sceny rodzajowe. Oferowany portret
bacy, wykonany w technice olejnej, jest zatem
bardzo ciekawą propozycją z kolekcjonerskiego
punktu widzenia.
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JULIAN FAŁAT
(1853-1929)
Baca
olej, sklejka, 71,5 x 37 cm
sygn. p.d.: Fałat
opisany na odwrocie: J. Fałat "Baca" Suchy olej werniksować niewolno
Estymacja: 150 000 – 250 000 zł
PROWENIENCJA
Kraków, kolekcja prywatna
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NAJLEPIEJ UDAJĄ
MU SIĘ DOTYCHCZAS
OBLICZA I TYPY WIEJSKIE,
MALOWANE Z SIŁĄ
CHARAKTERYSTYKI,
ŚMIAŁOŚCIĄ
I WYKOŃCZENIEM.
STARE, POMARSZCZONE
OBLICZA, PROSTE
FUTRZANE KOŻUCHY SPOD
JEGO PĘDZLA WYCHODZĄ
JAKBY ŻYWE.
– K. M. Kotarbiński
Przegląd sztuk plastycznych. Salon Krywulta, w: „Nowiny” 1882, nr 201, s. 4.
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FALAT – WIELBICIEL,
KOCHANEK SŁOŃCA
MAWIAŁ: „JA, PÓKI ŻYĆ
BĘDĘ, MUSZĘ OGLĄDAĆ
WSCHODY SŁOŃCA”.
W OBRAZACH JEGO
PEŁNYCH TEMPERAMENTU
– WSPANIALE ODDANE
ŚWIATŁA I PORY ROKU.
LUBOWAŁ SIĘ SPECJALNIE
W MALOWANIU ZIMY
W SŁOŃCU, KTÓRE
SKOŚNIE KŁADZIE SIĘ PO
ZWAŁACH ŚNIEGU.
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JULIAN FAŁAT
(1853-1929)
Polesie
technika mieszana, tektura, 32 x 72 cm
sygn. l.d.: JFałat Polesie
Estymacja: 90 000 – 150 000 zł

– Wojciech Weiss
Szkicownik Wojciecha Weissa, Kraków 1976, s. 21.
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Zima w malarstwie polskim stała się odrębnym tematem pod koniec XIX wieku, w okresie
Młodej Polski. Do najchętniej ukazywanych pejzaży należy zasypane śniegiem wsie, pola, lasy
wzbogacane gdzieniegdzie chatami, studniami,
dzikimi zwierzętami, postaciami i saniami. Temat
zimy podejmowany był przez największych twórców malarstwa pejzażowego – Juliana Fałata,
Michała Gorstkina Wywiórskiego, Ferdynanda
Ruszczyca, Jana Stanisławskiego.
Julian Fałat jest uznawany za niewątpliwego mistrza tej tematyki, zarówno w technice
akwareli jak i malarstwie olejnym. Krajobraz zimowy stał się dla niego pretekstem do dalszych
poszukiwań, odkrywania walorów bieli i efektów świetlnych. Najpiękniejsze śnieżne pejzaże

malował w Bystrej – małej wsi na Śląsku Cieszyńskim, a także w Nieświeżu i na Polesiu. Do
Bystrej sprowadził się artysta wraz z żoną i trójką
dzieci w 1910 roku. Krajobrazy tam powstałe,
z wijącą się rzeką i górzystym terenem cechuje
lekkość malowania, efekty luministyczne oraz
stosowanie błękitów i fioletów w partiach cieni.
Fałat inspirował się impresjonizmem ale pozostał
wierny realizmowi. W tym znaczeniu ogromne
znaczenie dla twórczości artysty miał wyjazd
do Monachium w 1875 gdzie poznał m.in. Leona
Wyczółkowskiego, Józefa Brandta i Jana Owidzkiego. Pejzaże zimowe Fałata są pozbawione
ludzkiego, zwierzęcego czy architektonicznego
sztafażu. Uwagę swą koncentrował artysta na
śniegu i sposobie jego przedstawienia. Nie jest

(…) śniegi Fałata nie mają dotąd
równych sobie w świecie, jako
brawurowe użycie farb wodnych
i jako sugestia nastroju…
– Jan Lechoń

to zwykła biała plama znaczona fakturą grubo
kładzionej farby olejnej. Śnieg Fałata to niemalże
namacalna pokrywa bogata w niuanse walorowe słonecznych blasków i cieni powstających
w załamaniach śniegowej warstwy. Krajobraz
zimowy jest opowieścią o ukochanym przez
artystę polskim pejzażu. Ową miłość potrafili
docenić współcześni Fałatowi: „Fałat- to niesłychanie wrażliwa, zmienna i bogata natura, która
musi bezustannie tworzyć – i to tworzyć szybko,
prawie, że gorączkowo. Być może, iż ta potrzeba
jak najszybszego odtwarzania wrażeń każe mu
malować przeważnie akwarele, odznaczające się
nie znaną przedtem brawurą i siłą” (Kleczyński
J., Sztuka Polska. Malarstwo, Lwów 1903-1904).
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JULIAN FAŁAT
(1853-1929)
Pejzaż zimowy z Bystrej
akwarela, papier, 104 x 133 cm
sygn. l.d.: jFałat/Bystra
Estymacja: 180 000 – 250 000 zł
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Polswiss Art, aukcja 29.05.2018, poz. 100
Warszawa, kolekcja prywatna lata 90-te XXw
zakup w krakowskiej Desie
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Rodzajowa i realistyczna sztuka
Wodzinowskiego, czerpiąca wyłącznie
z motywów i tematów ludowych, stanowi
pozornie zaprzeczenie historycznego
kierunku Matejki – a w istocie rzeczy jest
dalszym ciągiem wskazań i ideałów szkoły
wielkiego malarza.
Wincenty Wodzinowski. Malarz ludu polskiego, w: „Polska” 1938, nr 34, z dn. 21 sierpnia.
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WINCENTY WODZINOWSKI
(1866-1940)
Święto Matki Boskiej Zielnej
olej, płótno, 56 x 89 cm
sygn. p.d.: W. Wodzinowski
Estymacja: 40 000 – 50 000 zł
PROWENIENCJA
Auktionshaus Owl, aukcja 08.05.2021, poz. 52276

15 sierpnia w kościele rzymskokatolickim obchodzone jest święto Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, w polskiej tradycji zwane również Matki Boskiej Zielnej. Według jednej
w legend, trzy dni po śmierci Maryi apostołowie
mieli znaleźć w Jej grobie, zamiast ciała, kwitnące kwiaty i zioła, i na tę pamiątkę święci się
w owym dniu bukiety z kwiatów, kłosów i ziół.
W chrześcijańskim kalendarzu przypadające na
15 sierpnia święto określane było jako Zaśnienie,
Śmierć, Odpocznienie, Wzięcie czy Przejście Maryi
z rzeczywistości ziemskiej do niebiańskiej. W tradycji polskiej wsi zachował się do dziś zwyczaj
święcenia nie tylko ziół i kwiatów ale wszystkich
płodów rolnych, które w lecie kwitną i owocują.
Przygotowywane w tym celu wiązanki nosiły różne
nazwy: bukiety, równianki, ziela, ruchle, prozanki.
Były symbolicznym podziękowaniem za zbiory.
Poświęcone przechowywano za siestrzanem, na
parapetach, za świętymi obrazami, nad wejściem,
w oborach – miejsca te uchodziły w tradycji ludowej za szczególnie narażone na działanie złych sił
a uświęcone bukiety miały właściwości apotro-

paiczne. Wykorzystywane były wreszcie jako zioła
lecznicze a ziarno z kłosów zbóż bywało często
dodawane do pierwszego siewu.
Święto Matki Boskiej Zielnej znajduje
szerokie odbicie w malarstwie polskim. Obrazy
o tej tematyce malowali m.in. Adam Setkowicz,
Zdzisław Jasiński, Jean Peske. Również Józef
Mehoﬀer przedstawił zaśnięcie Marii Panny na
jednym ze swych witraży. W 1883 roku Witold
Pruszkowski namalował wielkoformatowy obraz
olejny zatytułowany „Niedziela zielna” (znany
również jako Niedziela Kwietna, Procesja Matki
Boskiej Zielnej). Obraz dziś uchodzi za zaginiony
i widnieje w rejestrze dzieł utraconych. Za życia
artysty zdobył jednak wielką popularność wyprzedzając o kilka lat epokę chłopomanii w polskiej
sztuce naznaczoną twórczością takich mistrzów
gatunku jak Włodzimierz Tetmajer czy Stanisław
Wyspiański. Pruszkowski, przebywając w opactwie cystersów w Mogile, miał możliwość obserwowania przybywających na odpusty i inne
uroczystości kościelne mieszkańców podkrakowskich wsi i górali. Zaczęły powstawać prace
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będące wiernym zapisem wyglądu pielgrzymów
w ludowych strojach. Oferowany obraz nawiązuje
bezpośrednio do kompozycji Witolda Pruszkowskiego. Kolorowy odświętny tłum idzie w procesji
niosąc naręcza kwiatów i ziół. Grupa składające
się z kobiet i dzieci znajduje się we wnętrzu świątyni. Zwraca uwagę postać jedynego dorosłego
mężczyzny, który z nabożeństwem trzyma zdjęty
z głowy kapelusz. Procesji towarzyszy widoczny
w odleglejszym planie obraz z wizerunkiem Matki
Bożej. Cała kompozycja radosna w wyrazie a jednocześnie niosąca znamiona powagi jest dobrym
przykładem malarstwa będącego na służbie bogatej tradycji ludowej. Obrazy o takiej tematyce
cieszyły się dużym powodzeniem, zwłaszcza
w okresie młodopolskim. Wincenty Wodzinowski
przynależy do grona artystów, którzy intensywnie
eksploatowali motywy związane z polską wsią.
Liczne obrazy artysty ukazują jego głębokie zainteresowanie przede wszystkim typami ludowymi
oraz obrzędowością i zwyczajami mieszkańców
wsi. Do prac z tego zakresu należą kompozycje
„Święcenie” oraz „Wesele krakowskie”.
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WIEŚNIACZKI DZIŚ
NA OŁTARZ MATKI
ZBAWICIELA
NIOSĄ PIERWSZY
DAR WIOSNY, ŚWIEŻE
SNOPKI ZIELA
WSZYSTKO WKOŁO
UBRANE W BUKIETY
I W WIANKI:
OŁTARZ, OBRAZ,
A NAWET DZWONICA
I GANKI.
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, fragment z XI Księgi
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Norblin jako twórca
wszechstronny: malarz,
portrecista, projektant wnętrz
i architektury, ilustrator, grafik
reklamowy, projektant mody,
a nawet projektant kostiumów
teatralnych, należał w Polsce
do grona najbardziej wziętych
artystów tego okresu.
Tekst towarzyszący wystawie: Stefan Norblin (1892-1952). Artysta
wszechstronny, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 2011.
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STEFAN NORBLIN
(1892-1952)
Mgła, lata 20. XX w.
ołówek, akwarela, złota farba, papier
33 x 50 cm (w świetle oprawy)
sygn. p.d.: S. Norblin
Estymacja: 20 000 – 30 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Polswiss Art, aukcja 24.09.1996, poz. 54
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Artysta przyjaźnił się z całą rodziną Fedorowiczów, wszyscy jej członkowie mieli po kilka
portretów wykonanych przez Firmę Portretową
„S.I.Witkiewicz”. Wizerunek Ottona Fedorowicza
nosi oznaczenie typu B, co według Regulaminu
Firmy zakładało „rodzaj bardziej charakterystyczny, jednak bez cienia karykatury […] stosunek
do modela obiektywny”. Równi się on jednak
od większości tego rodzaju portretów większą
wyrazistością opracowania modela , jaskrawymi
barwami a zwłaszcza egzotycznym tłem pejzażowym ze zwisającymi u góry wielkimi czerwonymi
owocami. Zabawny napis w języku rosyjskim
zapisanym fonetycznie sugeruje, że Witkacy także

dla Ottona przewidział jakąś rolę do odegrania
w wymyślanym – być może – w trakcie wykonywania portretu, dramacie. Sztuki teatralne
Witkacego roiły się bowiem od fantastycznych
postaci arystokratów i wojskowych oraz marynarzy, często artysta wymyślał naprędce dramatis
personae podczas portretowania różnych osób
należących do bliskiego kręgu jego znajomych.
Adnotacje przy sygnaturze artysty informują, że
w czasie seansu portretowego Witkacy pił herbatę (skrót „herb.”) oraz palił papierosy („P chw.
[ilowo]”) w trakcie dłuższego okresu abstynencji nikotynowej. Artysta zamieszczał na portretach takie informacje, gdyż słusznie uważał, że

wszelkie spożywane przezeń substancje mają
wpływ na postrzeganie przezeń rzeczywistości,
a co za tym idzie – także proces twórczy. Portret
uczestniczył w wystawie okolicznościowej zorganizowanej przez Teatr Witkacego w Zakopanem
w dniach od 13 do 19 IVI988 roku z okazji sprowadzenia do Polski szczątków artysty z Jezior na
Polesiu, gdzie Witkacy popełnił samobójstwo 19
września 1939 roku i tam został pochowany. Jak
okazało się później – omyłkowo przywieziono
wtedy i pochowano na cmentarzu zakopiańskim
szczątki młodej kobiety.
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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ
(1885-1939)
Portret Ottona Fedorowicza, 1938
pastel, węgiel, papier, 67 x 47 cm w świetle oprawy
sygn. u dołu: +herb NP. chw. + P. chw. (T.B.) Witkacy 24/IV
1938 „Wy nie zabywajtie czto wy zdjes – nie Wielikij Kniaź no
lejtienant flota Admiral „Makaram de Wiks. Kinyła”
(do obiektu dołączono ekspertyzę Anny Żakiewicz z marca
2015 roku)
Estymacja: 250 000 – 350 000 zł
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
WYSTAWIANY
Zakopane, wystawa okolicznościowa zorganizowana przez
Teatr Witkacego, 13 – 19 kwietnia 1988
REPRODUKOWANY
Jakimowicz I., Żakiewicz A., Stanisław Ignacy Witkiewicz
1885-1939. Katalog dzieł malarskich, wyd. Muzeum
Narodowe w Warszawie, Warszawa 1990, poz. S I 50 (jako
„Portret męski”)

Otto Fedorowicz
był bratem Józefa,
zakopiańskiego
meteorologa, zwanego
„Pimkiem”, który
w wolnych chwilach
występował też w sztukach
Witkacego wystawianych
w amatorskim Teatrze
Formistycznym, w Sali
„Morskiego Oka” przy
Krupówkach (np. jako
Ryszard III w Nowym
Wyzwoleniu).
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Twórczość Zofii Stryjeńskiej, łatwa
w odbiorze i zrozumiała dla wszystkich, dotykała
bardzo wielu zagadnień. Obdarzona wielką inteligencją i wrażliwością artystka łatwo poruszała
się wśród mitów i podań a jej ogromna wiedza
pozwalała na przedstawianie nawet najbardziej
zawiłych tematów biblijnych, wątków kultury staropolskiej, jej zwyczajów, tradycji i rzemiosła. Jako
jedna z nielicznych artystek potrafiła w znakomity
sposób przetransponować tę wiedzę, w jedyny, sobie tylko przynależny sposób, na piękną i barwną
opowieść o polskiej wsi.
Urzeczona jej folklorem wielokrotnie powracała w swej twórczości do ludowych motywów
a kompozycje te cechuje rozmach, dynamika i dekoracyjny rytm. Oferowana praca „Latko. Powitanie wiosny” zawiera w sobie wiele z najważniejszych cech malarskich artystki – linearyzm lekko
zgeometryzowanych form, szeroką gamę żywych
i nasyconych barw oraz rozbudowaną kompozycję
wypełniającą całą przestrzeń obrazu. Istotnym
elementem jest tu narracyjność sceny, z której
emanuje witalna energia. Stryjeńska uwiecznia
radosny moment z życia wsi, w sposób lekki
i humorystyczny dokumentując jej obrzędowość.
Kalendarzowy początek wiosny przypadający na dzień 21 marca, w obrzędowości
ludowej miał niezwykle istotne znaczenie. Zwią-
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ZOFIA STRYJEŃSKA
(1894-1976)
Latko. Powitanie wiosny
gwasz, papier, 47 x 61 cm
sygn. na dole: Z.STRYJEŃSKA
Estymacja: 70 000 – 90 000 zł •

zany był z - dziś może już nie tak powszechnie
kultywowanym - zwyczajem topienia Marzanny,
symbolu zimy i śmierci. Słomiana kukła ubrana
w białą suknię, kolorowe korale i wstążki uosabiała
zimę a dawniej nazywano ją Morena, Mrzaniok,
Śmiertka lub Śmiercicha. W czasie równonocy
wiosennej należało jak najszybciej pozbyć się
Marzanny, dając tym samym przyrodzie możliwość odrodzenia się i zapewniając obfite plony
w nowym roku wegetacyjnym. Wiele obrzędów
i zwyczajów w tym czasie miało na celu wyrzucenie ze wsi wszelkiego zła, chorób, a zapewnienie
zdrowia i urodzaju. Wyprowadzano więc Marzannę
w barwnym korowodzie poza granice wsi, palono
i topiono w najbliższym stawie lub rzece. W ten
sposób przywoływano wiosnę, którą wprowadzano do wsi zielonym młodym Latkiem. Był to
gaik z młodego świerka, przybrany w bibułkowe
kwiaty a niekiedy i pisanki – symbol życia. Obnoszono Lateczko po wsi śpiewając: „Wynieśliśmy już
z wioski śmierć-Niesiemy nowe Lato. Kłaniamy się
majowym dniom i kolorowym kwiatom”. Wiosna
dla mieszkańców wsi oznaczała również początek
pracy w polu, rozpoczęcie nowego cyklu, którego
zwieńczeniem miały być bogate zbiory. W obrządkach powitania wiosny silnym pierwiastkiem była
nadzieja na obfite plony i pomyślność dla wszystkich mieszkańców wsi.

Wynieśliśmy już z wioski Śmierć –
Niesiemy nowe Lato.
Kłaniamy się majowym dniom
I kolorowym kwiatom.
Tomiccy J. i R., Drzewo życia, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1975, s. 180.

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
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SZKOŁA ZAKOPIAŃSKA
Macierzyństwo, ok. 1935
brzost (wiąz górski), 43 x 12 x 12,5 cm
na spodzie ryty znak Państwowej Szkoły Przemysłu
Drzewnego w Zakopanem: PS | PD, opisana:
Ew. 114 | \35 oraz: 25
Estymacja: 40 000 – 60 000 zł
PROWENIENCJA
Polska, kolekcja prywatna
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Wlastimil Hofman podczas pracy w plenerze, NAC.

WLASTIMIL
HOFMAN
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WLASTIMIL HOFMAN
(1881-1970)
Anioł opiekun, 1922
olej, sklejka , 65 x 103 cm
sygn. p.d.: Wlastimil Hofman 1922
Estymacja: 90 000 – 140 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna

Wlastimil Hofman wypracowanej
w okresie młodopolskim stylistyce pozostał
wierny do końca swej działalności artystycznej.
Decydujący wpływ na ukształtowanie się postawy
twórczej artysty miała symbolistyczna sztuka
Jacka Malczewskiego, za którego kontynuatora
był uważany jeszcze za życia. W okresie międzywojennym jego malarstwo przesiąknięte było
mistycyzmem wypływającym z głębokiej religijności. Sam Hofman swą twórczość postrzegał
jako „służbę Bożą”, podejmując tradycyjne motywy ikonografii religijnej w ludowym kostiumie.
Do dzieł wybitnych należą wizerunki Madonny
z Dzieciątkiem Jezus i wizerunki świętego Jana
Chrzciciela. Obok scen stricte religijnych Hofman
podejmował w tamtym okresie również wątki
baśniowo-fantastyczne oraz odwoływał się do
tradycji antycznych. Malarstwo jego oparte było
na narracyjności, koncentrując się na anegdocie
i teatralizacji przedstawień.
Wlastimil Hofman sam o sobie mówił,
że jest „malarzem myśli i przeżyć”. I rzeczywiście,
konsekwentne pod względem stylistyki malarstwo artysty nie pozostawało obojętne na zmieniającą się gwałtownie rzeczywistość, w której
przyszło mu żyć i tworzyć. W okresie pierwszej
wojny światowej obrazy Hofmana przepojone
są egzystencjalnym cierpieniem, nie unikał też
tematyki historyczno-patriotycznej. Istotnym
wątkiem w malarstwie były dzieci, które są bohaterami wielu kompozycji powstałych w okresie
międzywojennym. „Dzieci, przede wszystkim te
ze Zwierzyńca - dzielnicy gdzie mieszkał i tworzył Hofman, były modelami artysty. Willa przy
ulicy Spadzistej 16 przypomina w ciągu dnia
przedszkole. Pełna jest dzieci w różnym wieku
(...) Malarz nie ma w tym czasie dorosłych modeli, są tylko dzieci." - tak o atmosferze panującej
w pracowni malarza pisał Bogusław Czajkowski.
„Anioł Opiekun”, obraz namalowany
w 1922 roku, wpisuje się w kanon najczulszych

przedstawień, które rozwijał również w późniejszych kompozycjach, takich jak „Z mojego życia”
(1930) czy „Anioł i dziecko” (1937). W charakterystycznej dla twórczości Hofmana tamtych lat
syntetycznej formie pozbawionej zbędnych ubogaceń „Anioł Opiekun” przedstawia dziewczynkę
i towarzyszącego jej anioła na tle bezkresnego,
niezwykle oszczędnego w formie pejzażu. Całość
uwagi artysty skupiona jest na bohaterach obrazu, w którym nie brak motywów symbolicznych.
Gałązki wierzbowe trzymane przez dziewczynkę
nawiązują do zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Długie, rozpuszczone i jasne włosy
małej bohaterki, przewiązane niebieską wstążką,
wskazują na jej dziecięcą niewinność. Nieobecne,
wbite w dale spojrzenie dziewczynki, jej nagość
i kurczowo trzymane gałązki bazi wskazywać
mogą na przejście z jednego świata do drugiego.
W drodze tej towarzyszy jej anioł opiekun o łagodnym spojrzeniu. Pełna czułości scena, przez
ascetyzm w formie, nabiera monumentalnego
charakteru. Takie właśnie malarstwo religijne
osadzone w realiach polskiej wsi przyniosło
Hofmanowi uznanie w Europie, a sukces ów
przypieczętował Salon Narodowy Francji w 1921
roku. Kompozycje przeniknięte słowiańską wrażliwością i mistycyzmem szturmem zdobyły serca
odwiedzających paryskie salony sztuki. Hofman
utwierdził tym samym swą pozycję malarza polskiej duszy. Artysta po latach wspominał w autobiografii, że „obraz może być mniej lub więcej
doskonały pod względem formy, lecz jeżeli ręką
artysty kieruje jakaś bliżej nieznana nam siła, którą my Bogiem nazywamy, wtedy rodzi się dzieło
sztuki, i to sztuki nieśmiertelnej. (…) Wszelkie
programy, rozkazy nic tu nie pomogą. Sztuka
bowiem jest ptakiem nieskończonej wolności.
Przelatuje jak motyl wolny, którego kiedy się
złapie, ginie”(Wlastimil Hofman. Autobiografia,
oprac. B. Mielczarek, wyd. Neriton, Warszawa
2000, s. 21).

(…) dziś można powiedzieć z całą pewnością, że nie
ma malarza polskiego więcej „polskiego” nad V.
Hofmana, malarza, który by wybitniej przedstawiał
polską psyche i sięgał w polską mistykę, w tę, co płynie
z polskiej poezji, a główne swe źródło ma w utworach
Słowackiego, tak wielbionego przez Hofmana i tak mu
bliskiego duchem.
Karasek J., Vlastimil Hofman, w: „Maski” 1918, nr 27.
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Choć Tadeusz Styka prawie całe swoje
życie spędził poza Polską, w jego twórczości
nie brak śladów melancholii o bardzo polskim
zabarwieniu. Pochodził ze znanej rodziny artystów - malarzem byli jego ojciec Jan i brat
Adam. Pierwsze lekcje rysunku i malarstwa
otrzymał w pracowni swego ojca. Następnie
uczył się, od roku 1900, w Paryżu gdzie mieszkał i miał swoją pracownię malarską. W roku
1929 przeprowadził się do Nowego Jorku,
nadal jednak zachowując pracownię paryską.
Od najmłodszych lat wystawiał swoje prace na
Salonach i w galeriach paryskich oraz w Polsce,
Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Tadeusz
Styka zasłynął jako portrecista. Malował znane osobistości ze świata sztuki, nauki, polityki
i z kręgów arystokratycznych, m.in. portretował
L. Tołstoja, I. Paderewskiego, M. Maeterlincka,
S. D. Roosvelt, Polę Negri, W. Andersa. W jego
spuściźnie znajdują się też sceny rodzajowe
nawiązujące do licznych podróży i niekiedy

kompozycje o tematyce religijnej łączące go
w tym względzie z twórczością jego ojca Jana.
Do rzadkości natomiast należą pejzaże.
Na zbliżonym do kwadratu płótnie
Styka ukazał fragment podgórskiego krajobrazu we wczesno jesiennej aurze. Światło i kolor
są dominantami tej nastrojowej, wyciszonej
kompozycji. Czuć niemalże pierwsze poranne chłody zwiastujące odejście lata. Liście
zmieniają kolory, promienie słońca tracą na
intensywności otulając miękkim i miłym dla oka
światłem. Styka po mistrzowsku zawarł w tym
widoku jesienną melancholię z całym bogactwem jej barw. Szczególnie poruszająca jest
perspektywa, którą artysta buduje niuansując
natężenie barw i światła. Tworzy w ten sposób
odległy plan kompozycji składający się z ledwie
dostrzegalnych zalesionych wzgórz, osnutych
porannymi siwymi mgłami. Pejzaż malowany
jest lekkimi plamami koloru, z wirtuozerią i wielkim wyczuciem chwili. Buduje nastrój melan-
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TADEUSZ STYKA
(1889-1954)
Jesienny pejzaż
olej, płótno, 105 x 110 cm
sygn. l.d.: TADE. STYKA
Estymacja: 100 000 – 150 000 zł •
PROWENIENCJA
Veritas - Art Auctioneers, aukcja 30.06.2021, poz. 84

cholii, w typowym dla młodopolskiego malarstwa charakterze. Znać w tej kompozycji nauki
pobierane u Jana Styki ale też echa widoków
tatrzańskich znanych z wczesnej twórczości Witkacego. Stanisław Witkiewicz w listach do syna
gorąco zachęcał go do mierzenia się z pejzażem
w przełomowych porach roku: „Obrazy się komponują późną jesienią, na mroku – albo wczesną
wiosną. Jest to czas rozterki w naturze i dziwnej
roboty psychicznej w człowieku”. Niewątpliwie, taka wizja nie była też obca Tadeuszowi
Styce, a oferowana praca, odznaczająca się
niepoślednimi walorami artystycznymi, rzuca
światło na całokształt twórczości tego artysty.
Pojawienie się na rynku kompozycji z gatunku
melancholijnego pejzażu autorstwa Tadeusza
Styki niewątpliwie wzbudzi zainteresowanie
historyków sztuki i kolekcjonerów malarstwa.

O cicha, mglista, o smutna jesieni!
Już w duszę czar twój dziwny, senny spływa,
przychodzą chmary zapomnianych cieni,
tęsknota wiedzie je smutna i tkliwa,
ileż miłości, och, ileż kochania
umarła przeszłość z naszych serc pochłania,
z naszych serc biednych, z naszych serc
bezdeni...
– Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Fragment wiersza „W jesieni”
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JACEK MIERZEJEWSKI
(1883-1925)
Portret Pani Róży Aleksandrowicz, 1917-1923
olej, płótno, 77,5 cm x 59,5 cm
sygn. na blejtramie: Jacek Mierzejewski portr Pani Róży
Aleksandrowicz na blejtramie papierowa nalepka Muzeum
Narodowe w Warszawie

Czy ten malarz nie był jednym
z prekursorów, ważnych prekursorów
malarstwa naszego wieku, gdzie
krzyżował się gust stylizatorski bardzo
blisko secesji z już widocznym wpływem
Cezanne’a, na skraju kubizmu?
– Józef Czapski

Estymacja: 250 000 – 300 000 zł
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Polswiss Art, aukcja 10.12.2019, poz. 22
Warszawa, kolekcja prywatna
Warszawa, Muzeum Narodowe (depozyt)
Warszawa, kolekcja Jerzego Mierzejewskiego
Kraków, własność Róży Aleksandrowicz
WYSTAWIANY
Warszawa, Muzeum Narodowe, Jacek Mierzejewski, Andrzej
Mierzejewski, Jerzy Mierzejewski: dzieła ze zbiorów muzeów
polskich i kolekcji prywatnych, 2004 (jako własność Jerzego
Mierzejewskiego).

Czapski J., Jacek Mierzejewski 1883-1925, katalog wystawy
monograficznej, Muzeum Narodowe, Warszawa, 1989, s. 6.

REPRODUKOWANY
Jacek Mierzejewski, Andrzej Mierzejewski, Jerzy Mierzejewski:
dzieła ze zbiorów muzeów polskich i kolekcji prywatnych
[katalog wystawy], wyd. MNW Warszawa 2004, poz. 14.
Rutkowski Sz., Jacek Mierzejewski, seria: Monografi e
Artystyczne, tom XII, s. 16, poz. 40. (jako własność Róży
Aleksandrowiczówny).

Smutne spuszczone oczy kobiety, ręce
złożone na kolanach, wszystko w obrazie przekonuje nas o melancholijnym charakterze pracy. Modelka siedzi na jednolitym szarym tle, nic
nie rozprasza naszej uwagi od zrezygnowania
bijącego z oblicza kobiety. Artysta prawie całe
swoje życie walczył z wyniszczającą chorobą,
więc motyw śmierci był mu bardzo bliski. Nic
więc dziwnego, że znalazł coś inspirującego w zadumanej postaci. Przedstawienie jest piękne,
twarz kobiety (jedyna jasna plama obrazu) jest
malowana w mistrzowski sposób. Jako jedyny
element dzieła niesie za sobą cechy charakterystyczne modela. Reszta jej ciała jest schowana
pod ciemnym strojem i czarnym kapeluszem.
Artysta chciał abyśmy skoncentrowali uwagę
na przejmującym w swej melancholii i zamyśleniu obliczu sportretowanej. Róża Aleksandrowicz prowadziła skład materiałów malarskich
w Krakowie. Przychodzili tu znani malarze m.in.
Jacek Malczewski, który namalował jej piękny
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wizerunek. Podobno Róża miała kilka swoich
portretów gdyż słynni krakowscy artyści, w owych
czasach przeważnie byli biedni i w ten sposób
odwdzięczali się jej za otrzymywane materiały
malarskie. Delikatne sfumato nadaje całej pracy
bardzo subtelny charakter. Mieczysław Wallis
opisał charakterystyczne malarstwo Mierzejewskiego: „Jedną z zasadniczych cech tego stylu
jest stosowanie ledwo dostrzegalnych niuansów barwnych, tonów i półtonów, które wydobywa przeważnie z chłodnej zielonkawoszarej
lub zielonkawobłękitnej tonacji. W związku ze
swym malarstwem niezwykle subtelnych odcieni
barwnych wypracował Mierzejewski swą własną
technikę, zwłaszcza w malarstwie olejnym. Nie
malował alla prima, lecz najpierw podmalował
obraz, później zaś kładł farbę cieniutkimi warstewkami, wcierając ja w warstwę poprzednią.
Często pozwalał jednej warstwie przeświecać
poprzez drugą. Dzięki temu otrzymywał świetlistość, mienienie się i migotanie tonów.”
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„Umiłowanie piękna, radości życia pełnej
renesansowego spokoju i umiaru, klasyczna prostota
w kompozycji, realizm pozbawiony brutalności – oto
charakterystyczne cechy wszechstronnej rzeźbiarskiej
twórczości Stanisława Jackowskiego” - tak we wstępie
do publikacji poświęconej artyście pisał w 1939 roku
dr Stanisław Turczyński. W historii polskiej rzeźby zajmuje Jackowski poczytne miejsce. Urodzony w Warszawie, studia ukończył w Krakowie u Konstantego
Laszczki, a następnie powrócił do stolicy, w której
zostawił swój trwały ślad w postaci rzeźb zdobiących
parki i place miasta.
Przedstawienia kobiece zajmują istotną
część spuścizny Jackowskiego. Ujmowane były przez
artystę w ruchu, lekko i dekoracyjnie. Trudno ustalić
ich ilość, chronologię powstawania, ponieważ Jackowski niejednokrotnie nadawał różnym pracom te
same tytuły. Oferowana rzeźba „Młodość” powstała
około 1926 roku. Przedstawia młodą kobietę ujętą
w pozycji stojącej na palcach obu nagich stóp. Lewa
stopa minimalnie cofnięta do tyłu. Obie zgięte ręce
podtrzymują długie, faliste pasma włosów na wysokości ramion. Taką fryzurę z przedziałkiem z tyłu,
rozdzielającym włosy na dwie strony i odsłaniającym kark modelki Jackowski zastosował wcześniej
w „Głowie kobiety” (gips, zbiory MNW). Ciało w górnej
części wychylone do tyłu, jakby zatrzymane w ruchu.
Głowa skręcona nieco w lewo i uniesiona w górę. Ciało
osłonięte tuniką sugerującą bardzo cienką tkaninę,
zsuniętą z prawego ramienia, przepasaną w talii, o nieco rozwichrzonej dolnej krawędzi ponad kolanami.
Rzeźba najprawdopodobniej jest portretem
córki Stanisława Jackowskiego. Odlew w brązie liczy kilkadziesiąt lat, na co dowodem pośrednim jest
opinia konserwatora rzeźby i stan patyny. Najprawdopodobniej jest obiektem unikalnym, lub bardzo
rzadkim, co podkreśla Hanna Kotkowska – Bareka
w ekspertyzie do oferowanej pracy Jackowskiego. Jak
sugeruje badaczka, „Młodość” mogła zostać wykonana przez rzeźbiarza w Paryżu, gdzie Jackowski miał
pracownię zlikwidowaną dopiero po wojnie. W trakcie
działań wojennych Niemcy zniszczyli w Warszawie
obydwa atelier artysty oraz mieszkanie wraz z całą
zawartością, zapewne właśnie rzeźby z pracowni paryskiej umożliwiły zorganizowanie wystawy w 1951
roku. Wiadomo też, jak pisze Kotkowska-Bareja, że
wykonano wówczas kilka odlewów, ale wiedza, jakich
rzeźb to dotyczyło nie daje się już odtworzyć.
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STANISŁAW JACKOWSKI
(1887-1951)
Młodość, ok. 1926
brąz patynowany, 63 x 18 x 18 cm
sygn. na podstawie: StanisławJackowski
Estymacja: 50 000 – 70 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
REPRODUKOWANY
Stanisław Jackowski. Rzeźby,
Warszawa 1939, il. XXV.
LITERATURA
Stanisław Jackowski. Rzeźby,
oprac. dr. S. Turczyński, Warszawa 1939.

„Młodość”, ta lekka
i zgrabna postać
niewieścia jest utworem,
w którym zespoliło się
uczucie antycznej linii
z francuskim wdziękiem.
– dr Stanisław
Turczyński
Stanisław Jackowski. Rzeźby,
Warszawa 1939, s. 5.
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WOJCIECH WEISS
(1875-1950)
Martwa natura z książką
olej, tektura, 47 x 38 cm
sygn. p.d.: Wweiss
opisany na odwrocie numerem
inwentarzowym 1149 oraz wiązanym
monogramem artysty WW
Estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Obraz to zrealizowany
zachwyt, to list miłosny (…)
Zawsze idę za naturą. Natura
jest mistrzynią, a artysta jest
jej miłośnikiem, kocha i stara
się utrwalić te wzruszenia.
Nie wolno podchodzić do
natury bez entuzjazmu,
rozumowo, na zimno.
– Wojciech Weiss
Piękno do mnie przyszło…Wojciech Weiss. Malarstwo białego okresu
1905-1912, wyd. Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2007, s. 7.
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Każdy obraz, niezależnie od tego, co wyobraża, jest
pewnego rodzaju mozajką plam barwnych. Te mogą
być wielkie albo małe – kontrastowe albo stonowane
– o barwach żywych albo stłumionych – o tonacji
bogatej albo ubogiej. (…) Celem jednak zawsze jest
stworzenie pewnej harmonii, zależnej od linij, od
ustosunkowania walorów i barw. To ta harmonja
stanowi o dekoracyjnem rozwiązaniu obrazu.
– Eligiusz Niewiadomski
Niewiadomski E., Wiedza o sztuce na tle jej dziejów, Warszawa 1923, s. 21.
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ELIGIUSZ NIEWIADOMSKI
(1869-1923)
Autoportret, 1893
olej, tektura, 52 x 37,5 cm
sygn. l.g: Niewiadomski VII 1893 Wołyń
Estymacja: 30 000 – 40 000 zł
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Warszawa, kolekcja rodziny artysty
własność artysty

Twórczość Eligiusza Niewiadomskiego
ewoluowała od naturalizmu, jaki charakteryzuje
okres petersburski i paryski, poprzez ekspresyjną, mroczną nastrojowość, doskonale widoczną
w pejzażach i niektórych portretach malowanych
w okresie do 1910 roku, aż do dekoracyjności
i symbolizmu jakimi naznaczona była twórczość ostatnich lat życia artysty. Prace Niewiadomskiego reprezentowały dużą umiejętność
warsztatową, która ceniona była przez krytyków
i publiczność. Około 1915 roku zaczął stopniowo
zarzucać malarstwo skupiając się na dydaktyce
i zagadnieniach organizacji życia artystycznego
w przyszłej wolnej Polsce.
W 1893 roku Eligiusz Niewiadomski namalował swój autoportret. Był wówczas wysoko
ocenianym studentem akademii w Petersburgu,
laureatem srebrnych medali i stypendystą uczelni. Zainteresowania malarskie Niewiadomskiego
skupiały się w okresie petersburskim na aktach,
malował tez szkice pejzaży z Finlandii. Dobrze
zaznajomiony z historią malarstwa europejskiego jak również z aktualnymi trendami artysta
zręcznie wykorzystywał w swoich kompozycjach
zaczerpnięte motywy. W nagrodzonej pracy dyplomowej (1894) znać było wpływy Arnolda Böcklina. W oferowanym autoportrecie Niewiadomski przedstawił siebie siedzącego w fotelu w bliżej
nieokreślonej przestrzeni. Zwrócony w kierunku
malowanego obrazu, z kasetą farb opartą na
krześle, artysta trzyma w prawej dłoni paletę,
w lewej zaś pędzel. Jego wzrok skierowany jest na
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płótno. Fotograficzna w swym ujęciu kompozycja
zdumiewa równie fotograficznie oddanymi szczegółami, jak binokle na nosie młodego malarza czy
rzeźbione nogi i oparcie fotela. Z drugiej strony
całość potraktowana jest lekką plamą barwną, ze
swobodą artysty pewnego swoich umiejętności.
Szczególnie interesujący jest sposób zastosowania światła, które wydobywa portretowanego
z nieokreślonej niczym przestrzeni, w której się
znajduje. Z przekazów rodzinnych wiadomo, że
Niewiadomski namalował przynajmniej jeszcze
jeden swój autoportret, na którym jedna z towarzyszących mu nimf ozdabiała skroń artysty wieńcem z wawrzynu. Ślad po nim jednak zaginął.
Oferowany autoportret, utrzymany w bardziej
realistycznej konwencji, dowodzi istotnego talentu dwudziestoczteroletniego Niewiadomskiego
i rzuca zupełnie nowe światło na odkrywaną dziś
na nowo spuściznę tego artysty.
Osoba Niewiadomskiego jako malarza
i krytyka została w znacznej mierze zapomniana i zdeprecjonowana w wyniku politycznego
zabójstwa prezydenta. Artystyczny dorobek
jego uległ rozproszeniu, częściowo zniszczeniu,
a także zupełnie świadomej eliminacji z obiegu
wystawienniczego. Opinia o Niewiadomskim jako
o politycznym fanatyku przez lata rzutowała na
sposób w jaki postrzegano jego twórczość. Oferowany autoportret przywraca ponownie postać
tego niezwykłego malarza stanowiąc świadectwo
talentu i wrażliwości.
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MELA
MUTER

To Paryż dał mi wszystkie elementy, które składają
się na moją sztukę. Tu odnalazłam nawet mój
słowiański charakter, którego w Polsce bym
zapewne nawet nie zauważyła, a który tu wszyscy
chętnie zauważają w moich płótnach. I w tym jest,
jak sądzę, wielka siła Paryża: wszystkie przeróżne
surowce, jakie przywozimy tu ze sobą, ulegają
tu wzmocnieniu i przetapiają się w jednolity typ,
rodzaj solidnego i jednorodnego metalu.
– Mela Muter
Mela Muter. Malarstwo, wyd. Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu, Toruń, 2010, s. 13.

Mela Muter (Maria Melania z Klingslandów Mutermilchowa) urodziła się w Warszawie,
w majętnej żydowskiej rodzinie (wiernej polskiej
tradycji niepodległościowej). Swoją edukację
malarską rozpoczęła uczęszczając na kurs w prywatnej Szkole Rysunku i Malarstwa dla Kobiet
w Warszawie, prowadzonej przez Miłosza Kotarbińskiego. W 1901 r. wyjechała do Paryża, w którym z niewielkimi przerwami została do końca życia. Będąc młodą matką kształciła się w paryskich
szkołach: Académie Colarossi oraz Académie de
la Grande Chaumičre, które umożliwiały edukację
kobietom. Po burzliwym małżeństwie z krytykiem
sztuki Michałem Mutermilchem, artystka wywołała duże zainteresowanie wśród paryskiej awangardy swoim związkiem z francuskim publicystą
Raymondem Lefebvrem. Barwna osobowość Meli
Muter pozwoliła jej na nawiązanie interesujących
relacji z elitą inteligencką i artystyczną. W gronie
bliskich jej przyjaciół znajdował się uwielbiany
w Francji poeta Rainer Maria Rilke. Utrzymywała

kontakt z Polakami mieszkającymi w Paryżu –
Leopoldem Staﬀem, Władysławem Reymontem
oraz Stefanem Żeromskim. Mela Muter znała się
również z Olgą Boznańską, obok której wynajmowała sąsiadującą pracownię malarską. Należała
do międzynarodowego artystycznego kręgu paryskich malarzy głównie pochodzenia żydowskiego
- École de Paris, gdzie jej nazwisko pojawiało
się wśród najbardziej cenionych artystów, takich jak: Marc Chagall, Amadeo Modigliani czy
Pablo Picasso. Wśród sportretowanych przez
nią osobistości świata sztuki, znaleźli się m.in.
meksykański malarz, mąż Fridy Kahlo - Diego
Rivera, znany marszand Ambrois Vollard, czy
wreszcie jeden z najważniejszych architektów
francuskich Auguste Perret, który zaprojektował dla niej luksusową willę i pracownię przy
Rue Vaugirard 114. W 1917 r. atelier Meli Muter
odwiedził sam Henri Matisse, którego zachwyciły
jej obrazy. W swoim dorobku artystycznym posiada m.in. wystawy prezentowane na w paryskich
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galeriach Chéron (1918) oraz Druet (1926 i 1928),
ekspozycję na pokazach w barcelońskiej Galerii
José Dalmau, w Monachium, Pittsburgu oraz
krajowych wystawach zbiorowych w Krakowie,
Lwowie oraz Warszawie.
Dla Meli Muter istotne okazały się podróże. Podczas pobytu w Bretanii, artystkę zaintrygowała twórczość malarzy z tzw. szkoły z Pont-Aven.
Uproszczony, miękki modelunek portretowanych
postaci czasami kontrastowany z abstrakcyjnie
położoną barwną plamą farby spowodował przekonanie o jej fascynacji twórczością Gauguina.
Jednak na jej dojrzały styl wpływ miała inspiracja
obrazami Paula Cézanne'a, Vincenta van Gogha
oraz Edouarda Vuillarda. Będąc pod wrażeniem
ich obrazów, zaczęła rozbijać dotychczasowe plamy na wibrujące drobne cząsteczki. Zmieniła się
również jej paleta barw oraz klimat i nastrój obrazów, który od tej pory stał się bardziej intymny.

Mela Muter w trakcie pracy, materiały prasowe.
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33
MELA MUTER
(1876-1967)
Dwie młode kobiety
olej, płyta, 105 x 86 cm (w świetle oprawy)
sygn. l.g.: Muter
Estymacja: 150 000 – 250 000 zł
PROWENIENCJA
Niemcy, kolekcja prywatna
Hampel, aukcja 22.09.2016, poz. 450

Nie ma wątpliwości, że uczucia
pewnej melancholii, pewnych
cierpień i smutku są mi bliższe niż
elegancja i szczęście. Jestem nawet
skłonna widzieć w tym pewną
słabość moją i moich słowiańskich
braci w porównaniu z ludźmi
z łacińskich kręgów kulturowych.
– Mela Muter
Lazowski U., Mela Muter: A Poet of Forgotten Things,
w: „Woman's Art Journal”, 2001, tom 22, nr 1, s. 23.

Od samego początku twórczej drogi
Meli Muter kompozycje oscylujące między przedstawieniem portretowym i rodzajowym należały
do głównych tematów podejmowanych przez
artystkę. Wykazując się pogłębioną zdolnością
empatii, z jaką charakteryzowała swoich modeli, z niezrównaną intensywnością portretowała
kobiety w ich rozmaitych wcieleniach – przede
wszystkim jako matki ale również proste wieśniaczki naznaczone nierzadko ubóstwem, głodem i chorobą. Nie są to jednak portrety mające
wzbudzić litość. Portretowane, które stają przed
naszymi oczami, nie czynią widzowi wyrzutów
ani nie domagają się współczucia. Ich wizerunek
jest zaznaczeniem obecności, a one same konfrontują się z prostolinijnością i szczerą dumą.
W oferowanym obrazie Muter umieściła
w jego centrum dwie młode kobiety, może siostry, które stanowią kompozycyjną i tematyczną
jedność. Są one silnie naznaczone nędzą warunków ich życia. Jedna z nich, stojąca z pochyloną

głową, ma bose stopy, druga zaś siedzi otulona
szalem wpatrując się przed siebie z wyrazem
smutku w oczach. Głębia i intensywność tego
spojrzenia jest fascynująca i niepokojąca, wywołuje wręcz hipnotyzujący efekt, który wciąga i jest
charakterystyczny dla prawie wszystkich portretów Meli Muter. Harmonię kompozycji rozbijają
kolory elementów ubioru: zieleń spódnicy i biel
chusty stojącej dziewczyny oraz czerwień szala
wokół szyi siedzącej współtowarzyszki. Mieniąc
się pośród odcieni brązu, szarości i beżu, które
dominują na przestrzeni płótna, owe barwy nadają obu dziewczynom silniejszej indywidualności.
Obraz przynależy najprawdopodobniej
do wczesnego etapu w twórczości Meli Muter,
o czym świadczy zastosowanie ciemnej palety
barw. Również sama tematyka odnosi się do ideologicznej tożsamości malarki, która do śmierci
w roku 1920 swego drugiego męża, intelektualisty
i lewicowego działacza Raymonda Lefebvre’a,
opowiadała się za hasłami lewicowymi. Potwier-

104

dzenia tego odnaleźć można w słowach artystki:
„(…) malarstwo musi opierać się na wartościach
plastycznych, ale także na braterskim zapale:
miłości do ojczyzny, do dzieci, do ludzi skromnych, co stanowi o pięknie ludzkiej duszy. (…) To
dlatego artysta i lud mają wiele do nauczenia się,
wiele do zyskania dzięki wzajemnemu kontaktowi” (Lazowski U., op. cit., s. 21). Zaangażowana
ideowo malarka odnalazła we francuskiej biedocie najwdzięczniejszych modeli. Z biegiem czasu,
w swoim dążeniu do pełnego oddania charakteru
i silnych emocji swoich podmiotów, Muter w sposób coraz bardziej ekspresjonistyczny posługiwała się farbą. Człowieczeństwo w jej oczach
naznaczone było coraz większym udręczeniem
a wpływ na to miały osobiste doświadczenia
artystki związane ze śmiercią jej najbliższych.
Wciąż używając jako modeli ludzi, których spotykała w swoim codziennym życiu, Muter starała
się wykuć z ich kondycji patos.
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Mela Muter bardzo często wykorzystywała gazety w kompozycjach z gatunku martwej
natury. Niejednokrotnie możliwe jest odczytanie tytułu tych dzienników. W przypadku oferowanego obrazu artystka na rozłożonym na
plecionym krześle bądź stołku wydaniu „Paris
Soir” zaaranżowała układ warzyw – czerwoną
kapustę, paprykę i cebule - w sposób odwołujący
się do martwych natur Van Gogha. Dyspozycja
przestrzeni polega na spiętrzeniu planów, które
przecząc perspektywie linearnej, za to pomagając
lepiej wyeksponować główne motywy, wypełniające niemal cały kadr – wpływają w ten sposób
na ich monumentalizację. Zabieg ten znaleźć
można również w twórczości Paula Cezanne’a.
Sposób doboru i zestawienia motywów w stosunku do innych dzieł artystki wskazuje na jej za-

interesowanie tylko i wyłącznie grą organicznych
kształtów i barwnych skontrastowanych plam
warzyw i ich otoczenia, bez intencji nadawania im
jakiegokolwiek estetycznego porządku. W martwych naturach najlepiej uchwytne jest credo
Meli Muter, która za najwyższą wartość uważała
kompozycję i walory kolorystyczne obrazu.
Artystka niejednokrotnie wykorzystywała odwrocie zamalowanego płótna dla stworzenia nowej kompozycji. Takie użycie płócien
wiązało się z ograniczoną dostępnością do
materiałów artystycznych, zwłaszcza w okresie
I wojny światowej, kiedy powstała oferowana
martwa natura. Została ona namalowana na
odwrocie wcześniejszego obrazu przedstawiającego portret młodej bretonki z dzieckiem. Temat
macierzyństwa towarzyszył Meli Muter na prze-
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MELA MUTER
(1876-1967)
Martwa natura z warzywami, ok.1917 – 1918
olej, płótno, 60.5 x 75.5 cm
sygn. p.d.: Muter
oraz na odwrocie:

Matka z dzieckiem, ok.1905 – 1906
olej, płótno, 72.5 x 58 cm
sygn. p.g.: Muter
Estymacja: 600 000 – 800 000 zł
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
USA, kolekcja Toma Podla kolekcja Ewy Fibak (do 1997 r.)
Kolonia, Kunsthaous Lempertz (1986 r.)
Genewa, kolekcja Oscara Gheza w Petit Palais (1983-1974)
Kolonia, Galerie Gmurzyńska

strzeni całej jej twórczej drogi a wątek ludzkiej
kondycji – humanité – znajdował się w centrum
jej artystycznych zainteresowań. Jakby w przeciwieństwie do antropocentryzmu, który dominował twórczość Meli Muter w pierwszych latach XX
wieku, w latach wojennych powstawały prawie
wyłącznie martwe natury - temat wcześniej w zasadzie nie spotykany w jej malarstwie. W trudnych latach wojennych artystka ceniła sobie bardzo ten gatunek, który pozwalał jej skupić się na
istocie malarstwa. Jak sama mówiła: „W sztuce
trzeba być małomównym, nie należy przedstawiać wszystkich szczegółów, a koncentrować
się jedynie na rzeczach istotnych”. Niewątpliwie
w martwej naturze Mela Muter skoncentrowała
istotę swojego malarskiego kunsztu.

Spośród niemal wszystkich kobiet, jakie
przybyły do Francji, by studiować sztukę,
pani Mutermilch zdecydowanie się wyróżnia.
Przyjeżdżając bowiem, żeby uczyć się
u naszych mistrzów, przywiozła ze sobą
niezbędny bagaż, który pozwala jej faktycznie
skorzystać z tych nauk, których uczeń
pozbawiony talentu nie potrafiłby zrozumieć.
Dlatego pani Mutermilchowa już osiągnęła tak
znakomite rezultaty. Jej obrazy podobać się
mogą z dwóch powodów: są skomponowane
według reguł malarskich i promieniują
zdrową i prawdziwą poezją.
J. d’A., Mme Mütermilchowa, w: „Bruits de Paris”, z dn. 19.06.1904.

REPRODUKOWANY
Król A., Tanikowski A., Kolory Tożsamości. Sztuka polska
z amerykańskiej kolekcji Toma Podla, wyd. MNK Kraków,
2001, s. 90.
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Mela Muter była pierwszą w Polsce
zawodowo zajmującą się malarstwem kobietą
pochodzenia żydowskiego. Wyjeżdżając do Paryża w 1901 roku, wyprzedziła tendencje, które
stały się charakterystyczne dla polskich malarzy
w następnych latach. Jej twórczość jest uważana
za część spuścizny École de Paris w najszerszym
tego słowa znaczeniu. Przez całe życie była outsiderką, nie ulegając wpływom mody ani trendów.
Jej portrety, pejzaże i martwa natura noszą ślad
głównych nurtów artystycznych przełomu stuleci:
syntetyzmu Szkoły Pont-Aven, ekspresjonizmu
van Gogha, francuskiego fowizmu i wreszcie
kubizmu. Twórczość jej była jednak całkowicie
indywidualna, zarówno pod względem tematyki,
jak i środków formalnych, które stosowała. Mela
Muter znana jest przede wszystkim jako świetna
portrecistka i pejzażystka. Motyw martwej natury podejmowała rzadziej i przynależy on do
wczesnej twórczości artystki. Zainteresowała
się nim głębiej podczas trudnych lat pierwszej
wojny światowej, kiedy to – jak sama wspominała – „(…) zabierałam się do malowania, lecz nie
postaci ludzkich. Nikt nie miał wtedy czasu ani też
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MELA MUTER
(1876-1967)
Martwa natura z winogronami
olej, tektura, 38 x 46 cm
sygn. l.d.: Muter
Estymacja: 280 000 – 350 000 zł
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Polswiss Art, aukcja 6.03.2018, poz. 41

cierpliwości by mi pozować. Martwe natury […]
niewrażliwe na ludzkie dramaty, na ludzkie szaleństwa, zastępowały mi modeli”. Jesienią 1914
roku po wyjeździe do Bretanii namalowała serię
martwych natur. Widoczny jest w nich wykształcony w latach dziesiątych postimpresjonistyczny
styl. Dominuje wyrazisty kontur, ciepłe, słoneczne
barwy i bogata wartość fakturalna. Oferowana
Martwa natura z winogronami to doskonały
przykład oszczędności elementów, przemyślanej, czytelnej i pewnie osadzonej w przestrzeni
kompozycji oraz zdecydowany soczysty kolor.
W intensywnym świetle słonecznego dnia zaimprowizowała artystka kompozycję na płachcie
gazety, na której rozłożyła dojrzałe winogrona
i inne sezonowe owoce. Motyw gazety powracał
z regularnością w jej twórczości na przestrzeni lat
dziesiątych i początku lat dwudziestych i wydaje
się być zaczerpnięty z twórczości któregoś z francuskich bądź hiszpańskich kubistów: Juana Grisa
albo Georges'a Braque'a. Nakładane drobnymi
plamkami barwy tworzą rozwibrowaną płaszczyznę, którą ożywiają plamki światła. Obcując
z martwymi naturami Meli Muter wchodzimy w jej

najbardziej intymny świat, świat jej przedmiotów
i codziennych rytuałów. "Artystka nie przenosi na
płótno wiernie prawdziwości naturalnej, zabarwienia, lecz tłumaczy własnym, jakby uprzednim
skojarzeniem barw wrażenie wywierane na niej
przez — muszę tak nazwać — dusze motywu
malarskiego. Malując na podkładzie kredowym
bardzo absorbującym i matującym połysk farby
olejnej, artystka wydobywa ze środków technicznych pewien nowy niesamowity wyraz harmonijnie zgrywający się z jej ogólnym założeniem malarsko-plastycznym. Odrębność malarstwa Mali
Muter polega na pewnych świadomych niedomowieniach konstrukcyjnych, pomocnych artystce
w wydobywaniu ekspresji z bryły, częstokroć ledwie zamaskowanej" pisano w „Rzeczpospolitej”
w recenzji wystawy Meli Muter w warszawskiej
Zachęcie w 1923 roku (Z Zachęty. Wystawa Meli
Muter, „Rzeczpospolita”, 1923, nr 86, s. 3, w: Kolekcja Bolesława i Liny Nawrockich, Mela Muter
(Maria Melania Mutermilch) 1876–1967. [katalog
wystawy], Muzeum Narodowe w Warszawie, XII
1994 – II. 1995, Warszawa 1994, s. 39).

W sztuce trzeba być małomównym,
nie należy przedstawiać wszystkich
szczegółów, a koncentrować się
jedynie na rzeczach istotnych.
(…) To, co fascynuje np.
u Rembrandta, to właśnie to, że
wszystkie drugorzędne szczegóły
pozostają świadomie w cieniu, aby
najistotniejsze mogły skupić na
sobie najwięcej światła.
– Mela Muter
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MELA MUTER
(1876-1967)
W oborze. Dziewczynka z misą jabłek
olej, płótno, 60,5 x 72 cm
sygn. p.g.: Muter na odwrocie nalepka
inwentarzowa Muzeum Miasta Łodzi z opisem
pracy na odwrocie na blejtramie napis czarnym
flamastrem: 12620 Mela MUTER No 7/8/7 B.
Nawrocki 1988
Estymacja: 250 000 – 350 000 zł
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Polswiss Art, aukcja 12.03.2019, poz. 37
Warszawa, kolekcja prywatna
Łódź, depozyt Muzeum Miasta Łodzi
Warszawa, kolekcja Krzysztofa Musiała
Warszawa, kolekcja Wojciecha Fibaka
Genewa, Petite Palais
Paryż, kolekcja Bolesława Nawrockiego

WYSTAWIANY
Lublin, Muzeum KUL, Kolekcja Mistrzów
Krzysztofa Musiała, październik 2017.
Łódź, Muzeum Sztuki w Łodzi, Galeria Mistrzów
Polskich [ekspozycja stała], od 2016.
Olsztyn, Galeria Sztuki Współczesnej BWA,
Malarstwo artystów żydowskich polskiego
pochodzenia w kolekcji Wojciecha Fibaka,
październik – grudzień 2000.
Leszno, Muzeum Okręgowe w Lesznie, Ecole
de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji
Wojciecha Fibaka, maj – lipiec 2000.
Sopot, Państwowa Galeria Sztuki, Ecole de
Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji
Wojciecha Fibaka, 06.07.-03.10.1999.
Kraków, Pałac Sztuki TPSP w Krakowie, École
de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji
Wojciecha Fibaka, lipiec – sierpień 1998.
Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie,
Polski Paryż. École de Paris. Kolekcja Wojciecha
Fibaka, grudzień 1999-styczeń 2000.
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Mistrzów Polskich, wyd. Muzeum Sztuki
w Łodzi, Łódź, 2016, s. 187, poz. 108. Malarstwo
artystów żydowskich polskiego pochodzenia
w kolekcji Wojciecha Fibaka, wyd. BWA,
Olsztyn, 2000, s. 29. École de Paris. Artyści
żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka,
wyd. Muzeum Okręgowe w Lesznie, Leszno,
2000, s. 27. École de Paris. Artyści żydowscy
z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, wyd.
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 1999, s.
85. École de Paris. Artyści żydowscy z Polski
w kolekcji Wojciecha Fibaka, wyd. Pałac Sztuki
TPSP w Krakowie, Kraków 1998, s. 262, poz.
120. Polski Paryż. École de Paris. Kolekcja
Wojciecha Fibaka [katalog wystawy], wyd.
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin,
1999, s. 127.

Mela Muter wspaniale przysłużyła się malarstwu
polskiemu, poprzez najbardziej świadome, jak tylko
można sobie wyobrazić, potwierdzenie swojej własnej
osobowości (…). Była przede wszystkim jedną z tych
silnych indywidualności, jednym z najznakomitszych
odkrywców sztuki narodowej. Jedynie temu właśnie
zawdzięcza, że zalicza się ją do „École de Paris”. Dzięki
Francji stała się równocześnie wybitną przedstawicielką
„Art vivant” i wielkim polskim malarzem (…)
Salmon A., Le peinture de Mela Muter, w: „Pologne Littéraire” 1933, nr 87, s. 5
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Jean Peské (wł. Jan Mirosław Peszke),
przybył na studia do paryskiej Académie Julian
w 1890 roku jako uczeń Gersona. Zasilił tym
samym liczne grono polskich twórców, osiadających od końca XIX w. w międzynarodowej
„kolonii artystów” na Montparnasse. W 1901 roku
poślubił uczennicę Émile Antoine Bourdelle’a,
pochodzącą z Rosji rzeźbiarkę Catherinę Lushnikoﬀ, a w latach 1915–1916 uczestniczył we
współorganizowanej przez Bourdelle’a loterii
(Tombola artistique. Peinture, sculpture, objets
d’art) na rzecz artystów polskich – ofiar wojny.
Porzuciwszy akademię i związawszy się z kręgiem
postimpresjonistycznej awangardy, Peské mieszkał przez dłuższe okresy poza Paryżem, określając
się jako le poète des arbres (poeta drzew) i le
forestier de la peinture (leśniczy malarstwa).

37
JEAN PESKE
(1870-1949)
Pejzaż z drzewami
olej, płótno, 73 x 60 cm
sygn. p.d.: Peske
Estymacja: 20 000 – 30 000 zł

Trudności nierzadko nastręcza rodowód
artysty. Pochodzący z polskiej ziemiańskiej rodziny z ukraińskich kresów, przyjąwszy w 1921
roku obywatelstwo francuskie, sam określał się
jako Peské Jan Mirosław Polonais né en Russie
(Polak urodzony w Rosji). Swojej polskości nigdy
się z resztą nie wyrzekł i utrzymywał szerokie
kontakty z Polakami zamieszkującymi Paryż.
Jedną z najbliższych mu osób była Gabriela Zapolska, która nie tylko wprowadziła Peské w krąg
francuskich twórców awangardy, ale też pisując
korespondencje do krajowej prasy o malarstwie
postimpresjonistycznym, kilkakrotnie entuzjastycznie przedstawiała jego postać. Udział malarza w paryskich Salonach i w innych wystawach
wielokrotnie odnotowywały i szerzej omawiały
emigracyjne pisma, a zwłaszcza paryska „La

Pologne politique, économique, littéraire et artistique” (1920–1931). Wielbicielem jego sztuki
był krytyk Edward Woroniecki.
Obecnie Peské jest uznawany za jednego z najważniejszych polskich malarzy tworzących we Francji w końcu XIX w., obok Olgi
Boznańskiej, Tadeusza Makowskiego, Józefa Pankiewicza i najbliższego mu stylistycznie, należącego do Szkoły Pont-Aven w Bretanii Władysława
Ślewińskiego. Jak zauważa Jolanta Polanowska
(Jan Mirosław Peské a sztuka polska), twórczość
artysty wydaje się lokować na linii wiodącej od
Toulouse-Lautreca „ku secesji”, przed którą
uchroniło go „poszukiwanie szczerości”, a do
szczerości przecież dążył.

(…) chciałbym kiedyś doprowadzić me
prace do tego, żeby przemawiały jak
najusilniej, do uczucia. Szlachetność linii
i układu, harmonia i potęga harmonii
i światła – oto są moje dążenia.
– Jean Peske
„Przegląd Tygodniowy” 1894, nr 40, s. 432.
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38
EUGENIUSZ EIBISCH
(1895-1987)
Pejzaż
olej, płótno, 72 x 92 cm
sygn. p.d.: Eibisch
Estymacja: 20 000 – 25 000 zł •
PROWENIENCJA
Niemcy, kolekcja prywatna
Galeria Sztuki Współczesnej Nowe Miasto, 1981

Artysta ten zdaje się ujawniać powszechną zresztą
skłonność do cofania się w zacisze subiektywnej
kontemplacji spraw czysto malarskich, do tworzenia
swoistej metafizyki koloru i własnego, odrębnego
świata, w którym wszystko się sprowadza do wibracji
plam i plamek barwnych.
– Tadeusz Dobrowolski
cyt. za: Dobrowolski T., Nowoczesne malarstwo polskie, t.III, Kraków1964, s. 246.
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EUGENIUSZ EIBISCH
(1895-1987)
Targ w Antibes
olej, płótno, 68 x 82 cm
sygn. p.d.: Eibisch
Estymacja: 20 000 – 25 000 zł •
PROWENIENCJA
Niemcy, kolekcja prywatna

Zaskoczyło mnie wówczas, że wyciskał farbę na
brystol, prawdopodobnie by odciągnąć olej, by
zmienić konsystencję farby. To, jak rozkładał barwy
na brystolu, było fascynujące, ta nieprawdopodobna
wrażliwość na kolor. (…) Był mistrzem sąsiedztw
kolorystycznych. Nie znajdziemy na jego płótnach
żadnego fałszywego dźwięku, te plamy barwne to
całkowita harmonia, brak tu dysonansu.
– Wiesław Ochman
O Eugeniuszu Eibischu, w: „Akcent”, nr 1-2, 2002, s. 88.
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TADEUSZ
MAKOWSKI
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i twórczość, Władysława Jaworska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1964, str. 33.

Tadeusz Makowski przy sztalugach we Fiume, fot z 1907. Tadeusz Makowski - Życie

Tadeusz Makowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich malarzy XX wieku. Postawa artystyczna Makowskiego ukształtowała
się w początkowym okresie pod wpływem symbolistycznego malarstwa
pejzażowego Stanisławskiego, zaś twórczość Mehoﬀ era przekazała mu
zrozumienie istoty rysunku jako środka ekspresji i zamiłowanie do dekoracyjnej, secesyjnej stylistyki. Artysta na przełomie 1908 i 1909 r. wyjechał
do Paryża, gdzie pozostał do końca życia. Był członkiem Towarzystwa
Artystów Polskich w Paryżu. Brał udział w Salonach: Niezależnych, Tuileries, Jesiennym i De L'Oeuvre Unique. Jego zainteresowania scenografią
teatralną przejawiły się w wykonywaniu kukiełek dla krakowskiego kabaretu
"Zielony Balonik". W Paryżu zafascynowała artystę klasycyzująca, symboliczna sztuka Puvis de Chavannes'a. Około 1911 przejął od Le Fauconniera
i kubistów zwartą konstrukcję obrazu i geometryzujące traktowanie form;
kształt wydobywał jednak światłocieniowym modelunkiem i obrysowywał
wyrazistym konturem. Na jego twórczość silnie wpłynęła podróż do Bretanii
oraz postimpresjonistyczna sztuka Ślewińskiego. W 1918 pojawił się w obrazach Makowskiego motyw kluczowy dla jego dalszej twórczości - postać

dziecka. Artysta malował wówczas liryczne, naiwne w wyrazie wizerunki
dzieci w pastelowych, wysmakowanych tonacjach. Około 1920 powstały
inspirowane sztuką Pietera Bruegla St. rozległe pejzaże ożywione sztafażem
i utrzymane w zmatowiałej kolorystyce z przewagą brązów i zieleni. Rok 1928
stanowił istotną cezurę w twórczości artysty. Skrystalizował się wówczas jego
indywidualny styl obrazowania, niepowtarzalny w kontekście sztuki europejskiej. wykształcił wtedy własny, charakterystyczny i łatwo rozpoznawalny
styl łączący echa kubizmu, fascynację sztuką ludową i malarstwa artystów
naiwnych. W latach 1929 – 30 Makowski tworzył liczne kompozycje olejne,
akwarelowe, rysunkowe z przedstawieniami dzieci. Należą one do dojrzałej
i artystycznie wysublimowanej fazy twórczości Makowskiego, w której artysta
uprościł kształty, sprowadzając je do trójkątów, walców i stożków, liniom
nadał moc i wyrazistość. Prócz malarstwa sztalugowego, akwareli i rysunku
Makowski uprawiał techniki graficzne - drzeworyt, akwafortę i litografię.
Zajmował się ilustrowaniem książek i projektowaniem okładek; ozdobił
drzeworytami wydane w 1925 w Paryżu „Pastorałki” Tytusa Czyżewskiego.
Pisał ponadto wiersze, opowiadania i teksty z zakresu teorii sztuki.

BYŁO W NIM COŚ
Z NIEWINNEGO
DZIECKA – JAKAŚ
ŚWIEŻOŚĆ,
NIEWINNOŚĆ,
A JEDNOCZEŚNIE
TO BYŁ BARDZO
WYKSZTAŁCONY
CZŁOWIEK.
– Marcel Gromaire
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40
TADEUSZ MAKOWSKI
(1882-1932)
Chłopiec z ptaszkiem
olej, płótno, 38 x 46 cm
sygn. p.d.: Tade Makowski
Estymacja: 400 000 – 500 000 zł
PROWENIENCJA
Łódź, kolekcja prywatna
Desa Unicum, aukcja 17.12.2020, poz. 123
Polska, kolekcja prywatna
Polswiss Art, aukcja 19.05.2002

Wątek liryczny
i wątek dramatyczny,
współczujące spojrzenie
i drapieżna obserwacja,
uczuciowa przychylność
i rzeczowa przenikliwość,
te pary odmiennych
postaw dotąd nigdy nie
występowały u twórcy
wspólnie i razem, lecz
w kolejnym następstwie.
Obecnie wybuchają
jednocześnie i sąsiadują
ze sobą …
Wyka K., Makowski, wyd. Literackie,
Kraków 1963, s. 64.

Na początku lat 20. w twórczości Tadeusza Makowskiego następuje zmiana w sposobie
postrzegania modela. Jak pisze Władysława Jaworska w monografii artysty: „(…) mniej więcej
od 1920 dzieci Makowskiego to już nie biedne
wiejskie popychadła: na ich twarzach pojawia
się uśmiech, w oczach zamiast apatii – błysk
dowcipu i ciekawości. Temu psychologicznemu
zjawisku towarzyszy przeobrażenie stylistyczne.
Obserwujemy przede wszystkim znaczne uproszczenie dziecięcej fizjonomii: rysunek staje się
delikatniejszy, faktura gładsza, modelunek mniej
kontrastowy. Twarze dzieci tracą niejako trzeci
wymiar, stają się bardziej płaskie, mniej realne.
Okrągły owal twarzy, okrągłe oczy powodują, że
małe modele są jeszcze bardziej dziecinne, jakby
„dziecinną” rysowane ręką. W gruncie rzeczy ta
„dziecinna” linia, jest bardzo kunsztowna i wyrafinowana w delikatnym rytmie formy” (Kraków,
1999, s. 16).
Realistyczne kształty z biegiem lat ulegały coraz głębszemu uproszczeniu by wreszcie
w latach 1928-1932 przyjąć formę marionetek,
kukiełek. Okres ten zapoczątkowała wystawa
w paryskiej Galerie Berthe Weill w 1928 roku.
Makowski pokazał wówczas po raz pierwszy serię obrazów, których bohaterami są dzieci we
wnętrzu, często siedzące przy stole. Wnętrze utożsamiane jest z paryską pracownią artysty znajdującą się przy rue Vercingetorix na Montparnasse,
wyposażoną m.in. w bretońskie meble, często
stanowiące elementy scenerii obrazów artysty.
Postaci dzieci w charakterystycznych spiczastych
czapeczkach przypominają wykonane w drewnie
prymitywne figurki. Ich twarze tylko pozornie
pozbawione są wyrazu, Makowski z wielkim
mistrzostwem umiał tchnąć życie w drewniane
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laleczki, które czarują błyskiem w oczach. We
wstępie do katalogu wystawy Louis Leon-Martin, krytyk zaprzyjaźniony z Makowskim, nazywa
artystę poetą o duszy naiwnej i czystej, o sercu
wrażliwym i uporczywej pracy (Jaworska W., Tadeusz Makowski. Życie i twórczość, Warszawa
1964, s. 215).
Predyspozycje do laleczek – kukiełek,
projektowania kostiumów i masek wykazywał
Tadeusz Makowski jeszcze przed wyjazdem
do Francji, pracując w krakowskim kabarecie
„Zielony Balonik”. Już w Paryżu, w 1916 roku,
projektował lalki, które następnie wykonywali
polscy plastycy w ramach finansowej pomocy
dla nich samych w trudnych czasach wojennych.
Wszystko to uświadamia nam dziś, że tematyka
teatru i maskarady nie wzięła się w twórczości
Makowskiego znikąd lecz miała swoje korzenie
we wcześniejszej działalności. Przypadające
na późny okres artystycznej aktywności obrazy, określane szeroko jako teatro dei piccoli,
są wypadkową wszystkich poprzedzających je
etapów. W ostatnich latach życia Makowski rozwija niezwykle liryczną a równocześnie pogłębioną psychologicznie wizję świata. Zamyka ją
w postaciach małych aktorów, którzy patrzą na
widza spojrzeniem radosnym, naiwnym a przy
tym poruszająco głębokim. Takim właśnie spojrzeniem okrągłych oczu zerka z obrazu postać
chłopca-pajacyka.
Niewątpliwie w cyklu powstałych po
1928 roku prac artyście udało się osiągnąć upragniony „wielki styl” oraz „rytm formy i jej transpozycję liryczną”. Oferowany obraz jest wyrazem
niezwykle refleksyjnej i subtelnej natury artysty,
któremu do końca pozostały bliskie dziecięca
szczerość uczuć, fantazja i radość.
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TADEUSZ MAKOWSKI
(1882-1932)
Dziewczynka z pisklętami, ok. 1923-27
olej, deska, 54,5 x 45,5 cm
sygn. l.d.: Makowski na odwrocie wydrapane:
Makowski N/176
Estymacja: 450 000 – 550 000 zł
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Polswiss Art, aukcja 29.05.2018, poz. 26
Katowice, kolekcja prywatna (od 2013 r.)
Paryż, kolekcja prywatna

Portrety dziecięce Tadeusza Makowskiego, które powstawały od około 1918 roku na stałe
wpisały się w kanon polskiej sztuki, stanowiąc
niemalże trzon przedstawień tego typu.
Dziecięce twarzyczki Makowskiego modelowane są światłocieniem, ale uderza przede
wszystkim ogromna troska o oddanie ich plastyczności, fizycznego podobieństwa. Charakterystyczną cechą tych przedstawień jest pewna
powaga portretowanych, zamyślenie malujące
się w podniesionym spojrzeniu, rozchylonych
ustach, jakby jakaś wcale niedziecinna troska je
trapiła. Wcale nie są to dzieci ładne, pielęgnowane w potocznym tego słowa znaczeniu. Może stąd
tyle w tych wizerunkach głębi i pochylenia się
nad tym co wewnętrzne, jak również odwrócenie
sposobu widzenia. Nie obserwujemy bowiem
dziecka oczami dorosłego, widzimy go raczej
jego własnymi oczyma. To ta dziewczynka i ten
chłopiec tak widzi świat. Spojrzenie to nie jest
wyrobione, ma wypaczone proporcje i wyolbrzymia je lub zmniejsza wedle własnego wyobrażenia na temat tego co widzi. Dla współczesnego
widza najważniejsza jednak jest ta ogromna
tkliwość wyrazu, ta chwytająca za serce naiwność i bezbronność, która nie pozwala oderwać

Mierzysz sztukę materialnym
metrem anatomii i perspektywy,
a tymczasem tu decyduje wyższy
czynnik, tj. wzruszenie, w jakim
dzieło powstało.
– Tadeusz Makowski
Tadeusz Makowski. Pamiętniki, oprac. W. Jaworska, Kraków 2003, s. 15.

wzroku od pracy. Okrągłe twarze, okrągłe oczy
sprawiają, że twarze małych modeli są jeszcze
bardziej dziecinne, dokładnie jakby dziecinną
ręką malowane. Makowski w kategorii malarstwa
dzieci postrzegany jest jako wyjątkowy artysta
choć należy pamiętać, że tworząc we Francji był
nadal malarzem na wskroś polskim, któremu
nieobca była spuścizna Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Vlastimila Hofmana
i innych artystów często podejmujących motyw
małych modeli. Ten element rdzennie polskiej
tradycji Makowski wzbogacił o niespotykany
wcześniej ładunek emocjonalny i pogłębione
studium psychologiczne. Wszystko to zaś po to
by z dzieci uczynić medium wyrażające wizję
siebie jako człowieka, jego prawdę o życiu oraz
o otaczającym go świecie.
Oferowany praca „Dziewczynka z pisklętami” wpisuje się w okres twórczości artysty
nazywany realizmem lirycznym, który przypadał
na lata 1923-27. W odróżnieniu od poprzedzającego go okresu realizmu naiwnego portrety
liryczne charakteryzuje maksymalne wysubtelnienie formy i
koloru. Ten ostatni rozgrywa się w tonacjach różu, błękitu i w odcieniach liliowych
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nadając obrazom niezwykłej intymności i poezji.
Na szczególna uwagę zasługuje pojawiający się
w oferowanym przedstawieniu motyw palącej
się latarenki, która symbolizuje światło duchowe,
poszukiwanie prawdy, nieśmiertelność, ulotność
chwili. Nie bez znaczenia jest fakt, że źródło
światła pochodzi od osoby trzeciej która
trzyma nad prawym ramieniem dziewczynki latarenkę będąc rodzajem przewodnika i anioła stróża. Pisklęta, które dziewczynka niesie w zapasce
są symbolem nowego życia i akcentują przez
to niewinność modela. Urokowi całości dodaje
filuterny pudrowy kapelusik z kolorową ozdóbką.
Prace z takim ładunkiem symbolicznym
zdarzają się w kolekcjach prywatnych niezwykle
rzadko. Klasą malarską Dziewczynka z pisklętami nie ustępuje dziełom Makowskiego pochodzącym z tego samego okresu a znajdującym
się obecnie w czołowych polskich muzeach.
Porównać ją można do Małej Giocondy (1920)
oraz Portretu dziewczynki w kapeluszu (ok.
1921-24) – obydwa obrazy w zbiorach Muzeum
Narodowego w Krakowie oraz do znajdujących
się w warszawskim Muzeum Narodowym prac
Wiosenne okno (1926) i Dziewczynka w białym
kapeluszu (ok. 1923)

127

128

129

POZA IDEĄ STYLU
NARODOWEGO
OPARTEGO NA WZORACH
LUDOWYCH NAJBARDZIEJ
ZAWAŻYŁA NA
MALARSTWIE ŚRODOWISK
RYTMU I WILEŃSKIEGO
TOWARZYSTWA ARTYSTÓW
PLASTYKÓW, A PO
TROSZE I BRACTWA
ŚW. ŁUKASZA INTENCJA
POWOŁANIA DO ŻYCIA
NOWOCZESNEGO
KLASYCYZMU.
Pollakówna J., Malarstwo polskie między wojnami 1918-1939, Warszawa 1982, s. 67.
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W 1922 roku w Warszawie zawiązało się
najistotniejsze ugrupowanie twórców okresu
międzywojennego – Stowarzyszenie Artystów
Polskich Rytm. Nie posiadające określonego
programu zrzeszenie, za cel stawiało sobie „osiągnięcie przede wszystkim możliwie wysokiego
poziomu artystycznego organizowanych (…) wystaw, z szerokim uwzględnieniem współczesnych
tendencji artystycznych”, jak pisał w 1932 roku na
łamach „Wiadomości Plastycznych” Władysław
Skoczylas. Tym co niewątpliwie łączyło rytmistów
było rozumienie twórczości jako świadomego
kształtowania nowej rzeczywistości, pojmowanie sztuki jako kunsztu, jako metodycznego
rozwiązywania problemów. Dlatego dążyli do
doskonałości dzieła - w czym również przejawiał
się klasycyzm: dla artystów Rytmu nawrót do
tradycji dawnych mistrzów łączył się z rozumieniem sztuki jako opanowanego po mistrzowski
rzemiosła. Dzięki aktywności wystawienniczej
Rytm zdominował panoramę artystyczną lat 20.
i 30. jak również stworzył sztukę reprezentacyjną
dla II Rzeczpospolitej, tzw. styl narodowy. Potwierdza to Tadeusz Dobrowolski: „pozytywną
stroną omawianej grupy było to, że stworzyła
ona pewien typ obrazu o znamionach «narodowych», odmiennych w stosunku do sztuki obcej”
(Dobrowolski T., Malarstwo polskie ostatnich
dwustu lat, wydanie III, Wrocław – Warszawa
– Kraków – Gdańsk – Łódź 1989, s. 302). Twórcy
należący do ugrupowania byli zleceniobiorcami
największych państwowych realizacji jak również
reprezentantami Polski na salonach i wystawach
międzynarodowych. Do najważniejszych wydarzeń i osiągnięć grupy należały: współudział
w tworzeniu pawilonu polskiego na Wystawie
Sztuki Dekoracyjnej w 3 Paryżu (1925), oprawa

wizualna Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu (1929) oraz doprowadzenie do powołania
Instytutu Propagandy Sztuki (1930). W 1926 roku
Rytm założył w Warszawie Instytut Sztuk Plastycznych, który miał przygotowywać kandydatów na
studia w Akademii Sztuk Pięknych.
Wacław Borowski był jednym z czołowych rytmistów. Grafik, scenograf a przede
wszystkim malarz już w najwcześniejszych pracach z początku lat 20. wyodrębnił własny, charakterystyczny styl. Synteza i geometryzacja form
granicząca z kubizmem w połączeniu z miękkim
modelunkiem doskonale wpisywała się w estetykę międzywojnia. Malarstwo Borowskiego
charakteryzuje się brakiem kontekstu chronologicznego, ukazywane przez niego sceny są bezczasowe, natomiast silny jest w nich pierwiastek
alegoryczny. Kompozycje cechuje wysmakowanie kolorystyczne i sielankowy nastrój, zbudowane są one w oparciu o jedną bądź wiele figur, dość
sztywnych w ujęciu i osadzonych na tle pejzażu
lub wnętrza. Podobnie do Eugeniusza Zaka Borowski swoich inspiracji szukał w tradycji antycznej, kładąc duży nacisk na dekoracyjną harmonię
i rytmiczne układy, uproszczone, stylizowane,
a we fragmentach architektoniczno-kubizujące,
jak podkreśla Stefania Krzysztofowicz–Kozakowska (Sztuka II RP, wyd. BOSZ, Olszanica 2013,
s. 93). To, co charakteryzuje malarstwo Borowskiego i sprawia, że jest ono rozpoznawalne to
forma oparta na wyrazistej syntezie i miękki jakby
przytłumiony kolor modelowany światłocieniem.
Postacie przedstawiał w pozach statycznych, dostojnych, stosował kanon figuralny, wydłużony,
idealizował twarze. Równie chętnie co idylliczne
sceny malował artysta martwe natury, traktując
je z podobnym syntetyzmem i stylizacją.
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WACŁAW BOROWSKI
(1885-1954)
Szczęście rodzinne, ok. 1925
pastel, papier, 74 x 90 cm
sygn. l.d.: W. Borowski
Estymacja: 180 000 – 250 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Polswiss Art, aukcja 17.03.2012, poz. 37.
WYSTAWIANY
Sopot, Państwowa Galeria Sztuki, Kolory
przemian. Malarstwo polskie z kolekcji
Krzysztofa Musiała, sierpień – listopad 2020.
Poznań, Muzeum Narodowe w Poznaniu,
Zapisy przemian. Sztuka polska z kolekcji
Krzysztofa Musiała,maj - czerwiec 2008
Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie,
Zapisy przemian. Sztuka polska z kolekcji
Krzysztofa Musiała, marzec - kwiecień 2008
Warszawa, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
w Warszawie, Zapisy przemian. Sztuka polska
z kolekcji Krzysztofa Musiała, grudzień 2007 luty 2008
Szczecin, Muzeum Książąt Pomorskich
w Szczecinie, Zapisy przemian. Sztuka polska
z kolekcji Krzysztofa Musiała, październik grudzień 2007
Wrocław, Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
Zapisy przemian. Sztuka polska z kolekcji
Krzysztofa Musiała, wrzesień - październik
2007.
REPRODUKOWANY
Zapisy przemian. Sztuka polska z kolekcji
Krzysztofa Musiała [katalog wystawy], Wrocław
2007, il. 71.

Sztuka Borowskiego, elegancka w kolorze
(przytłumionym, porównywanym często przez
krytykę do subtelnego fresku lub gobelinu), odbierana
była jako nowoczesna, a jednocześnie będąca
wyrazem wielkiej kultury i przywiązania do tradycji.
Stowarzyszenie Artystów Polskich Rytm 1922-1932 [katalog wystawy], wyd. Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2011, s. 103
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Zygmunt Dobrzycki urodził się 20 kwietnia 1896 roku w Oleskin, w staropolskiej rodzinie
ziemiańskiej. Moskwa i Warszawa przewodziły
jego intelektualnemu i artystycznemu rozwojowi dając mu środki wyrazu, których wymagał
jego wszechstronny talent. W wieku dwudziestu siedmiu lat, po pierwszej wojnie światowej,
przyjechał do Paryża, chcąc czerpać inspirację
z kipiącej ideami awangardy, a przede wszystkim
z nowych form w sztuce, które odpowiadały jego
otwartej na nowe doświadczenia wrażliwości.
Przemieszczał się między Montparnasse, będącym wówczas centrum życia artystycznego a prowansalskim Saint-Paul-de-Vence, gdzie zetknął
się ze sztuką Cézanne'a i Van Gogha.
W swej otwartości Dobrzycki czerpał
z dzieł pisarzy, poetów, malarzy, rzeźbiarzy
i muzyków z każdego zakątku świata, których
zgromadził pod jednym niebem Paryż, a którzy
dali początek Szkole Paryskiej. Utrillo i Soutine,
Kisling i Zadkine, Paul Valéry i Gide, Giono i Honegger mają wielki wpływ na wczesną twórczość
Dobrzyckiego. We Francji artysta odkrył dla siebie kubizm, który ukierunkował jego malarstwo.
„Z polskich korzeni wyniósł Dobrzycki poczucie
konkretu, natury i zmysłowości. Paryż nauczył

go, jak się doskonalić w subtelnym rysunku” pisał Yves Sjöberg (Z. Dobrzycki, Galerie Simone
Badinier, 9-31 października 1959).
Oferowany obraz namalował artysta
w 1948 roku. Jak w soczewce skupiają się w nim
najaktualniejsze tendencje europejskiego malarstwa oscylujące wokół picassowskiego kubizmu
i poetyki surrealistycznej. Po wojnie Dobrzycki był
już malarzem cenionym i znanym w środowisku
artystycznym. W 1946 roku został zaproszony
do udziału w pokazie polskiej sztuki nowoczesnej, który miał miejsce w Musée d'art moderne w Paryżu. Pokaz ten odbywał się w ramach
większej wystawy o międzynarodowym charakterze, której patronowało UNESCO. Francuscy
organizatorzy wydarzenia starali się podkreślić
rolę École de Paris w sztuce światowej. W tym
celu, w odrębnej przestrzeni powieszono obrazy
twórców wywodzących się z Polski. Kształt tej
wystawy można częściowo zrekonstruować na
podstawie relacji Wandy Ładniewskiej, wówczas
stałej korespondentki paryskiej edycji „Gazety
Polskiej” (Majewski P., Artyści polscy w Paryżu
w publicystyce Wandy Ładniewskiej, w: Kudelska D., Kuryłek E., Wyjazdy “za sztuką”. Nadzieje,
zyski i straty artystów XIX i XX wieku, Lublin 2015,

ss. 325-337). Każdy z trzydziestu twórców pokazał jedną pracę. Wśród nich znalazły się prace
pięciu artystów, którzy działali przed wojną, ale
zmarli przed jej zakończeniem: Olgi Boznańskiej,
Tytusa Czyżewskiego, Romana Kramsztyka,
Józefa Pankiewicza i Wacława Wąsowicza. Na
wystawie znalazły się również prace młodszego
pokolenia polskich artystów, głównie kolorystów, wśród nich uczniów Pankiewicza – Jana
Cybisa i Hanny Rudzkiej-Cybisowej oraz innych
malarzy związanych z Paryżem, m.in. Eugeniusza
Eibischa, Jerzego Fedkowicza, Konstantego Mackiewicza, Artura Nacht-Samborskiego, Zbigniewa
Pronaszki, Zygmunta Radnickiego, Stanisława
Szczepańskiego, Wacława Taranczewskiego i Zygmunta Dobrzyckiego. Obecność tego ostatniego
wśród tak wielu znakomitych nazwisk nie dziwi.
Twórczość Dobrzyckiego była naznaczona jego
indywidualizmem, otwartością intelektu i odwagą w podejmowaniu coraz to nowych środków
wyrazu, czego dowodzi oferowana kompozycja
„Cavaliers”. Wpisuje się ona w ogólnoeuropejski,
powojenny trend awangardowy, który w nowych
sposobach patrzenia na rzeczywistość szukał
odpowiedzi na dramatyczne przeżycia wojenne.
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ZYGMUNT DOBRZYCKI
(1896-1970)
Cavaliers, 1948
olej, płótno, 61 x 50,5 cm
sygn. p.d.: Z Dobrzycki 48 opisany na odwrocie: TENTOONSPELLING DOBRZYCKI
Chateau Malou CAVALIER 50 x 61 J.dE MEESTER ASSEBROEK
Estymacja: 20 000 – 25 000 zł •
PROWENIENCJA
Belgia, kolekcja prywatna
Assebroek, kolekcja prywatna
WYSTAWIANY
Bruksela, Chateau Malou, wystawa prac Zygmunta Dobrzyckiego,
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W mazistych portretach
Aberdama, w jego
martwych naturach
jest wyrazistość jakości
malarskich tak silna,
że przechyla się sama
i popycha oglądającego
w pewna zmysłową
inność, w uchylające
się codziennemu
doświadczeniu
doznawanie.
Pollakówna J., Malarstwo polskie między
wojnami. 1918-1939, Warszawa 1982, s. 85.

45
ALFRED ABERDAM
(1894-1963)
Kompozycja pionowa
olej, płyta, 100 x 25 cm
sygn. p.d.: Aberdam
Estymacja: 15 000 – 25 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Polswiss Art, aukcja 26.10.2003, poz. 35

44
ALFRED ABERDAM
(1894-1963)
Para w objęciu, 1954
olej, płótno, 129 x 81 cm
sygn. p.d.: Aberdam 54 oraz na odwrocie: Aberdam 1954
na odwrocie nalepka wystawowa z Petit Palais z 1970
Estymacja: 15 000 – 25 000 zł •

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Polswiss Art, 26.10.2003, poz. 35
WYSTAWIANY
Genewa, Petit Palais Genève, Alfred Aberdam.
Retrospektywa, marzec - kwiecień 1970

136

137

STANISŁAW
SZUKALSKI
z aprobatą widzów i jury, czego efektem były najwyższe nagrody, jakie otrzymał. W 1929 roku odbyła
się retrospektywna wystawa Szukalskiego w Krakowie, podczas której artysta głośno skrytykował
współczesną sztukę polską. Artysta powołał własną
szkołę artystyczną „Twórcownie”, która miała być
alternatywą dla krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Rzeźbiarz bardzo cenił polską sztukę oraz jej
tradycje i oskarżał wiodącą uczelnie o zbytnie zapatrzenie w sztukę zachodu, zatracając przez to swój
indywidualny charakter. Te poglądy znalazły swoich
zwolenników, którzy wraz z Szukalskim utworzyli
grupę Szczep Szukalszczyków herbu Rogate Serce
w 1929 roku. Artysta wyjechał w tym samym roku
do Kalifornii i kontaktował się ze zwolennikami
jego poglądów korespondencyjnie. Ugrupowanie
było krytykowane przez starszych twórców, jednak
rzeźbiarz cieszył się olbrzymim wsparciem środowiska artystycznego międzywojennej Polski. Artyści
zrzeszeni w tej grupie odrzucali to, co proponował
im zachód i chcieli kontynuować tradycję sztuki
Polskiej. Szukalski stworzył projekt dekoracji rzeźbiarskich gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach
oraz pomnika Bolesława Chrobrego. W 1939 roku
wyjechał na stałe do Kalifornii. Niestety cały jego
dorobek, który pozostał w Polsce, nie przetrwał II
wojny światowej. W kolejnych latach zamiłowanie
do rzeźby powoli ustępowało pasji badania tradycji,
historii i antropologii. W 1978 roku w Pałacu Sztuki
w Krakowie odbyła się ostatnia za życia artysty
retrospektywna wystawa Szukalskiego.

Stanisław Szukalski ze swoim psem Bacą w Ogrodzie Saskim. W tle fragment Pałacu Saskiego, NAC.

Stanisław Szukalski był artystą rzeźbiarzem, który niemalże całe swoje życie spędził
w Stanach Zjednoczonych. Urodził się w 1893
roku w Warcie koło Sieradza i w wieku trzynastu
lat wyemigrował wraz z rodzicami do USA. Od razu
po przyjeździe rozpoczął naukę w Institute of Art
w Chicago. Do Polski wrócił na studia do krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, mając zaledwie piętnaście lat. Jego talent odkrył przebywający w USA
rzeźbiarz Antoni Popiel. Na krakowskiej uczelni Szukalski szkolił się pod okiem Konstantego Laszczki.
Prace, które tworzył w tym okresie, łączyły w sobie
wiele prądów w sztuce, od secesji przez ekspresjonizm, kubizmy, futuryzm aż po Amerykańską sztukę prymitywną. Najczęściej sięgał po portretowe
przedstawienia, które prezentował w Towarzystwie
Sztuk pięknych w Krakowie. W 1913 roku powrócił
do Chicago i tam jego sztuka ewoluowała w kierunku symbolicznych prac figuratywnych. Prace
Szukalskiego były przesiąknięte filozoficznymi
znaczeniami i jedynie widz uzbrojony w autorski
komentarz mógł rozszyfrować intencje artysty.
W 1923 roku w warszawskiej Zachęcie odbyła się
wystawa prezentująca prace rzeźbiarza, a w 1925
roku otrzymał on nagrodę za projekt pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie. Niestety skomplikowana
symbolika, którą użył artysta w monumencie, nie
spotkała się z przychylnością publiczności i nie
został on przez to zrealizowany. Autorem pomnika,
który powstał, został Henryk Kuna. W tym samym
roku Szukalski wziął udział w wystawie Sztuki
Dekoracyjnej w Paryżu, ale tym razem spotkał się

Sztuka narodowa oparta na „cechach odrębnych
rasowo”, namiętnie artykułowane pragnienie
oderwania jej rdzenia od obcych wpływów,
na planie ogólnym – idea zbratania ludów
słowiańskich (…) – te nurty formułowały
program Szukalskiego, określały jego postawę
i dążenia.
Kaszyński S., Stanisława Szukalskiego legenda o Kraku, w:
„ Prace Polonistyczne”, ser. XLIII, 1987, s. 208.
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Losy Stanisława Szukalskiego i Zofii Jordanowskiej, uwiecznionej przez artystę w oferowanej pracy, łączy wojenna historia, która swój
szczęśliwy finał odnalazła w Stanach Zjednoczonych. Bohaterka akwareli Szukalskiego była żoną
Stanisława Jordanowskiego, żołnierza polskich
sił zbrojnych, walczącego w czasie II wojny światowej w Polsce i Francji, a następnie związanego
ze Sztabem Głównym Polskich Sił Zbrojnych
w Londynie. W 1951 roku Jordanowski przeniósł
się do Nowego Jorku, gdzie rozwijał działalność
w polonijnych organizacjach kombatanckich. Był
także wybitnym znawcą sztuki polskiej - autorem
"Vademecum malarstwa polskiego". W latach
1983-1993 stał na czele Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Nie mniej zasłużoną dla Polski
postacią była sportretowana przez Stanisława
Szukalskiego żona polonijnego działacza. Zofia
Jordanowska, primo voto Sarnowska. Urodziła
się 11 V 1913 roku w Warszawie, jako córka Władysława i Bronisławy z Majewskich. Od 1933 roku
była zamężna z kpt. Stefanem Sarnowskim, znajdującym się w niewoli sowieckiej. W 1939 przez
Węgry, Jugosławię oraz Włochy przedostała się do
Francji. Od stycznia 1940 roku pracowała w „Funduszu Pomocy Rodzinom Osób Wojskowych” przy
ambasadzie RP w Paryżu. Po ewakuacji z Francji
przybyła do Wielkiej Brytanii 26 czerwca 1940
roku. Tam pracowała jako sekretarka w Wydziale Kulturalno-Oświatowym PCK. Od 1942 była
w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza, z prze-

znaczeniem „do pracy w Kraju”. Zaprzysiężona
przez Michała Protasewicza („Rawa”) w Londynie
w październiku 1942 roku po odbyciu kursu spadochronowego została skierowana do brytyjskiej
organizacji F.A.N.Y. Pracowała w Kwaterze Głównej F.A.N.Y. w Londynie. Od 2 lipca przechodziła
szkolenie w Training Centre F.A.N.Y. W dniu 15 IX
1943 roku odeszła z Oddziału Specjalnego Sztabu Naczelnego Wodza, została przeniesiona do
Oddziału Personalnego. Następnie pracowała
w Oddziale Informacyjno-Wywiadowczym Sztabu
Naczelnego Wodza . Pracę urzędniczki cywilnej
w Wojsku Polskim zakończyła w 1946. W Londynie
poznała swojego drugiego męża, Stanisława Jordanowskiego. 24 czerwca 1950 roku para wzięła
ślub. Zofia Jordanowska zmarła w Nowym Jorku
29 maja 1998 roku.
Uwieczniona przez Szukalskiego Jordanowska, jedna z nielicznych kobiet, które
odebrały szkolenie spadochroniarskie, legitymowała się odznaką o numerze 0168. Numer
ten zapisał Szukalski w dolnej części kompozycji,
w której umieścił również zawołanie, jakie wybite
było na znakach spadochronowych – Tobie Ojczyzno! Utrzymana w konwencji nawiązującej
do sztuki socrealistycznej akwarela pokazuje
Jordanowską na tle wyimaginowanej scenerii
zbudowanej w oparciu o trzy elementy. Każdy
z nich reprezentuje istotne z punktu widzenia
biografii kobiety elementy – kolumna Zygmunta

z Zamkiem Królewskim symbolizuje Warszawę,
miejsce urodzin Jordanowskiej. Wieża zegarowa
Elizabeth Tower, zwana potocznie Big Benem,
to oczywiste odniesienie do Londynu. Szpaler
spadochronów w górnej części kompozycji to
wskazanie na rodzaj służby jakiej poświęciła się
Zofia Jordanowska w czasie II wojny światowej.
Szukalski poznał Jordanowskich najprawdopodobniej w Stanach Zjednoczonych. Mąż spadochroniarki, zaangażowany w środowisku polonijnym a także fascynat i kolekcjoner polskiej sztuki,
miał w swoich zbiorach wiele prac Szukalskiego,
z którym łączyły go więzy przyjaźni. Znajduje to
potwierdzenie w listach pisanych przez artystę
do Mariana Konarskiego (On kochał Polskę. Listy
Stanisława Szukalskiego do Mariana Konarskiego
z lat 1950-1987, Tarnobrzeg 2020, s. 607). Przypuszczać można zatem, że oferowany wizerunek
żony został wykonany na specjalne zamówienie
Jordanowskich. Powstał on najprawdopodobniej
około 1953 roku. Na takie datowanie wskazywałyby nie tylko losy obydwu rodzin, które właśnie
w latach 50 splatają się w Nowym Jorku ale
również inny znany, analogiczny portret Jordanowskiej namalowany przez Szukalskiego w tym
właśnie roku. Wykonywany na osobistą prośbę
portret został przez artystę antydatowany najprawdopodobniej celowo by podkreślić ważny
w biografii Zofii Jordanowskiej rok 1943.
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STANISŁAW SZUKALSKI
(1893-1987)
Portret Zofii Jordanowskiej, ok. 1953
ołówek, akwarela, tusz, papier
47 x 63 cm (w świetle oprawy)
sygn. p.d.: '43. Sszukalski opisany u dołu:
TOBIE OJCZYZNO! 10-II-'43-0168
Estymacja: 70 000 – 90 000 zł •
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(…) ciało jest jednak
grzeszne, erotyczne… i ta
pokraczność, pokraczność
tej duszy. Ostatecznie ciało
jest pociągające, stąd jest
grzech, bo gdyby ciało nie
było pociągające, nie byłoby
grzechu.
– Jan Lebenstein
Jan Lebenstein. Demony [katalog wystawy], wyd. Muzeum
Literatura w Warszawie, Warszawa 2005, s. 36.

47
JAN LEBENSTEIN
(1930-1999)
Księżniczka, 1967 (La Princesse)
ołówek, długopis, akwarela, gwasz, papier
naklejony na płótno
64,5 x 48 cm
sygn. p.d.: Lebenstein 67 na blejtramie okrągła
pieczęć oraz papierowa nalepka Galleria Il
Fauno z Turynu z opisem pracy, podłużna
pieczęć Galleria La Maggiolina z Alessandrii
oraz podłużna pieczęć Kolekcji Fibak Monte
Carlo
Estymacja: 45 000 – 65 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Monte Carlo, kolekcja prywatna
WYSTAWIANY
Turyn, Galleria Il Fauno, Jan Lebenstein,
kwiecień - maj 1971
Alessandria, Galleria La Maggiolina

Problematyka kondycji człowieka
w kontekście nierozerwalności duszy i ciała
jest jednym z kluczowych wątków w twórczości
Jana Lebensteina. Swoją sztukę artysta traktował bardzo poważnie, wielokrotnie podkreślając
w dosadny sposób, że „zabieganie o cały ten
koszmarny sukces to dla mnie jest mentalne
gówno”. Światy, które kreował wynikały z głębokiej refleksji nad człowiekiem, z zakorzenienia
z transcendencji a sam akt twórczy traktował Lebenstein jako moment „łapania absolutu za nogi,
(…) oderwania się od nicości, od siebie samego”.
Wizerunek człowieczeństwa, jaki przedstawia artysta, jest pokraczny ale nie pozbawiony
czułości wynikającej z głębokiego zrozumienia
dla ludzkiej natury. Człekokształtne postaci
zaludniające prace Lebensteina, zwłaszcza te
z okresu lat 60. i początku lat 70., pokazują rozczulającą potworność, karykaturalność w wymiarze cielesnym. W latach 1966 – 68 potężne
figury kobiet ukazywane są we wnętrzach, na
klatkach schodowych podrzędnych hotelików,
samotnie lub w otoczeniu innych mniej lub
bardziej fantastycznych postaci. Pojawiają się
one na płótnach ale też w rysunkach oraz – po
raz pierwszy wówczas – również na grafikach.
Wszystkie te formy wypowiedzi Lebenstein traktuje równorzędnie, sposób wyrażania nie jest
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dla niego istotny, najważniejszy jest problem.
Wizerunki kobiet będące syntezą archetypicznej
Wielkiej Matki z ladacznicą przedstawia artysta
za pomocą subtelnych kresek, rozlanych plam
barwnych zieleni, ugrów i brązów, w malarstwie
zaś grubym impastem, podkreślając tym samym
ich organiczność, a może bardziej cielesność.
Czesław Miłosz pisał: „(…) jego ludobestie i potwory są jakby odpowiedzią na demonizm czający się i w materii, i w świecie ludzkim.
Demonizm wielkiego miasta znajduje u niego
wyraz w niby-ludziach, niby-zwierzętach, siedzących w kinie albo na stacjach metra, w sprzężeniu
seksu ze szkieletem w konwentyklach prostytutek” („Zeszyty Literackie” 1999, nr 4). Bogactwo
tych przedstawień, bliskie barokowości w szczegółach – ten kontekst zdaje się celowo uwypuklać
zmysłową stronę człowieka. Jest w tym pewien
fatalizm, obawa przed zupełnym zatraceniem
duszy na korzyść ciała. Ale jest też wyrozumiałość
dla słabości czyniących z człowieka karykaturę
jego samego. W obrazach Lebensteina nie pada
akt oskarżenia, nie wybrzmiewa słowo krytyki
pod adresem ludzkości. Jest za to totalna wizja,
której efektem jest traktat o naszej naturze, jak
to ujął Mariusz Hermansdorfer (Jan Lebenstein,
wyd. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław
2013, s. 12).
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48
JAN LEBENSTEIN
(1930-1999)
Scena salonowa, 1963
piórko, akwarela, papier
39 x 53,5 cm (w świetle oprawy)
sygn. l.d.: Lebenstein 63
Estymacja: 45 000 – 65 000 zł •
PROWENIENCJA
Paryż, kolekcja prywatna

Świat potworów – raczej
można uznać za świat
symboliczny. W sposób
symboliczny używam
tych potworów, żeby
scharakteryzować sytuację.
A nie wierzę… to znaczy,
można wierzyć w rzeczywiste
istnienie diabła czy
demona, ale jeśli się używa
takich figur… są to figury
symboliczne; figury, które
mają określić sytuacje
pomiędzy człowiekiem a tym,
co się z nim dzieje na płótnie.
Ludzki zwierzyniec… no, po
co to robić? To naturalne, bo
jak można patrzeć inaczej na
poczynania ludzi…
– Jan Lebenstein
Jan Lebenstein. Rozmowy o sztuce własnej o tradycji
i współczesności, wyd. Hotel Sztuki, Warszawa 2004, s. 171.

144

145

Sztuki skojarzone są ołtarzem
duszy ludzkiej, nad nimi
unosi się sfinks, patrzący
w tajemniczą przyszłość.
Artysta, obdarzony łaską
natchnienia, przedziera się
przez ciemność, zwalcza
przeszkody, wkracza myślą
w dal, łamie zapory dzielące
go od źródeł zaświatów; tam
zdąża owiany marzeniem,
poszukując ogniska siły
tajemniczej.
– Bolesław Biegas

Jeden z najwybitniejszych modernistycznych malarzy i rzeźbiarzy polskich przyszedł na świat w 1877 roku w małej wiosce na
Mazowszu. Po wczesnej stracie obojga rodziców
znajdował się pod opieką warszawskiego rzeźbiarza Andrzeja Panasiuka, a następnie Aleksandra Świętochowskiego, który zorganizował
wówczas bardzo młodemu Bolesławowi pierwszą wystawę indywidualną w księgarni Wendego w Warszawie. Obdarzony wielkim talentem
Biegas studiował w Krakowie w Szkole Sztuk
Pięknych, w pracowni rzeźby Alfreda Dauna
i Konstantego Laszczki. Pod wpływem fi lozofi
i Stanisława Przybyszewskiego jego twórczość,
zarówno malarska jak i rzeźbiarska, obracała
się wokół tematyki oddającej tajemniczość
ludzkiej egzystencji. Szybko wyzwolił się spod
wpływów stylistyki akademickiej tworząc coraz
bardziej nowoczesne i uproszczone w formie
prace. W 1901 roku został usunięty z krakowskiej
uczelni po tym jak zaprezentował rzeźbę Księga
życia. Wkrótce potem młody Biegas wyjechał do
Paryża. Pracował bardzo intensywnie, uczestniczył w licznych wystawach, m.in. w Société
nationale des Beaux-Arts, Salonie Jesiennym
oraz Salonie Niezależnym. Indywidualne pokazy
twórczości artysty miały miejsce między innymi
w paryskiej Galerie des Artistes Modernes, Galerie Andre Seligmann, Galerie Bernheim-Jeune,
Galerie Arts et Artistes Polonais, oraz w Londynie,
Petersburgu, czy Kijowie.

Biegeleisen H., Biegas, Lwów 1911, s. 33.

49
BOLESŁAW BIEGAS
(1877-1954)
Grota Świątyni Tajemnic, ok. 1924
olej, sklejka, 62 x 49 cm
sygn. p.d.: B. Biegas na odwrocie nalepka
z opisem pracy w jęz. francuskim, nalepka
Galerie Jan Krugier w Genewie oraz
nieczytelna nalepka inwentarzowa z numerem
415.
Estymacja: 70 000 – 90 000 zł •

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Polswiss Art, aukcja 11.12.2018, poz. 28
Warszawa, kolekcja prywatna
Cornette de Saint Cyr, aukcja 17.12.2014, poz. 85
Paryż, kolekcja prywatna
Ader Picard Tajan, aukcja 26.10.1990, poz. 61
Genewa, Galerie Jan Krugier & Cie.
Paryż, Towarzystwo Historyczno – Literackie
(1954) spuścizna artysty (inwentarz nr 415)
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WYSTAWIANY
Genewa, Galerie Jan Krugier & Cie., Boleslas
Biegas, 1975.
REPRODUKOWANY
Deryng X., Boleslas Biegas. Sculptures –
Peintures, Trianon de Bagatelle, Paryż, 1992, s.
285 (reprodukcja szkicu do obrazu)

147

Maria Jarema to jedna z najciekawszych
i najbardziej oryginalnych artystek XX wieku.
Związana z Grupą Krakowską, jawi się jako najwybitniejsza przedstawicielka kobiecej abstrakcji
w polskiej plastyce. Współcześnie utożsamiana
z malowanymi w latach 50. monotypiami łączonymi z temperą bądź olejem, jej dorobek jest
jednak znacznie szerszy. Jarema, obok malarstwa, równie chętnie wypowiadała się w rzeźbie
a wielką jej pasją była scena, z którą związana
była od 1934 roku jako kostiumograf i scenograf
teatru Cricot a następnie Cricot 2. Zmarła przedwcześnie, w wieku zaledwie 50 lat. Była kobietą
nowoczesną, o poglądach lewicowych, które
zaostrzyły się w czasie jej studiów na Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Zadziorna i buntownicza, skrywała w sobie wielką wrażliwość, której
kanałem ujścia stała się sztuka.
„Wszystko jest piękne dla artysty, którego wzrok przenikliwy w każdej istocie i w każdej
rzeczy odkrywa charakter, tj. prawdę wewnętrzną,
która prześwieca poprzez formę. A ta prawda to
Piękno! Z pietyzmem badajcie rzeczywistość:
wówczas napotkawszy prawdę, znajdziecie bez
wątpienia Piękno. Bądźcie zaciekli w pracy!” (Ilkosz B., Maria Jarema [katalog wystawy], wyd.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1998,
s. 16). Ten aforyzm Augusta Rodina znajdował
się na pierwszej stronie notatnika Marii Jaremy,
prowadzonego w 1929 roku. Słowa te były nie

tylko życiowym drogowskazem ale nakreślały
również jej twórczą postawę.
W 1937 roku artystka odeszła od rzeźby
i rozpoczęła swą przygodę z malarstwem. Poza
względami natury osobistej – praca rzeźbiarska
wymaga zdrowia i pełni sił fizycznych – do takiej
decyzji przyczynił się pobyt w Paryżu, w czasie
którego Jarema miała okazję skonfrontować dokonania polskiej sztuki z aktualnymi trendami
rozwijającymi się na zachodzie Europy. Czas ten
przyniósł jej upragniony kontakt z muzeami i galeriami, była też świadkiem przełomowej wystawy
„Exposition internationale des arts et techniques
dans la vie moderne”. Wystawa ta, będąca obrazem narastającego konfliktu a zwłaszcza potężne
pawilony Rosji Sowieckiej i hitlerowskich Niemiec, zrobiły na Marii Jaremie ogromne wrażenie.
Do Paryża powróciła jeszcze raz, w 1947 roku,
w zupełnie nowej sytuacji geopolitycznej w jakiej
znalazł się świat po II wojnie światowej. Pokłosiem paryskich doświadczeń stały się obrazy wyraźnie zmierzające ku abstrakcji. Fascynujący
Jaremę człowiek i jego relacja z otaczającym go
światem wysuwają się na pierwszy plan. Pod koniec lat 40., zwłaszcza zaś w obrazach z 1948 roku
figura ludzka sprowadzona zostaje do zaledwie
elementu gry plastycznej. Zanika ona w kompozycjach złożonych z plam o geometryczno-organicznych kształtach. Widoczne są w pracach
z tego roku wpływy Picassa. Segmentowe formy

otoczone są wyraźnym konturem i zróżnicowane
barwą. Z początku materia malarska była jeszcze
ciężka, z czasem jednak nabrała przezroczystości
przypominającej witraże. Jarema daleka była od
abstrakcji geometrycznej, w jej malarstwie ślad
natury pozostawał obecny. Język abstrakcji był
artystce potrzebny by badać przestrzeń i efekt
dynamiki na obrazie. Wzajemne związki ludzkich
sylwetek w przestrzeni, skomplikowane i dynamiczne kontynuowała Jarema w cyklach "Postacie", "Akty", "Głowy" i "Chwyty" powstających
w latach 1951-56. Niezmiennie, intrygowała ją
postać ludzka, jej miejsce w przestrzeni, a także przedstawienie ruchu w obrazie. Pisała, że
„należy poszukiwać doskonałego rytmu form,
żeby dać człowiekowi poczucie współistnienia
z otaczającymi go światami, z ich ustawicznym
ruchem zmian” (Jaremianka, Kraków – Katowice 2019, s. 17). Poszukując owego doskonałego
rytmu do końca życia balansowała na granicy
pomiędzy przedstawieniem figuratywnym i znakiem niemal abstrakcyjnym. Język abstrakcji
pozostał językiem jej najbliższym, mówiła, że
„bez deformacji, metafory i abstrakcji – jakże
bylibyśmy w stanie wyrazić narastające konflikty
naszego czasu” (Maria Jarema - wspomnienia
i komentarze, wyd. Stowarzyszenie Artystyczne
Grupa Krakowska, Kraków 1992, s. 12).

Sztuka rodzi się z wolności myślenia i zdaje się, że możemy
śmiało powiedzieć, że geniusz jest tą maksymalną wolnością
myślenia w stosunku do świata, ponieważ ta wolność jest z góry
ograniczona i określona życiem, przeszłością, teraźniejszością,
i trzeba siły geniusza, żeby się z jej więzów wydobyć.
– Maria Jarema
Maria Jarema (wspomnienia i komentarze), wyd. Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska, Kraków 1992, s. 56.

50
MARIA JAREMA
(1908-1958)
Kompozycja, 1948 (Rybak)
gwasz, papier, 97 x 60 cm w świetle oprawy
sygn. na odwrocie: Maria Jarema 48 r
Kompozycja Nr kat. 28 na odwrocie papierowa
nalepka z opisem pracy oraz papierowa
nalepka z wystawy Marii Jaremy w Galerii
Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu
Estymacja: 600 000 – 800 000 zł •

PROWENIENCJA
Sztuka, aukcja 06.10.2001, poz. 53
Łódź, kolekcja prywatna
Buk, kolekcja dr Lecha Siudy
WYSTAWIANY
Warszawa, Galeria Sztuki Współczesnej
„Zachęta”, Nowocześni 1948-1954,
kwiecień – maj 2000
Poznań, Galeria „Arsenał” w Poznaniu,
Maria Jarema (wystawa indywidualna),
grudzień 1994
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REPRODUKOWANY
I Wystawa Sztuki Nowoczesnej : pięćdziesiąt
lat później [katalog wystawy], red. Marek
Świca, Józef Chrobak, wyd. Starmach Gallery
– Fundacja Nowosielskich, Kraków 1998, s. 186
Wystawa indywidualna Marii Jaremy [katalog
wystawy], wyd. Galeria Miejska Arsenał,
Poznań 1994
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51
PIOTR POTWOROWSKI
(1898-1962)
Bez tytułu, 1956
olej, płótno, 40 x 80 cm
sygn. p.d.: P.P.56 opisany na odwrocie: 56. P. POTWOROWSKI

PROWENIENCJA
Kraków, kolekcja prywatna
zakup od artysty

Estymacja: 100 000 – 150 000 zł •
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PATRZĘ CZĘSTO
NA JEGO
OBRAZY I WIDZĘ
W NICH DZIWNY,
RADOSNY, PEŁEN
ORYGINALNEJ
POEZJI,
WYPEŁNIONY
DŹWIĘKAMI
PORTRET LOSU
CZŁOWIECZEGO.
– Tadeusz Konwicki
wstęp do katalogu wystawy w Galerii Miejskiej Arsenał
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(…) z malarstwem taszyzmu łączył
Lenicę zawsze obecny w jego
malarstwie moment akceptowanego,
a nawet programowanego przypadku,
z malarstwem gestu – ‘grafologiczny’
ślad ruchu dłoni prowadzącej narzędzie
po powierzchni płótna. Z surrealizmem
– spontaniczny, automatyczny zapis
stanów psychicznych (…) i ten związek
wydaje się podstawowy. Gdy tamte
bowiem dotykają tylko metody i techniki
działania – ten określa postawę twórcy.
– Bożena Kowalska
52
ALFRED LENICA
(1899-1977)
Zdobywanie przemocą, 1966
olej, płótno, 98 x 80 cm
sygn. u dołu: Lenica sygn. na odwrocie: A. LENICA 1966 WARSZAWA „ZDOBYWANIE
PRZEMOCĄ”
Estymacja: 150 000 – 250 000 zł •
PROWENIENCJA
PARYŻ, KOLEKCJA PRYWATNA
STOCKHOLMS AUKTIONSVERK, AUKCJA 21.10.2014, POZ. 721
SZTOKCHOLM, KOLEKCJA PRYWATNA
DAR OD ARTYSTY

Alfred Lenica to jeden z najważniejszych artystów polskiej awangardy XX wieku,
z wykształcenia profesjonalny skrzypek, który
– jak wielu wybitnych współczesnych twórców
– malarstwo studiował poza kanonem akademickim. Pisał: „muzyka ułatwiła mi poznanie
barwy i dźwięku” (Gawrońska-Oramus B., Alfred
Lenica, wyd. BOSZ, Olszanica 2016, s. 4). W latach
przedwojennych jego warsztat malarski koncentrował się na tematach pejzażu, portretu i martwej natury. W okresie powojennym rozpoczął
proces poszukiwania i kształtowania swojego
indywidualnego stylu artysty. Decydujący wpływ
na kształt tych poszukiwań miało wysiedlenie
Lenicy razem z rodziną z Poznania do Krakowa,

gdzie artysta wszedł w krąg młodych twórców
związanych z Tadeuszem Kantorem. Spotkanie
z nimi okazało się bardzo inspirujące - Lenica
podjął wówczas szereg eksperymentów w obrębie malarstwa abstrakcyjnego. Owe poszukiwania zostały zakłócone przez krótki okres
socrealistyczny. Jednak już w drugiej połowie
lat 50. Lenica powrócił do swoich prekursorskich
działań w obrębie sztuki informel. Posługiwał się
coraz częściej techniką drippingu. To w połączeniu z odczuciem sztuki surrealizmu pozwoliło mu
około 1958 roku opracować charakterystyczny
styl, bazujący na wirujących, barwnych plamach,
czasem obwiedzionych konturem, które dynamicznie wypełniają pola obrazów. Malowane
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farbą olejną, swobodnie rozmieszczone barwne
formy pokrywała sieć cienkich linii wykonanych
płynącym lakierem. Niejednokrotnie odczuwa się
w nich nawiązanie do form naturalnych przez co
malarstwo Lenicy często nazywano malarstwem
biologicznym. Wykonywał je w sposób podobny do tworzenia surrealistycznej dekalkomanii
a z czasem przekształcił go we własną technikę,
która stała się znakiem rozpoznawczym artysty.
Najwcześniejsze prace z tego nurtu zaprezentowane na pierwszej indywidualnej wystawie
malarza w warszawskiej Zachęcie w 1958 roku,
uczyniły z Lenicy ikonę polskiego malarstwa taszystowskiego.

155

156

157

Tadeusz Kantor był poszukiwaczem
nowinek artystycznych a w Polsce jednym z najbaczniejszych obserwatorów nowych trendów
pojawiających się w sztuce europejskiej i amerykańskiej. Jego zamiłowanie do eksperymentu
i niechęć do podążania utartymi ścieżkami powodowały, że każdy wyjazd poza granice kraju
inspirował Kantora do nowych działań, które
z zapałem podejmował. Pierwszy wyjazd do Paryża w 1947 i kolejny w 1955 roku stały się przełomowymi w karierze artysty. Zetknął się wówczas
z twórczością Wolsa, Foutriera, Mathieu i Pollocka i po powrocie do kraju rozpoczyna własną
przygodę z malarstwem gestu. Obrazy powstałe
w latach 1956-63 sam nazywał okresem Informel
(bezforemność) preferując to francuskie zapożyczenie ponad termin taszyzm (la tache – plama).
Ten nowy sposób artystycznej ekspresji
miał stanowić wyraz wewnętrznych przeżyć i stanów emocjonalnych. Kantor miał nie myśleć nad
swoim dziełem w trakcie jego tworzenia, miał
poddać się swojej podświadomości i malować
intuicyjnie. W ten sposób mógł się uwolnić od
kodów kulturowych i stworzyć portret autentycznej egzystencji. Opisując malarstwo informelu
posługiwał się określeniami takimi jak „wydzielina mojego Wnętrza”, „filtr na którym osadza się
indywidualność twórcy” czy „niemal biologiczna
materia mojego organizmu”. W konsekwencji informelowe obrazy, które pozostawił po sobie
Kantor, są najwnikliwszymi i najintymniejszymi
jego autoportretami. Sam artysta nakłania nas
do takiej refleksji: „Jeśli prawdą jest, że artysta
spala się w swej twórczości, to jego dzieło jest
popiołem” (Kantor T., Notatnik… 1955… 1958…
1962,[w:] Kantor T., Metamorfozy. Tekst o latach
1938-1974, wyb. I oprac. Pleśniarowicz K., Cricoteka, Kraków 2000, s. 185). Malarstwo informelu
niosło za sobą pewną przypadkowość finalnego

dzieła. Artysta poddający się swojej podświadomości skupiał się na geście i ruchu dając materii
malarskiej wpływ na wygląd końcowego efektu.
W ten sposób farba wyzwala się spod kontroli
malarza.
Dziś z perspektywy czasu informelowe
obrazy Kantora stały się znakiem rozpoznawczym
jego twórczości malarskiej. Żadnemu innemu
cyklowi nie poświęcił też artysta tyle uwagi. Malarstwo informel było „wielką przygodą” w twórczości Tadeusza Kantora - tak właśnie określał
artysta ten etap drogi artystycznej (...) Malowanie
stawało się rodzajem gry hazardowej stwarzającej możliwość zrealizowania dzieła w oparciu
o spontaniczny, wręcz spazmatyczny gest (nowa
technika rozlewania farby na płótno zastawiała tu
wiele pułapek) (...) Decyzja zrobienia pierwszego
(i jedynego) kroku w stronę sztuki abstrakcyjnej,
którą w istocie, choć w zupełnie nowym wydaniu, było malarstwo informel - musiała być dla
Kantora decyzją trudną (…) Odpowiadał mu
w informelu negatywny stosunek do wszelkiej
kalkulacji i skrępowania intelektualnego. Pochwycił też entuzjazm a nawet przejaskrawił
rolę przypadku w procesie tworzenia obrazu (...)
„Przypadek należy do zjawisk ignorowanych,
pogardzanych, zepchniętych w najniższe rejony
działalności ludzkiej. W sztuce odnajduje racje
istnienia i swoją rangę” (...) Oryginalnym wkładem
Kantora w historię sztuki informel jest (...) uświadomienie, niezwykłej, typowo kantorowskiej
metamorfozy: „Materiały i przedmioty u progu
przejścia w stan materii”. Malarstwo informel stało
się dla artysty „manifestacją życia”, akcentowaną z całym naciskiem „kontynuacją nie sztuki,
ale życia” - Wiesław Borowski (Wielka przygoda,
w: Tadeusz Kantor informel [katalog wystawy],
Starmach Gallery, Kraków 1999).

53
TADEUSZ KANTOR
(1915-1990)
Informel, 1961
technika mieszana, płótno, 81 x 99,5 cm
sygn. p.d.: Kantor 1961 opisany na odwrocie:
HAMBURG VII 1961 T. KANTOR
Estymacja: 400 000 – 500 000 zł •
PROWENIENCJA
Poznań, kolekcja prywatna
REPRODUKOWANY
Stangret L., Tadeusz Kantor. Malarski ambalaż
totalnego dzieła, wyd. ART + edition, Kraków
2006, s. 37.

Materia – żywioł i gwałtowność, ciągłość
i nieograniczoność, gęstość i powolność,
ciekłość i kapryśność, lekkość i ulotność.
Materia rozżarzona, eksplodująca,
fluoryzująca, wezbrana światłem, martwa
i uspokojona. Zakrzepłość, w której
odkrywamy wszystkie ślady życia.
– Tadeusz Kantor
Kantor T., Abstrakcja umarła, niech żyje abstrakcja, w: "Plastyka"
nr 16, dodatek do "Życia Literackiego" nr 50, 1957, s. 6
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TADEUSZ KANTOR
(1915-1990)
Peinture, 1964
olej, płótno, 80 x 100 cm
sygn. p.d.: I, 1964 Kantor sygn. na odwrocie:
T.Kantor/Cracovie/6,1,1964/Peinture 80 tig
Estymacja: 250 000 – 300 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
zakup w domu aukcyjnym Polswiss Art
Częstochowa, kolekcja prywatna

Otóż ten moment zanurzenia się
choćby na krótko w informelu,
w swobodnym i bezkształtnym
istnieniu materii malarskiej,
był w owym czasie zabiegiem
odświeżającym, kąpielą, która
wyzwalała formę z akademickich
zwapnień wyobraźni. Informel stał
się więc pewnego rodzaju kuracją
na schorzenia nabyte w poprzednim
okresie. Był oczywiście również
malarską modą (…)
Bogucki J., Sztuka Polski Ludowej, Warszawa 1983, s. 128.
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Tadeusz Kantor podczas otwarcia wystawy sztuki nowoczesnej w warszawskiej Zachęcie, 1957, Agencja Gazeta.

Tadeusz Kantor w pracowni, Kraków, 1973, Forum.

TADEUSZ
KANTOR

165

55
TADEUSZ KANTOR
(1915-1990)
Paraplui emballage z serii Multipart,
1970
asamblaż, płótno, 120 x 110 cm
na odwrocie odręcznie pisane oświadczenie
właściciela, zaproszenie na wystawę Multipart
w Galerii Foksal w lutym 1970 roku, umowa
między nabywcą dzieła a Galerią Foksal
w Warszawie oraz kompletna korespondencja
pomiędzy nabywcą oraz Galerią Foksal
w Warszawie od momentu poprzedzającego
zakup dzieła w lutym 1970 roku po styczeń
1971 roku.
Estymacja: 600 000 – 700 000 zł •
PROWENIENCJA
Łódź, kolekcja prywatna
Kraków, kolekcja Marka Rostworowskiego
zakup z Galerii Foksal w Warszawie (luty 1970)

W lutym 1970 roku w warszawskiej Galerii Foksal Tadeusz Kantor zorganizował akcję pt.
Multipart. Nazwa powstała ze zbitki dwóch słów:
multiplikacja i partycypacja. Przedmiotem tego
szczególnego wydarzenia było 40 ponumerowanych jednakowych płócien o wymiarach 120
x 110 cm każde, do których artysta przytwierdził
zniszczony parasol a następnie pomalował na
biało.
Podczas pokazu galeria (będąca galerią
niekomercyjną), prowadziła sprzedaż obrazów
na warunkach określonych w napisanej przez
artystę umowie. Umowa zobowiązywała nabywcę do powieszenia obrazu w domu w widocznym miejscu i udostępniania go odwiedzającym
znajomym. Dzieło miało stać się przedmiotem
dowolnych zabiegów, którym ktoś chciałby je
poddać, dając upust swoim impulsom twórczym. Po upływie roku właściciel zobowiązany
był odesłać obraz do galerii by zgodnie z założeniem Kantora zorganizować wystawę pt. Ostatni
etap Multipartu. Tylko dwudziestu pięciu spośród
czterdziestu nabywców powróciło z zakupionymi
rok wcześniej obrazami. Na wystawie pokazano
wówczas płótna pokryte głównie zapiskami i kolażami stworzonymi przez nowych właścicieli.

Autora nie interesuje w multiplach aspekt
popularyzacji i szerokiego przekazu
informacyjnego. Widzi w nich raczej możliwość
osobistego wyjścia poza granice estetycznego
faktu. Autor jest w gruncie rzeczy przeciwko
multiplom, ale nie neguje ich egzystencji, chce
sprowadzić je z powrotem do punktu wyjścia,
nic nie tracąc z ich typowego działania chce
wycisnąć na nich szczególne i niepowtarzalne
piętno, przez partycypację.
– Tadeusz Kantor
Kantor. Z Archiwum Galerii Foksal, red. M. Jurkiewicz,
J. Mytkowska, A. Przywara, Warszawa 1998, ss. 210-211.

Poprzez Multipart Kantor zakwestionował pojęcie
dzieła sztuki jako unikalnego tworu przypisanego
artyście. Co więcej, zanegował relację twórca
– nabywca, czyniąc z tego pierwszego zwykłego rzemieślnika produkującego seryjny towar
a rolę artysty oddając nabywcy. Pozwalając temu
ostatniemu zrobić z obrazem cokolwiek ten zechce zakwestionował Kantor ideę dzieła sztuki
oraz – w szerszym rozumieniu – sens istnienia
instytucji wystawienniczych. Jednak, jak pisze
Lech Stangret: „W ciągu upływu lat z obrazami
wydarzyło się coś, czego Kantor nie przewidział.
Parasole, mające być ironicznym komentarzem
do komercyjności sztuki, zaczęły uzyskiwać na
aukcjach wysokie ceny. Okazało się, że jest ich
zaskakująco wiele w stanie nienaruszonym –
i te właśnie, jako tradycyjne obrazy, cieszyły się
największym zainteresowaniem kolekcjonerów.”
(Tadeusz Kantor. Malarski ambalaż totalnego
dzieła, 2006, s. 76).
Oferowany Multipart jest najbardziej
niezwykłym spośród wszystkich egzemplarzy
jakie pojawiły się do tej pory na polskim rynku
sztuki. Nie brał on udziału w słynnym happeningu w Galerii Foksal. Jako 41 płótno został
przygotowany przez Kantora na specjalne zamó-
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wienie nabywcy, który w odręcznie napisanym
oświadczeniu znajdującym się na odwrocie pracy
wyjaśnia powód, dla którego nie chce podporządkować się określonym przez twórcę w umowie zasadom „użytkowania” Multipartu. Owym
nabywcą był Marek Rostworowski, polski krytyk
i historyk sztuki, wieloletni kustosz Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, autor scenariuszy
wystaw, działacz opozycji w okresie PRL, w 1991
minister kultury i sztuki. Na odwrocie Multipartu
znajdujemy absolutnie unikatową dokumentację
korespondencji jaką Rostworowski prowadził
z Galerią Foksal od lutego 1970 roku aż do styczeń
roku 1971. Zgodnie ze swoją wolą, przekazaną
w odręcznie spisanym oświadczeniu, nabywca
nie przekazał nabytego płótna na wieńczącą
happening wystawę w 1971 roku. Zachował je
w stanie nienaruszonym, nie poddając żadnej
interwencji własnej, określanej przez Kantora
jako partycypacji. Oferowany Multipart jest najcenniejszym bohaterem wydarzeń, od których
mija właśnie dokładnie pół wieku. Ze względu
na niezwykle szczegółową dokumentację, która
jest jego integralną częścią, obiekt ten to nie tylko
dzieło sztuki ale prawdziwa kolekcjonerska perła
jaka niezwykle rzadko pojawia się na rynku sztuki.
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Jedyną rzeczą, którą mogę i muszę zrobić
z moim egzemplarzem multipartu jest
ochronienie go przede wszystkim przed
interwencją, ale też przed uszkodzeniem.
Parasol, całkiem jednoznaczny przedmiot,
poprzez spłaszczenie, przylepienie do
płótna i zamalowanie na biało, został
wytrącony ze swojej definicji – stał się
czymś nieskończenie wieloznacznym –
sytuacją otwartą – polem swobodnej gry
wyobraźni. To mi odpowiada. Dodając
cokolwiek, mogę jedynie zubożyć to pole –
częściowo je skasować. Nie chcę tego.
Fakt, że niektórzy właściciele, w celu
ubogacenia swoich egzemplarzy, zniszczą
je, wzbogaci mój nietknięty, jeżeli
przekroczą to, co mogę sobie wyobrazić.
Jestem tego ciekaw.
– Marek Rostworowski
oświadczenie właściciela multipartu, spisane odręcznie na odwrocie
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57
RAJMUND ZIEMSKI
(1930-2005)

56
TADEUSZ KANTOR
(1915-1990)

Pejzaż, 1962
Peril, 1948
tech. mieszana, papier , 33 x 46,5 cm
niesygn. opisany na odwrocie notatkami artysty dla wydawcy

tusz, tempera, papier, 20,5 x 29,5 cm
sygn. l.d. na okrągłej pieczęci: T. Kantor,
dat. p.d.: 1948 na odwrocie papierowa nalepka
z opisem pracy i sygnaturą artysty

Estymacja: 5 000 – 8 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
podarunek od artysty

Estymacja: 12 000 – 15 000 zł •
PROWENIENCJA
Niemcy, kolekcja prywatna

REPRODUKOWANY
Reprodukowany na okładce magazynu Projekt, nr 5 (1962), RSW „Prasa",
Warszawa, 1962.
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Czuję pokrewieństwo ze światem,
którego nie chcę poznać inaczej
jak poprzez dotykanie, odczuwanie
i w relacji do tej części mnie,
którą noszę głęboko w sobie
(...) Między mną a materiałem,
którego używam, nie ma żadnego
narzędzia. Wybieram go moimi
rękami. Kształtuję go moimi
rękami. Moje ręce przekazują
mu moją energię. Przekładając
ideę na kształt, zawsze będą
przekazywać coś, co wymyka się
konceptualizacji. Ujawnią to, co
nieświadome.
– Magdalena Abakanowicz
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Mnogość form rzeźbiarskich, prac instalatorskich z różnych materiałów nosi w twórczości Magdaleny Abakanowicz jeden wspólny
mianownik. Jest nim człowiek i nieustanna chęć
zgłębienia jego kondycji i natury psychofizycznej.
Artystka mawiała, że badając człowieka, bada
właściwie samą siebie. Stąd podróżując przez
kolejne etapy jej twórczości można zapewne
odgadywać kolejne etapy jej rozwoju nie tylko
artystycznego ale też rozwoju osobowościowego,
sposobu postrzegania rzeczywistości i przemyśleń z tym związanych. Fakt, że w nielicznych
dziełach, które pozostawały w prywatnej kolekcji
artystki dokonywała z czasem zmian, świadczy
o niesamowitej ewolucji artystki-człowieka i konieczności spójności tego, co tworzy z tym, jak
widzi i jak się czuje w teraźniejszej rzeczywistości.
Abakanowicz nieustannie poszukiwała rozwiązania zagadki, jaką jest człowiek. Poszukiwała, wiedząc jednocześnie, ze pozostanie on tajemnicą.
Bezradność człowieka w poznaniu samego siebie
wpisana była w ludzki kod genetyczny, który nie
pozwala naszemu mózgowi funkcjonować tylko
i wyłącznie według racjonalnych wytycznych. Kod
genetyczny przekazali nam przodkowie, bliscy
i dalecy, aż do ssaków, w których jak głosi na-

uka, rasa ludzka ma swój początek. Kod, który
nieustannie wplata w działanie naszego mózgu
instynkty i emocje. Ciągła walka między świadomością, a tym co odziedziczył człowiek, między
szaleństwem i mądrością jest właśnie sensem
życia i drogi każdego człowieka. Pokazanie tej
zależności, a zarazem bezradności pojedynczej
jednostki wobec tej prawdy, stało się na pewnym
etapie głównym celem artystki. Postać ludzka
w połączeniu z elementami natury, architektury, bądź symbolami świata otaczającego oraz
pokazanie związku między nimi miało zwrócić
uwagę na to jak funkcjonujemy w zastanej rzeczywistości, czy jesteśmy w opozycji, czy płyniemy
z nurtem i co jest na końcu każdej z tych dróg.
„Mała postać w żelaznym domu” to
praca, której sam tytuł intryguje, porusza, wyrywa z obojętności. Powstała na przełomie lat 80.
i 90., swój pierwszy pokaz miała w nowojorskiej
Grey Gallery w 1990 roku. W żelaznej, ażurowej
konstrukcji siedzi bezgłowa postać uformowana
z tkaniny nasączonej żywicą. Samotność w zamknięciu, trochę jak kanarek w klatce – anonimowy człowiek odcięty od świata, odizolowany
swoimi sprawami – emocjami a może nałogami,
z pewnością zaś wyabstrahowany z otoczenia

poprzez swoją indywidualność. Dobrowolnie
zamykamy się na innych skrywając nasze lęki,
budujemy wokół siebie klatki dające nam iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa w naszej
równie iluzorycznej anonimowości. Do wszystkich najdawniejszych lęków człowieka dodaję
własne. Są one dostrzegalne w mojej sztuce,
będącej opowieścią o niepokojach i bólach,
które zawsze towarzyszyły ludzkiej egzystencji
podobnie jak i mojej - powiedziała Magdalena
Abakanowicz. „Mała postać w żelaznym domu”
to jakże trafny i ponadczasowy komentarz do
kondycji współczesnego człowieka. Trzydzieści
lat po powstaniu tej pracy jest ona ciągle a może
wręcz jeszcze bardziej aktualna. Uniwersalizm
przesłania Magdaleny Abakanowicz opiera się na
podstawowych zagadnieniach ludzkiej egzystencji, dotyka odwiecznych problemów. Stąd jego
wymowa nie zginie. I choć świat przez ostatnie
trzydzieści lat dokonał rewolucji na wielu obszarach to człowiek wciąż toczy walkę z tymi samymi
emocjami, lękami i obawami, które towarzyszyły naszym przodkom. Mała postać zamknięta
w swoim bezpiecznym żelaznym domu ma nam
przypominać o naszej kondycji a jednocześnie
pomagać w jej zrozumieniu.
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MAGDALENA ABAKANOWICZ
(1930-2017)
Mała postać w Żelaznym Domu, 1989-1990
płótno, żywica, żelazo, 179,7 x 89,8 x 89,8 cm
Estymacja: 900 000 – 1 400 000 zł •
PROWENIENCJA
Polska, kolekcja prywatna
Sothebys, aukcja 16.03.2021, poz. 318
USA, kolekcja prywatna
Nowy Jork, kolekcja Anity Reiner (do 2004 r.)
Chicago, Richard Grey Gallery
Aspen, kolekcja prywatna
WYSTAWIANY
Chicago, Grey Gallery, Magdalena Abakanowicz, październik-grudzień 1990
REPRODUKOWANY
Magdalena Abakanowicz [katalog wystawy], Grey Gallery, Chicago 1990, s. 13.
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Początkowo Magdalena Abakanowicz
zajmowała się malarstwem, tworząc duże, monumentalne kompozycje gwaszem na tekturze
lub lnie z motywami stylizowanych ptaków, roślin
wodnych i ryb. Na przełomie lat 50. i 60. artystka
zajęła się tkaniną. W 1960 w Galerii Kordegarda
w Warszawie Magdalena Abakanowicz po raz
pierwszy pokazała Kompozycję. Wzajemne oddziaływanie nieobiektywnych pól koloru sugerowało ulubione motywy autorki. Już wtedy krytycy
nie mogli znaleźć wspólnego stanowiska co do
statusu dzieła – czy było to jeszcze abstrakcyjne
malarstwo, czy tylko dekoracyjna tkanina? Było
jednak pewne, że to, co pokazała Abakanowicz
stanowiło pionierskie i innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie tkaniny artystycznej. W 1962
roku na słynnym Biennale Tkaniny w Lozannie,
zaprezentowana przez nią kompozycja białych
form o powierzchni 12 m² wywołała furorę,
ponieważ została wykonana z oddzielnych kawałków białych, brązowych, szarych tkanin, nie
tylko przy użyciu tradycyjnej wełny i lnu tkackiego, ale także sizalu, wprowadzając miejscami
„skupiska” nici i niezwykle fakturowych tekstur.
W 1965 jeden z gobelinów przestrzennych artystki, które później – od nazwiska ich twórczyni
– nazwano „abakanami”, zdobył Grand Prix na
Biennale w São Paulo, zapewniając Magdalenie
Abakanowicz szerokie międzynarodowe uznanie.
Artystka wyjaśniała swoje podejście do tkaniny
w następujący sposób: „Zaczęłam tkać (…), po to,
żeby z tkactwa zrobić sztukę, nadać mu inny sens
wbrew wszystkim przyzwyczajeniom i nawykom.
Chciałam oderwać tkactwo od wszelkiej użytkowości, zrobić niezależny obiekt. Udało mi się:
powstały kompletnie nieużyteczne, nieutylitarne Abakany, już nie tkanina”. Sztuka Magdaleny
Abakanowicz radykalnie przekształciła tkactwo,
świadomie uwalniając je od jego dekoracyjnych
funkcji. Kompozycje przestrzenne artystki – słynne abakany – całkowicie zmieniły rozumienie
plastycznych możliwości tkaniny, zastosowania
materiałów, relacji między dziełem sztuki a jego
otoczeniem, co razem wywarło ogromne wraże-

nie na dalszym rozwoju tej dziedziny na całym
świecie. Tworząc kolejne obiekty Magdalena
Abakanowicz odeszła od malarstwa abstrakcyjnego. Jednocześnie z naturalnymi dla tkactwa
materiałami jak len prowadziła zupełnie nową
dla dziedziny materię jaką stanowiły sizal, włosie
końskie, juta, korzenie drzew, druty metalowe
itp. Stąd jej praca bliższa jest rzeźbie a sama
Abakanowicz czuła się rzeźbiarką, ponieważ
niezmiernie istotne dla niej było podkreślenie
cech użytych przez nią materiałów, ich plastyczności przybierającej różnorodne formy i objętości
zgodnie z zamysłem samej autorki. To podejście
wielokrotnie wywoływało dyskusje na temat
granic między tkaniną a rzeźbą, a wynikało to
z prostego faktu – nikt wcześniej nie tworzył monumentalnych obiektów z tak miękkich i różnorodnych materiałów. Innowacyjność jej wizji jest
również podkreślona przez imponujący rozmiar
tkanin i ich zdolność do absorbowania sobą całej
otaczającej je przestrzeni. Ze względu na swój
duży format abakany często sprawiają wrażenie
groźnych lub tajemniczych przypominając skórę
lub fragmenty ciała nieznanych stworzeń . Przez
resztę życia Magdalena Abakanowicz intensywnie
eksperymentowała z materiałami, formą, fakturą,
badając wzajemne oddziaływanie sztuki ze środowiskiem, zdecydowanie przeciwstawiając si ę
jej włączeniu w określone ramy, style czy nurty.
Zawsze powtarzała, że „prawdopodobnie porzuci
niektóre techniki i materiały na rzecz innych, nie
tracąc jednak nic z podstawowego przesłania.
Najciekawsze jest zawsze użycie technik, których
nie znasz i budowanie nieznanych nowych form”.
Od wczesnych lat 80. Abakanowicz pracował
głównie w rzeźbie. Repertuar wykorzystywanych
motywów skupiał się przede wszystkim na postaciach ludzkich, rzadziej jeszcze zwierzęcych, oraz
na łączeniu ich w grupy. Figury nierzadko pozbawiane były cech wszelkiej indywidualności poprzez pozbawianie ich głów lub ramion. Wydawać
by się mogło, że osoby bez twarzy utraciły swoją indywidualność, zdolność wyrażania siebie,
ale zachowują określone miejsce w grupie lub
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bezimiennym tłumie, a tym samym w ogólnym
procesie rozwoju ludzkości. W ten sam sposób,
w jaki artystka była zirytowana chęcią wpisania
jej twórczości w sztywnie określone ramy, tak
samo przeciwstawiła się z całą siłą przesadnie
dosłownym interpretacjom swoich rzeźb wierząc,
że mają one prawo do pewnej tajemniczości czy
wręcz mistycyzmu. To jest jeden z powodów dla
których w procesie twórczym często wybierała
miękki materiał jakim była tkanina nasączona żywicą – „między mną a materią nie ma narzędzia.
Wybieram materię własnymi rękami. Kształtuję
materię własnymi rękami. Moje ręce przekazują energię”. Abakanowicz wyjaśniała, że sztuka
jest dla niej „po prostu uniwersalną opowieścią
o ludzkiej kondycji”, opowieścią wyjętą z ram
czasowych, opowieścią o „człowieku jako takim”. Połączenie rzeźby Magdaleny Abakanowicz
z archaicznymi formami sztuki i zainteresowanie
egzystencjalnymi pytaniami o ludzką kondycję
jest niezaprzeczalne: „Nadal pracuję nad tą samą
starą historią, tak starą jak sama egzystencja,
mówię o niej, o lękach, rozczarowaniach i tęsknotach, które niesie ze sobą”. Abakanowicz
mówi nam też o człowieku przez pryzmat jego
uwikłania w otaczający go świat, a konkretnie
w naturę. Tu w opowieść artystki wdzierają się
ptasie stada, które jak w przypadku ludzkich
postaci, wykonane są z różnorodnych materiałów – od ażurowych kompozycji drucianych, po
cięższe jutowe nasączone żywicami. Różnią się
formatami ale w każdym z przypadków przejmują swoimi wielkimi sylwetami o rozpostartych
skrzydłach często umieszczonymi wysoko ponad
naszymi głowami innym razem znajdującymi się
wprost na wysokości oczu. To powrót do wspomnień z dzieciństwa, do falenckich pól i skraju lasu, które dla Abakanowicz były magiczną
krainą zamieszkałą przez tajemnicze stwory. To
one zaludniały wyobraźnię małej dziewczynki
by powrócić oswojone kilkadziesiąt lat później
w postaci monumentalnych rzeźb.

Magdalena Abakanowicz w swojej warszawskiej pracowni, 2008, fot. Maciej Zienkiewicz, Agencja Gazeta.

MAGDALENA
ABAKANOWICZ
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Pierwsze próby odlewnicze wykonywała
artystka pod okiem profesorem Greenmayera
z Massachussets College of Art a następnie w pracowni Jimmiego Jenkinsa na Wydziale Rzeźby
Stanowego Uniwersytetu Fullerton. Prototypy
powstawały w styropianie, pierwsze odlewy
w aluminium i brązie. Od początku były to obiekty
wielkowymiarowe. Te pionierskie dla siebie działania Abakanowicz wspominała następująco:
„Moje realizacje były za każdym razem wydarzeniem, doświadczeniem dla wszystkich, przez
wpadki i potknięcia bardziej twórczym niż rutyna
fachowego zakładu”. Badania nad właściwościami metalu, a zwłaszcza brązu, artystka prowadziła
dalej w odlewniach we Włoszech przygotowując
się w 1985 roku do wykonania pierwszej wielopostaciowej grupy odlanej w brązie – Katarsis.
Do dziś 33 figury ponadnaturalnych rozmiarów
znajdują się w kolekcji Giuliano Gori, we włoskiej
miejscowości Fattoria di Celle. Kolejno powstawały m.in. zespół 40 figur Przestrzeń umilkłych
istnień (1993) dla Hiroshima City Museum of
Contemporary Art w Japonii czy Brązowy Tłum
(1995) – grupa 36 figur odlanych z brązu dla The
Nasher Collection w Dallas (USA).
Najczęściej używanym przez Abakanowicz materiałem pozostawał wówczas brąz – do
najgłośniejszych realizacji wykonanych z użyciem
tego tworzywa należą m.in. Caminando (1999)
– 20 kroczących figur w Napa Valey w Kaliforni

(USA), Puellae (1999) – grupa 30 figur z Ogrodu
Rzeźb National Gallery of Art w Waszyngtonie
(USA), Czarny Tłum (2000) – zespół 20 figur z Museum Wurth w Kunzelsau w Niemczech. Od lat
2000 Abakanowicz rozszerzyła spektrum użytych
materiałów o żelazo. Powstały wówczas realizacje: Nierozpoznani (2002) – 112 figur w Parku
Cytadela w Poznaniu oraz Agora (2006) – 106
figur w Grant Park w Chicago (USA). W tym samym roku artystka sięgnęła po żeliwo tworząc 20
kroczących figur z Vancouver w Kanadzie (2006).
Betonu jako materiału rzeźbiarskiego
po raz pierwszy użyła Abakanowicz w drugiej
połowie lat 90. Zrealizowała wówczas grupę
zatytułowaną Przestrzeń nieznanego wzrostu
(1997-1998) – zespół 22 form nieantropomorficznych należących do kolekcji Europos Parkas
(Parku Europy) na Litwie. Doświadczenie pracy
z ciekawym tworzywem skłoniło artystkę do pójścia o krok dalej.
W latach 1998-1999 zrealizowała w betonie najliczniejszy do tamtej pory zespół figur
ludzkich – grupę złożoną z 83 figur i zatytułowaną
Bambini. Pomyślane jako instalacja do Les Jardins du Palais Royal w Paryżu, Bambini należą
do najwcześniejszych wielopostaciowych zespołów, jakie Magdalena Abakanowicz tworzyła od
połowy lat 70.

Pogrążam się w tłumie, jak ziarnko w sypkim piasku.
Zatracam siebie wśród anonimowości spojrzeń,
ruchów, odorów, we wspólnym pochłanianiu
powietrza, pulsowaniu soków pod skórą. Staję się
komórką tego bezbrzeżnego organizmu, należę do
innych osobników, komórek już pozbawionych wyrazu,
już wtopionych w siebie nawzajem. Niszcząc się
wzajemnie odnawiamy się, nienawidząc – stymulujemy
jedni drugich. Podobni układem kostnym, budową
mózgu, wrażliwością skóry. Skłonni do rozczuleń
i dobroci zmieniającej się w potrzebę mordu,
zapełniamy planetę.
- Magdalena Abakanowicz, 1993

Magdalena Abakanowicz, Warszawa, 22.09.1995, fot. Czesław Czapliński, Fotonova.

W połowie lat 70. Magdalena Abakanowicz zaczęła tworzyć pierwsze cykle rzeźb
figuratywnych: Postacie siedzące (1974-1984)
i Plecy (1976-1980). Była już wówczas artystką
rozpoznawalną i wysoko cenioną w międzynarodowym środowisku artystycznym. Tajemnicze,
abstrakcyjne Abakany przyniosły Abakanowicz
prestiżowe nagrody i otworzyły dla niej świat.
Punktem zwrotnym dla realizacji wielopostaciowych figur stał się pobyt artystki w 1983
roku w De Cordova Museum w Lincoln w stanie
Massachussets (USA). Instytucja ta przygotowywała wówczas wystawę Abakanowicz i pojawił
się pomysł by przed budynkiem muzeum stanęła
rzeźba przez nią na tę okazję wykonana. Organizatorzy wystawy zasugerowali by był to obiekt
na miarę tych, które trzy lata wcześniej artystka
ustawiła przed wejściem do polskiej pawilonu na
Biennale w Wenecji. Były to Trzepaki - konstrukcje
wykonane z drewnianych bali, na których artystka porozwieszała płachty tkanin zakończonych
wypchanymi workami. Abakanowicz nie chciała
jednak powtarzać tej realizacji, zaczęła więc szukać odpowiedniej techniki i materiałów, bo – jak
sama mówiła: „Będę zapewne zawsze porzucała
jedne techniki i materiały na rzecz drugich (…)
Najciekawiej jest posługiwać się techniką, której
się jeszcze nie zna, i budować formy, których
się jeszcze nie zna”. Jej wybór padł na technikę
odlewu, materiałem zaś miał stać się metal.

Ciesielska J., Smalcerz A., Sztuka kobiet, wyd. Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2000, s. 178.
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Postacie w mojej pracowni zaczęły powstawać
w latach 70., dziś ich liczba przekroczyła półtora
tysiąca. Nigdy nie były widziane razem. Istnieją
w grupach liczących 30, 50, 80 lub 100. Te tłumy
stoją w muzeach i publicznych kolekcjach wielu
krajów. Z płótna, brązu, żeliwa, betonu. Stanowią
znak trwającej obawy. Są konfrontacją z ilością
i ze sobą samym. Są zaklęciem istniejącego tłumu,
w który wprowadzam swój – nieruchomy (…)
– Magdalena Abakanowicz, 2002

W latach 70 Magdalena Abakanowicz
przeszła płynnie z tkackich, organicznych form
do rzeźby, w której od razu skupiła się na postaci ludzkiej. Postaci potraktowanej w bardzo
specyficzny sposób. Odartej z tożsamości, ale
nie indywidualności. Postaci symbolicznej i pełnej ogólnoludzkich znaczeń. Postacie, stojące,
kroczące, siedzące, pojedyncze i w tłumach,
pozbawione wnętrz, pozbawione głów czy kończyn, multiplikowane, stanowiły mocną emfazę
tożsamości społeczeństw i emocji jednostek.
Jak sama mówiła „W człowieku istnieje niepełna świadomość własnych kalectw, na tyle
niepełna że pozwala nam ona coś ciągle zdobywać i poszukiwać nowych spełnień”. Prace
te, realizowane w utwardzanej jucie ale też później wykonywane w betonie, odlewane w brązie

oraz spawane ze stali, należą do najbardziej
reprezentatywnych motywów Abakanowicz.
Rozumiane w kontekście multiplikowanego
zbioru jaki tworzą rozsiane po całym świecie,
funkcjonują jednocześnie z równą mocą pojedynczo, zawierając w sobie całą siłę przekazu,
całą kwintesencję tłumu. Dla Abakanowicz materia, z której tworzy zawsze odgrywała podstawową rolę w przekazie. Artystka związana
z tak nieoczywistymi dla sztuki materiałami jak
surowe juty, linii, w łosie, tkaniny, druty i drewno,
poskramiająca gigantyczne tkaniny, głazy czy
pnie drzew – nigdy nie wykonywała tej pracy
bez powodu. W jej cyklach, rozbudowywanych
konsekwentnie na przestrzeni lat, widzimy niemal zawsze ewolucję materii. Odbywa się to zawsze z silnym pretekstem znaczeniowym, nigdy

nie bez powodu, nigdy dla ułatwienia czy przy
śpieszenia. Organiczne formy ulegające w naturze procesom przemijania, odlane w brązie,
uformowane w betonie zastygają w ponadczasowości. Postacie ludzkie przyjmują formę posągową, wręcz monumentalną, napierającą pozą
kroczenia, nieustannego dążenia do czegoś.
Znamiennie puste w środku, pozbawione cech
indywidualnych, lecz zawsze unikatowe, wyrwane z tłumu, niczym człowiek wyjęty z kontekstu
społeczeństwa. Pojedyncze postacie Abakanowicz tym właśnie różnią się od tłumów, że z dużo
większym naciskiem akcentują kondycję jednostki a każdy posąg uniwersalnie przedstawia
każdego człowieka. Posługiwanie się efektem
serii, należało do najmocniejszych w wyrazie
zabiegów, które Magdalena Abakanowicz stoso-

Abakanowicz M., Bezgłowy tłum, w: Magdalena Abakanowicz.
Doktor Honoris Causa, Poznań 2002, ss. 9-10.
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wała w swoich wielkich cyklach uzyskując silną
emfazę wrażeniową. Tłumy postaci, szpalery
posągów, multiplikowane mutanty, części ciała,
obiekty embriologii, powstawały w dziesiątkach
zupełnie kompletnych, unikatowych elementów tworzących jednak w całościowym ujęciu
masę, w której zatraca się ich jednostkowość. Ta
parafraza indywidualności człowieka, jest jednym z najważniejszych podkreśleń w opowieści
o kondycji ludzkiej końca XX wieku. W całej tej
wszechobecnej depersonalizującej multiplikacji,
Abakanowicz wybierała jednak czasem z tłumu
jednostkę, silnie akcentując jej indywidualność,
pokazując jednocześnie towarzyszące jej poczucie inności i wyobcowania. Kontrastując ją z tłumem opowiada już nie historię wszystkich nas
jako społeczeństw, ale każdego z nas osobna.
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59
MAGDALENA ABAKANOWICZ
(1930-2017)
Bambini, 1998-1999
(83 figury dziecięce)
beton, klej, drewno, wysokość ok. 109 cm
sygn. monogramem artystki: AM 98
Estymacja: 12 000 000 – 15 000 000 zł ◆
PROWENIENCJA
Polska, kolekcja prywatna
własność artystki
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WYSTAWIANY
• Timisoara (Rumunia), The Museum of Art
Timisoara, Presence, Essence, Identity, 2019.
• Chianti (Włochy), Castello di Brolio, Time is
the Game of Man. The Art Of the Treasure
Hunt, lipiec – październik 2018.
• Wrocław, Galeria Dworcowa, Ślady istnienia.
W hołdzie dla Magdaleny Abakanowicz (1930
-2017), czerwiec – sierpień 2017.
• Nowy Jork (USA), Marlborough Gallery,
Magdalena Abakanowicz. Unrepeatability
– Abakan to crowd, 2015.
• Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej, czerwiec
– wrzesień 2013.
• Warszawa, Zamek Królewski – ogrody,
Abakanowicz. Nareszcie w Warszawie!,
czerwiec – wrzesień 2010.
• Bad Homburg (Niemcy), Galerie Scheﬀel,
Magdalena Abakanowicz, wrzesień
– październik 2009.
• Mediolan (Włochy), Fundacja Arnoldo
Pomodoro, Magdalena Abakanowicz. Space
to experience, kwiecień – czerwiec 2009.
• Dusseldorf (Niemcy), Museum Kunst Palast,
wrzesień 2008 – styczeń 2009.
• Madryt (Hiszpania), Museo Reina Sofia
– Palacio de Cristal, Magdalena Abakanowicz
- La Corte del Rey Arturo, marzec – czerwiec
2008.
• Bad Homburg v.d. Hohe (Niemcy),
Blickachsen 6. Skulpturen im Kurpark,
maj – październik 2007.
• Poznań, Galeria U Jezuitów, Obecność, 2002.
• Poznań, VOX-Artis Foundation,
Nierozpoznani, 2002.
• Nowy Jork (USA), Marlborough Gallery,
Magdalena Abakanowicz: Recent Sculpture,
2000.
• Warszawa, hall główny Opery Narodowej,
2000.
• Paryż (Francja), Les Jardines du Palais Royal,
maj – sierpień 1999.
• Berlin (Niemcy), kościół pw. Św. Elżbiety,
1998- 1999.
• Nowy Jork (USA), Metropolitan Museum of
Art, Abakanowicz on the Roof, 1998.

REPRODUKOWANY
• Presence, Essence, Identity [katalog
wystawy], wyd. The Museum of Art,
Timisoara 2019.
• Ślady istnienia. W hołdzie dla Magdaleny
Abakanowicz (1930 -2017) [katalog wystawy],
wyd. Galeria Dworcowa, Wrocław 2017, ss.
60- 61.
• Magdalena Abakanowicz. Unrepeatability
– Abakan to crowd [katalog wystawy], wyd.
Marlborough Gallery, Inc., Nowy Jork 2015,
poz. 30, ss. 98, 104-105.
• Magdalena Abakanowicz [katalog wystawy],
wyd. CRP, Orońsko 2013, ss. 9, 66-69, 108.
• Magdalena Abakanowicz [katalog wystawy],
wyd. Galerie Scheﬀel, Bad Homburg 2009,
ss. 102-105.
• Magdalena Abakanowicz. Space to
experience [katalog wystawy], wyd.
Fondazione Arnaldo Pomodoro, Mediolan
2009, s. 62.
• Magdalena Abakanowicz, wyd. Skira Editore,
Mediolan 2008, s. 188.
• Katalog wystawy retrospektywnej w Museum
Kunst Palast w Dusseldorfie, Dusseldorf
2008, ss. 16-19.
• Magdalena Abakanowicz - La Corte del Rey
Arturo [katalog wystawy], wyd. Museo Reina
Sofia, Madryt 2008, ss. 18-21, 63.
• Blickachsen 6. Skulpturen im Kurpark
[katalog wystawy], Bad Homburg v.d. Hohe
2007, ss. 30-35.
• Obecność [katalog wystawy], wyd. Galeria U
Jezuitów, Poznań 2002, s. 12.
• Nierozpoznani [katalog wystawy], wyd. VOXArtis Foundation, Poznań 2002, s. 78.
• Magdalena Abakanowicz: Recent Sculpture
[katalog wystawy], wyd. Marlborough
Gallery, Nowy Jork 2000, ss. 22-23.
• Magdalena Abakanowicz [katalog wystawy],
Les Jardins du Palais Royal, Paryż 1999, s. 18.
• „Le Figaro” (Paryż), wydanie z 1 czerwca
1999, strona okładkowa.

… sztuka nie jest dekoracją,
a wyznaniem, konfrontacją,
ostrzeżeniem.
– Magdalena Abakanowicz, 2002
Abakanowicz M., Bezgłowy tłum, w: Magdalena Abakanowicz. Doktor Honoris Causa,
Poznań 2002, ss. 9-10.
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Jedna z najliczniejszych i najbardziej
rozpoznawalnych w twórczości artystki grup
rzeźbiarskich jest monumentalną, poruszającą
refleksją nad egzystencją i kondycją współczesnego człowieka.Przedstawiająca, nie bez powodu właśnie postaci dziecięce, jest opowieścią
o tym jak rodząc się w społeczności i będąc jej
częścią jesteśmy już od początku zindywidualizowani i określeni.Z perspektywy tacy sami, a
jednak tak bardzo różni. Jeden ze współczesnych
krytyków sztuki powiedział, że żaden artysta XXw
oprócz Abakanowicz nie zrealizował tłumu ludzi, którzy równocześnie są bierni i natarczywi.
Bambini stoją , ale są natarczywi. Mają wymiar
powszechny, ale też bardzo osobisty.Obcowanie

z niemym tłumem Bambini może przypominać
o zachowaniu naszej własnej indywidualności
wobec poczucia utraty tożsamości w zglobalizowanym świecie. Może też wskazywać na siłę
jaką system-społeczeństwo-grupa reprezentują
– od czasów najdawniejszych począwszy gdy
bycie częścią tłumu dawało większą szansę na
przetrwanie, gwarantowało poczucie bezpieczeństwa po czasy zupełnie współczesne, w których
zorganizowane ruchy społeczne stoją u początku
każdej zmiany. Zestawione z otaczającą przyrodą
Bambini odsyłają nas do naszych korzeni i do
esencji człowieczeństwa a wyrażają to najlepiej
słowa samej Abakanowicz: Gromada ludzi czy
ptaków, owadów czy liści, to tajemniczy zbiór
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wariantów pewnego wzoru. Zagadka działania
natury nie znoszącej dokładnych powtórzeń, czy
nie mogącej ich dokonać. Tak, jak ręka człowieka
nie potrafi powtórzyć własnego gestu. Zaklinam
to niepokojące prawo włączając własne nieruchome stada w ten rytm. Twórczość Magdaleny
Abakanowicz wyrasta z natury i z nią prowadzi
nieustanny dialog. O grupach wielopostaciowych
artystka mówiła, że tworzą przestrzeń, pozwalają
nam w nią wejść i zobaczyć od środka. Wytwór
wyobraźni człowieka spotyka się z wyobraźnią
natury i jest to spotkanie dwóch współwystępujących w świecie sił, pomiędzy którymi rodzi się
napięcie. Terytorium to Abakanowicz nazywała
„przestrzenią kontemplacji”.
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Przyczyn tajemnicy, jaką
jesteśmy sami dla siebie,
i bezradności wobec samych
siebie, upatruję w konstrukcji
i funkcjonowaniu naszego
mózgu, w naszym kodzie
genetycznym. Nosimy w nim
wiecznotrwałe ślady dziedzictwa
po naszych przodkach sprzed
milionów lat, prymitywnych
organizmach i pierwszych
ssakach.
– Magdalena Abakanowicz
Magdalena Abakanowicz [katalog wystawy], Orońsko 2013, s. 34.

60
MAGDALENA ABAKANOWICZ
(1930-2017)
Twarz, 2004
tusz, papier, 41 x 29 cm (w świetle oprawy)
sygn. u dołu: M. Abakanowicz 04
Estymacja: 20 000 – 30 000 zł •
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Dla Beksińskiego malarstwo było dziedziną,
w której wypowiadał się najpełniej;
przestrzenią nieskrępowanej wolności dla
realizacji wizji, które nosił w sercu i pod
powiekami.

Zdzisław Beksiński, Forum.

Beksiński w Warszawie. Oczekiwanie Postscriptum [katalog wystawy], Centrum
praskie Koneser, wyd. Spatium Art, Warszawa 2021, s. 4.

ZDZISŁAW
BEKSIŃSKI
198

Malarz, rzeźbiarz, fotograf i grafik komputerowy. Zdzisław Beksiński to jedna z najgłośniejszych, a zarazem najtragiczniejszych postaci polskiej sztuki współczesnej. Jego dzieła
ukazujące wizję alternatywnego, niepokojącego
świata są rozpoznawalne w Polsce oraz za granicą. Na temat niezwykłego życia Beksińskiego
powstało wiele publikacji oraz ekranizacji filmowych. Artysta do dziś inspiruje twórców a do
jego twórczości oraz historii życia podchodzi się
z podziwem i niepokojem. Urodził się w 1929
roku w Sanoku. Był absolwentem sanockiego
Gimnazjum i Liceum, a w 1947 roku rozpoczął
studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Beksiński fotografował od dzieciństwa.
Na początku drugiej wojny światowej dostał od
swojego ojca aparat Icoretta Zeissa i od tamtej
pory zatrzymywał świat na fotograficznej kliszy.
Wartość artystyczną nabrały fotografie z czasów
studenckich Beksińskiego. Artysta pomimo olbrzymiego talentu został przymuszony przez ojca
do nauki architektury. Wizjer aparatu był dla niego jedyną ucieczką od pragmatycznych studiów
i źródłem eksperymentów ze światłem. Tematem
jego prac fotograficznych były portrety, pejzaże
i postacie – szczególnie Zofia Stankiewicz, która
w 1951 roku została jego żoną. Po ukończeniu
studiów w 1952 mieszkał kolejno w Krakowie
i w Rzeszowie, by w 1955 powrócić wraz z żoną
do rodzinnego Sanoka. Swoją twórczość rozpoczął jako fotografik, prezentując w 1958 znakomite prace na kilku wystawach w Warszawie,
Gliwicach i Poznaniu. W tym samym roku urodził
się jego jedyny syn Tomasz. Pomimo udanego
debiutu fotograficznego to nie ona przyniosła
sławę Beksińskiemu, lecz twórczość rysunkowa i malarska, a także częściowo i rzeźbiarska.
W 1964 w Starej Pomarańczarni w Warszawie
Janusz Bogucki zorganizował wystawę artysty,
która otworzyła mu drogę do sukcesu. Beksiński
pokazał wówczas obrazy wczesnego nurtu, nazywanego przez artystę „okresem fantastycznym”
trwającym w jego biografii twórczej do końca
lat 80. Malarstwo olejne zaczęło dominować
w twórczości Beksińskiego dopiero w latach
70. Wcześniej nie odgrywało ono znaczącej roli
jednak wystawy zorganizowane przez Galerię
Współczesną w Warszawie w 1970 i 71 roku oraz
wystawa w Karstadt-Haus Galerie w Kolonii
w Niemczech (1973) utwierdzają artystę w słuszności nowo objętej ścieżki. Stopniowo zmieniała
się też tematyka – już od 1972 r. wyraźnie mniej
na płótnach czaszek, upiorów, rozkładających
się ciał, za to pojawiają się wielkie, nastrojowe
pejzaże, pełne tajemniczych budowli i ruin po-
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rośniętych trawą. Latem 1977 po decyzji władz
Sanoka o rozbiórce rodzinnego domu, twórca
wraz z rodziną osiadł na stałe w Warszawie na
Służewiu. Zamieszkał wraz z żoną, swoją matką
i teściową w jednym mieszkaniu a jego syn Tomasz w drugim. Popularność jaką cieszyło się
malarstwo fantastyczne okresu lat 70., spowodowała, że prace Beksińskiego bardzo chętnie
pokazywały nie tylko polskie, ale również zagraniczne galerie, m.in. we Włoszech, Niemczech,
Francji, Belgii. Popularność prac artysty rosła,
ale życie prywatne nie było łaskawe dla Beksińskiego. Jego matka oraz teściowa ze względu
na wiek potrzebowały stałej opieki. Obie zmarły
w mieszkaniu na Służewiu. W maju 1998 umarła
również ukochana żona Beksińskiego Zofia na
skutek choroby, a rok później w Wigilię 1999 roku
jedyny syn Tomasz popełnił samobójstwo. Zdzisław Beksiński został sam. Beksiński jest przede
wszystkim rozpoznawany ze względu na swoje
prace z okresu „fantastycznego”, jednak na parę
lat przed śmiercią skupił się on na malarskiej
warstwie obrazu, nie rezygnując jednocześnie
z figuracji. Na jego pracach nadal pojawiały się
postaci oraz architektura, tym razem jednak
ujęte w monumentalnej formie. Lata 90 przyniosły również rewolucję komputerową, co dało
Beksińskiemu jeszcze jedno medium, w którym
mógłby spróbować swoich sił. Artysta fascynował
się nowinkami technologicznymi i jako jeden
z pierwszych twórców zainteresował się grafiką
komputerową. W ostatnich latach swojego życia
Beksiński stworzył wiele fotomontaży komputerowych. Mimo to był wierny malarstwu do ostatnich swoich dni, tworząc doskonałe technicznie
obrazy. Zmarł tragicznie. Został zamordowany
we własnym domu 21 lutego 2005 roku z rąk
19-letniego chłopaka, który wraz z rodziną dokonywał drobnych napraw w mieszkaniu artysty.
Malarz dobrowolnie go wpuścił do mieszkania,
nie spodziewając się jego zamiarów. Po śmierci,
z mocy jego testamentu, wszystkie jego prace,
które były w posiadaniu Beksińskiego zostały
oddane Muzeum Historii w Sanoku. Od 1977
roku, kiedy to malarz wyprowadził się z rodzinnego miasta, regularnie wysyłał tam swoje prace.
Dzięki temu instytucja dysponuje teraz wspaniałą
kolekcją dzieł artysty. Beksiński jako jedyny Europejczyk miał stałą ekspozycję w muzeum sztuki
w japońskiej Osace. Klimat jego prac i historia
jego rodziny sprawiają, że nie sposób przejść
obojętnie obok jego twórczość. Trudno nie ulec
wrażeniu, że obrazy oraz losy Beksińskiego były
ze sobą w tajemniczy sposób ściśle związane.

Okres fantastyczny w twórczości Zdzisława Beksińskiego przypadł na lata 70. i początek lat 80. Płótna dominują wówczas pejzaże,
które sam artysta określał jako metafizyczne.
Trwający kilkanaście lat cykl przyniósł Beksińskiemu sławę, wywołując reakcje zarówno ostrej
krytyki jak i wielkiego entuzjazmu. Na fali przeciwstawnych opinii wzrosła w artyście już wcześniej
odczuwana niechęć do określania jego obrazów mianem malarstwa czy sztuki. W wywiadzie
udzielonym Zbigniewowi Taranience („Sztuka”
1979, nr 4) Beksiński twardo wyraził swój sprzeciw
wobec rozpatrywania jego twórczości w kategoriach czysto malarskich, mówiąc: „Wolę być
rozpatrywany pod kątem psychologii, psychiatrii
nawet, niż tej pańskiej Sztuki przez wielkie S”. To,
co dla artysty stało się w okresie lat 70. kwestią
najistotniejszą znajdowało się bowiem „w sercu
i pod powiekami” i przeniesienie owych wizji
na płótno nie miało dla niego nic wspólnego
z wartościami malarskimi.
Obrazy okresu fantastycznego łączy
naturalistycznie traktowana przestrzeń, umieszczone w niej rekwizyty, postaci bądź architektura
oraz światłocień. Jest to świat fantazji: dziwne
i opuszczone krajobrazy oraz tajemnicze stwory,
zmumifikowane lub szkieletowe. Beksiński, który
zanim przeszedł do malarstwa zajmował się rysunkiem, tworzy z niezwykłą precyzją i dbałością
o szczegóły. Jego prace są więc zarówno dowodem fantastycznej, choć niepokojącej wyobraźni,
jak i imponującego opanowania trudnej techniki
malarstwa olejnego. Poza tym, znany ze swego
perfekcjonizmu, artysta potrafił spędzić kilka dni
nad jednym płótnem, po czym porzucał prawie
ukończone dzieło by zacząć kolejne.
Metafizyczne pejzaże, do których należy
oferowany obraz, odzwierciedlają stany emocjonalne, które nosił w sobie Beksiński. Groza
istnienia, lęk, niepewność, brak poczucia wiary,
że życie ma sens, że nie jest złudą, strach przed

samotnością, starzeniem się a wreszcie przed
śmiercią – pejzaże z okresu fantastycznego prowadzą widza w głąb psychiki artysty i pobudzają
do refleksji. Czy to, co przeżywamy dzieje się naprawdę? Czy życie jest snem i co będzie gdy się
z niego wybudzimy? Co zastaniemy? Końcówka
lat 70. i początek lat 80. przynosi wiele takich
właśnie obrazów. Jest to czas, w którym Beksiński opuszcza rodzinny Sanok i przeprowadza
się do Warszawy, czas zmian, nowego otwarcia,
który pozostawia ślad w jego malarskich wizjach.
Powstają wówczas pojedyncze płótna, z których
nie bije lęk lecz bardziej nadzieja. Jak w oferowanym pejzażu nadmorskim, w którym szeroka
plaża i spokojne morze w odpływie otwierają
się na osnutą mgłą architekturę. Niebo pokryte
jest grubą warstwą skłębionych chmur. Otwiera
się ono w dwóch miejscach, w jednym ukazując
błyszczącą jasnym światłem gwiazdę, w drugim
zaś intensywny błękit. Nie ma nic złowieszczego
w tej nadmorskiej scenerii. Panuje cisza podszyta lekkim niepokojem i niepewnością, jak we
śnie, w którym możliwe jest wszystko – dzień
może współistnieć z nocą na tym samym niebie,
z głębin wody może wyrosnąć potężna budowla.
Nad opustoszałą plażą leci mewa, jedyna istota
zamieszkująca tę wizję artysty. Pejzaż fantastyczny i naturalistyczny zarazem, dokładnie taki jak
w snach Beksińskiego, jest piękny, przejmujący
i tajemniczy. „Jego dążenie do piękna obrazu,
do ekspresyjnej, ale zarazem szlachetnej, pozbawionej banału formy, przy nieustannym okrzyku
samotności metafizycznej, jest chyba ważnym
doświadczeniem współczesnego człowieka i chyba też jakoś potrzebnym. Każdy przecież na swój
sposób szuka odwiecznej Prawdy, Dobra i Piękna,
doskonałego szczęścia i to wydaje mi się być
także w twórczości Beksińskiego obecne” pisał
Wiesław Banach (Zdzisław Beksiński w Muzeum
Historycznym w Sanoku, Sanok 2005, s. 115).
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ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
(1929-2005)
Bez tytułu, 1978
olej, płyta pilśniowa, 91 x 91 cm
sygn. na odwrocie: BEKSIŃSKI 1978
Estymacja: 600 000 – 800 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
WYSTAWIANY
Warszawa, Centrum Praskie Koneser, Beksiński
w Warszawie. Oczekiwanie postscriptum, 26
czerwca - 5 września 2021
REPRODUKOWANY
Beksiński w Warszawie. Oczekiwanie
postscriptum [katalog wystawy], wyd.
Spatium, Warszawa 2021, s. 39.

Pragnę malować tak jakbym fotografował marzenia
i sny. Jest to więc z pozoru realna rzeczywistość,
która jednak zawiera ogromną ilość fantastycznych
szczegółów. Być może u innych ludzi wyobraźnia i sen
działają w inny sposób – u mnie zawsze są to obrazy
naturalistyczne, jeśli idzie o światłocień i perspektywę.
– Zdzisław Beksiński
Sfotografować sen. Rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim, w: „Tygodnik Kulturalny” 1978, nr 35.
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62
ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
(1929-2005)
Za 3 w pół
ołówek, papier, 29,5 x 20,8 cm
sygn. u dołu: Beksiński opisany na licu:
ZA 3 W PÓŁ
Estymacja: 28 000 – 38 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna

(…) podchodzę do tego czasu
i przestrzeni, które są nam
dostępne, jakby z większym luzem,
bo zdaję sobie sprawę z nicości
wszelkich naszych poczynań
i myśli w stosunku do ogromu
wszechświata. I jak tak myślę,
staram się przynajmniej znaleźć
jakąś pociechę w tym, że to
wszystko jest i tak bez znaczenia.
– Zdzisław Beksiński
Janowska K., Macharski P., Jest nic. Ze Zbigniewem Beksińskim rozmawiają
Katarzyna Janowska i Piotr Macharski, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 10, s. 5.

W połowie lat 50. Beksiński przekonał
się, że w życiu trzeba robić to, co się kocha i pożegnał na zawsze zawód architekta, do którego poniekąd przymusił go ojciec. Pociągała go
sztuka. Zajął się fotografią a równolegle do niej
rysunkiem. Przez blisko 20 lat gatunek ten zdominował twórczość Beksińskiego i uczynił zeń
artystę rozpoznawalnego i cenionego.
Tematyka prac na papierze od początku
oscylowała wokół wyalienowanej, uwięzionej
w wewnętrznym dramacie, ewokującej bolesne
doświadczenia postaci ludzkiej. Rysunki z połowy lat 50., w którym Beksiński przetrawiał dramatyczne przeżycia wojny i czasu stalinizmu,
charakteryzują się silną ekspresją i przywołują
na myśl prace Andrzeja Wróblewskiego. Forma
ulega zgeometryzowaniu i uproszczeniu po 1957
roku. Interesując się relacjami geometrycznymi, artysta kontynuował tradycje przedwojennej
awangardy. W latach 60. prace stopniowo nabierają przestrzenności poprzez uplastyczniający modelunek i delikatny światłocień. Rysunki
i grafiki powstałe w latach 1956-1969, przejawiające z początku fascynacje artysty kubizmem,
wykonane w technice cliché-verre i monotypii,

są nadal wariacjami na temat postaci ludzkiej
i zwierzęcej. Wystawa rysunków, która odbyła
się w 1964 roku w Warszawie, pokazała Beksińskiego jako twórcę o wyrazistej już osobowości.
Pokaz ten wywołał poruszenie, fala zachwytów
przeplatana była równie zawziętą krytyką. W tym
czasie artysta odchodzi już zdecydowanie od
form zgeometryzowanych na rzecz figuratywności a tematykę dominuje erotyka granicząca
niekiedy z pornografią. Jest ona jednak tylko pretekstem do pokazania ludzkiego ciała, którego
kondycja interesuje tak naprawdę Beksińskiego.
Postaci znajdują się w stanie rozkładu cielesnego,
jest to więc erotyzm bardzo specyficzny.
W zbiorach Muzeum w Sanoku, zachowała się duża liczba rysunkowych szkiców
z lat 1957-1962, w których często pojawiają się
sceny wielofiguralne. Rysowane były cienkimi
liniami za pomocą ołówka, pióra i czarnego lub
kolorowego tuszu. W latach 70. przestrzenne
rysunki zbliżone są stylistycznie do pojawiających się wówczas pierwszych obrazów z cyklu
fantastycznego. I choć właśnie wtedy Beksiński
zaprzestał działalności rysunkowej na rzecz malarstwa to od lat 90. Ponownie do niego powrócił,
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eksperymentując poprzez łączenie tradycyjnego
rysunku z grafiką komputerową za pomocą kserokopiarki. Ostatnie prace są najczęściej szkicami
stanowiącymi wstęp do namalowania obrazu.
Śledząc spuściznę artystyczną Zdzisława Beksieńskiego postać ludzka i zwierzęca, a także
pejzaż są głównym tworzywem każdej kompozycji rysunkowej, graficznej, czy malarskiej, która
została wykonana i przetworzona przez artystę
na różne sposoby. Beksiński podkreślał, że te
dwa tematy są niewyczerpanym źródłem inspiracji i możliwości różnorodnych przekształceń.
Kondycja ludzka znajdowała się na czele jego
zainteresowań i różnorodność form w jakich
została poddana przez niego analizie świadczy
jak głęboko w temat ten artysta wnikał. Od narodzin po śmierć, miłość i związaną z nią cielesność, przez przeżycia wewnętrzne, konfrontację
człowieka z upływającym czasem – wszystko to
odnajdujemy w rysunkowym zapisie. Nie jest
on ani mniej ani bardziej ważny od malarstwa
Beksińskiego. Stanowi zupełnie odrębny pełnoprawny rozdział jego artystycznej wizji, której
istotą był przekaz a nie
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HENRYK MUSIAŁOWICZ
(1914-2015)
Poległym chwała, 2003
technika mieszana, 133 x 89 cm
sygn. na odwrocie: Z CYKLU: "POLEGŁYM
CHWAŁA" 130 x 89 2003 MUSIAŁOWICZ
na odwrocie nalepka z opisem pracy
Estymacja: 50 000 – 70 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
WYSTAWIANY
Płock, Płocka Galeria Sztuki, Henryk
Musiałowicz. Malarstwo rzeźba, lipiec sierpień 2014
Wrocław, Galeria Miejska we Wrocławiu,
Musiałowicz / Cieślak, listopad
– grudzień 2013
REPRODUKOWANY
Henryk Musiałowicz. Malarstwo rzeźba
[katalog wystawy], wyd. Płocka Galeria
Sztuki, Płock 2014, s. 42
Musiałowicz/Cieślak [katalog wystawy],
wyd. Galeria Miejska we Wrocławiu,
Wrocław 2013, s. 44

Symbol – to także prostota
i jasność. Ukazanie tajemnego,
własnego „JA”, to manifestacja
duszy, to źródło mowy i ukrytych
znaczeń, gdzie wszystkie myśli
splatają się, dążąc do wzajemnego
zespolenia. To także znalezienie
tego, co wieczne. To związanie
z odwiecznymi ideami ludzkości.
Malarstwo moje jest systemem
metafor, wywodzi się ono
z doświadczeń ludów wielu kultur
– ich myślenia i tworzenia,
tworzenia i myślenia.
– Henryk Musiałowicz
Fragment tekstu towarzyszącego wystawie „Henryk Musiałowicz
– Malarstwo, Obiekty”, Galeria Piwnice, 2012.
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EUGENIUSZ MARKOWSKI
(1912-2007)
Adam i Ewa
olej, płótno, 80,5 x 70 cm
sygn.p.d.: E. Markowski
na odwrocie powtórzona kompozycja
sygnowana: E.Markowski
Estymacja: 50 000 – 70 000 zł •

Mnie osobiście interesuje przede
wszystkim groteskowy i wyraźny
kontrast istniejący dziś pomiędzy
coraz zawrotniej rosnącym
rozwojem technologicznym
a niezmiennością prymitywnych
i elementarnych ludzkich pasji
i instynktów. To jest być może
powodem, że robię to co robię
w sposób jaki to robię.
– Eugeniusz Markowski
Wystawa malarstwa Eugeniusza Markowskiego [katalog], wyd. Galeria AG, Kraków 2004, s. nlb.
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JAN WODYŃSKI
(1903-1988)
Słońce wschodzi nad
Pragą, 1978
olej, płótno, 52,5 x 97 cm
sygn.p.d.: WODYŃSKI oraz na
odwrocie: JAN WODYŃSKI Słońce
wschodzi nad Pragą 53 x 97 ol
1978 na odwrocie kompozycja
olejna
Estymacja: 7 000 – 9 000 zł •

Malarz sztalugowy, twórca polichromii, przedstawiciel koloryzmu. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i w Warszawie. Kształcił się w pracowni
prof. Wojciecha Weissa i prof. Felicjana Szczęsnego
Kowarskiego. Po ukończeniu studiów związał się z warszawska Akademią i był tam asystentem w latach 19371939. Głównymi motywami w twórczości malarza były
pejzaże, martwe natury oraz portrety. Jest twórcą polichromii kamienic na rynku Starego Miasta w Lublinie,
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz projektował
polichromię na Starym Mieście w Gdańsku. Wodyński
był zaangażowany w ugrupowania artystyczne „Rytm”
oraz „Pryzmat”. Artysta był autorem malarskich dekoracji w kościołach na Rzeszowszczyźnie. Swoją pracę
asystencką przerwał ze względu na otrzymane stypendium od Funduszu Kultury Narodowej, które umożliwiło

mu pobyt we Francji oraz Włoszech. Współtworzył ZPAP
w okręgu katowickim oraz Szkołę Sztuk Plastycznych
w Katowicach. W przyszłości miał być zaangażowany
również w ZPAP w Bydgoszczy oraz w Gdańsku. Był
profesorem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu,
a następnie prowadził pracownię malarstwa w PWSSP
w Sopocie gdzie w latach 1951-1953 był dziekanem.
W tym okresie Wodyński współorganizował Festiwal
Sztuk Plastycznych w Sopocie. Swoją podróż pedagogiczną po Polskich miastach zakończył jako profesor
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1963 roku.
Pod koniec lat 60. w jego twórczości zaczęły pojawiać
się kompozycje abstrakcyjne. Wodyński był aktywnym
artystą i jego prace są częścią zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, oraz
muzeum w Opolu i Częstochowie.

PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
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JUDYTA SOBEL
(1924-2012)
Martwa natura z menorą,
lata 50. XX w.
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Hammersite, aukcja 23.06.2019, poz. 27267
kolekcja M. Auerbach
zakup bezpośrednio od artysty (1955 r.)

olej, płótno, 63 x 45 cm
sygn. l.g.: J. SOBEL
Estymacja: 15 000 – 20 000 zł •
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JAN TARASIN
(1926-2009)
Deszcz, 1965
olej, płótno, 90 x 130 cm
sygn. p.g.: J. Tarasin 65 opisany na odwrocie:
JAN TARASIN 1965 "DESZCZ"
Estymacja: 250 000 – 350 000 zł •
PROWENIENCJA
Kraków, kolekcja prywatna
zakup od artysty

W początku lat sześćdziesiątych (...) wzbogaca
Tarasin swoją sztukę o elementy przestrzenne.
Materia malarska gęstnieje, uwypukla się,
przy jednoczesnym ściemnieniu tonacji
barwnej. Nie tracąc nic z dotychczasowej
dekoracyjności, kompozycje artysty stają
się bardziej monumentalne i nastrojowe.
Znaki plastyczne mają teraz pozór form
organicznych wyolbrzymionych rozmiarów,
uporządkowanych w pewnym rytmie na
płaszczyźnie płótna (…). W ostatnich latach
zagęszczenie i przestrzenność materii
malarskiej zostaje jeszcze bardziej spotęgowane.
Ogarnia ona również coraz większe obszary
płótna. W dalszym ciągu Tarasin nie operuje
zdefiniowanymi kształtami. Niemniej tak układa
zespoły znaków plastycznych, że stwarzają
one sugestię jakichś przedmiotów, wywołują
określone skojarzenia emocjonalne.
Bołdok S., Jan Tarasin, w: „Życie i myśl” 1969 nr 1-2, s. 143.

W roku 1959 Jan Tarasin opublikował
swój traktat o przedmiotach, który stał się wykładnią jego wizji artystycznej. Pisał w nim m.in.:
„Powstawaniu każdego nowego artystycznego
dzieła, obdarzonego nową formą i nową skalą
działania, będzie zawsze towarzyszyć nieustępliwy opór przedmiotów (…) Jedyna oznaką naszej
niezależności jest zdolność stałego przeciwstawiania się mu, zdolność możliwie niezależnego
wyboru, zgodnego z naszym pojmowaniem świata” (O przedmiotach, w: „Przegląd artystyczny”
1959, nr 1, s. 6.).
Oferowany obraz, pochodzący z 1965
roku, należy do wczesnych prac Tarasina i odzwierciedla etap w twórczości artysty, w którym
uabstrakcyjnione, mięsiste kształty wydobywają
się dynamicznie z płasko malowanego tła. Własny, ze wszech miar oryginalny język rodzących

się form abstrakcyjnych, jeszcze dalekich od tarasinowych znaków, wypowiedziany jest przez
malarstwo bliskie malarstwu materii. Ten krótki
okres w twórczości Tarasina jest niezwykle ciekawy gdyż to właśnie wtedy nastąpiło wykrystalizowanie się idei, której artysta pozostał wierny
do końca swojego życia. Skupiał się wówczas
na fakturze, a jego prace, poprzez nakładanie
kilku warstw malarskich, tworzyły zróżnicowaną powierzchnię, która w intrygujący sposób
reagowała na padające nań światło. Tarasin o
pracach z tamtego czasu opowiadał: „W moich
obrazach z lat sześćdziesiątych wszystkie formy
abstrakcyjne miały wszelkie cechy przedmiotów,
choć nie były ich wizerunkami. Chyba cechy fizykalne pochłaniały wówczas zbyt wiele mojej
uwagi i stąd zostały rozbudowane w warstwie
faktury, malarskich zróżnicowań” (Taranienko
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Z., Gra, która nie może mieć reguł. Rozmowa
z Janem Tarasin, w: Dialogi o Sztuce, Warszawa
2004, s. 91). Owa fascynacja fakturą, malarskością przedmiotu wynikającą bezpośrednio z jego
materialności była kluczowa dla powstających
w latach 60. obrazów. To przywiązanie do materialności podkreśliła również Magdalena Sołtys
w tekście do wystawy „W czym rzecz? Jan Tarasin”: „Artysta skupiał uwagę na materialności
wszystkiego, co w świecie istnieje, w tym natury.
Życie urzeczowił poprzez włączenie go do sieci
materialnych relacji. Z całą pewnością struktury
i prawa natury wywyższał ponad wszelkie wzory
kultury i cywilizacji. Właściwie wskazywał na ich
pochodzenie – twierdził, że to natura formuje
sens i logikę kultury” (Sołtys M., W czym rzecz?
O twórczości Jana Tarasina [katalog wystawy],
wyd. Galeria Bardzo Biała, Warszawa 2013).
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Malując, staram się go znaleźć
w sumie tych znaków, które
tworzą przez swój bieg jakąś
dramatyczną sytuację. Gdzieś
się coś zbiera, gdzieś rozsypuje,
gdzieś się układa w monotonny,
nudny wątek — by potem nagle
eksplodować. Ja w tym, co robię,
w swoim malarstwie, staram
się po prostu ujawnić swoją
obecność w tym niekończącym
się, dynamicznym systemie
wzajemnych zależności.
– Jan Tarasin
Co po Cybisie? [katalog wystawy], wyd. Zachęta - Narodowa
Galeria Sztuki, Warszawa 2018, s. 91.
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JAN TARASIN
(1926-2009)
Kompozycja, 1968
akwarela, papier, 37,5 x 51 cm
sygn. p.d.: JTarasin 68
Estymacja: 15 000 – 25 000 zł •
PROWENIENCJA
Niemcy, kolekcja prywatna
zakup od artysty
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Jan Tarasin w swojej pracowni, Warszawa, 1993, Forum.
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JAN TARASIN
(1926-2009)
Narodziny przedmiotów XXVI, 1993
olej, płótno, 42 x 66 cm
sygn. p.d.: Jan Tarasin 93 oraz na odwrocie:
JAN TARASIN 93 NARODZINY PRZEDMIOTÓW
XXVI
Estymacja: 100 000 – 130 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna

Malarstwo jest dla
mnie czymś w rodzaju
notatnika. (…)
Formy przypominają
nieokreślone do końca
embriony, ale nie chcę ich
zanadto komplikować (…).
Chcę zatrzymać je w takim
momencie, kiedy wszystko
się jeszcze może zdarzyć,
kiedy wszystko jeszcze
przed nami.
– Jan Tarasin

Pierwotnie głównym tematem malarskim Jana Tarasina była martwa natura, którą
artysta stopniowo redukował i przekształcał
w układ plam, znaków, form i linii. Inspiracją
dla niego były przedmioty wzięte bezpośrednio
z otaczającej go rzeczywistości, często swoją
kompozycją przypominające pismo. Zanim
w roku 1965 zaczęły przybierać nową formę
„przedmiotów policzonych” lub „przedmiotów
aktywnych” były one dla artysty jakby nie do końca uchwytne – na płaszczyźnie płótna toczyła się
„walka” między nimi a malarzem, którą Tarasin
określał jako „przyłapywanie na gorącym uczynku autentycznego życia”. Przedmioty na obrazach
Tarasina zdają się być formami występującymi
w określonym porządku. W przestrzeni obrazów
rozgrywają się skomplikowane i wielowątkowe
akcje, dla których tłem może być przestrzeń
niezidentyfikowanej lub przypominającej zarys
pejzażu. Z biegiem czasu przedmioty oscylują ku zespołom płaskich, graficznych znaków
eksponowanych kontrastowo na jasnych lub
ciemnych tłach. Interpretacja znaczeń zawartych w znakach Tarasina bywa różnorodna, od
sugerowania, iż realne przedmioty zyskują w jego
obrazach abstrakcyjny kod, aż po pogląd, że
malarstwo artysty odzwierciedla ukryty porządek
natury i bliskie jest metafizyce. Artysta w swych
dziełach pokazuje iż abstrakcja to odrealniona
rzeczywistość, wprowadza widza w swój świat
mikro i makrokosmosu, gdzie przedmioty mają
tylko sugerowaną substancję, domyślny ciężar,
przeczuwaną dynamikę i zdradzają ukierunkowanie napięć, domagając się swojego miejsca
w przestrzeni.

Malarstwo jest dla ludzi, którzy nie nudzą się sami ze sobą.
Rozmowa z profesorem Janem Tarasinem. Rozmawiał Piotr
Cypryański, w: Jan Tarasin, wyd. Starmach Gallery, Kraków 1999.
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KONRAD JARODZKI
(UR. 1927)
Głowa, 1970
olej, płótno, 77 x 105,3 cm
sygn. p.d.: K Jarodzki opisany na blejtramie:
107 “GŁOWA” 77 x 106 OL. PŁ. KONRAD JARODZKI 1970 XX

Obrazy Konrada Jarodzkiego to dzieła
malarza i architekta, albowiem zarówno warstwa
malarska – atmosfera, klimat kolorystyczny, jak
i kompozycja form w przestrzeni – konstrukcja
obrazu – mają dla zamierzonego efektu znaczenie
pierwszorzędne. W obu tych warstwach są to
dzieła głęboko przemyślane. W samym procesie
twórczym artysta dopuszcza istnienie kontrolowanego przypadku, który nadaje jego obrazom
cechy żywiołowe, emocjonalne, ekspresyjne.
W 2008 roku w Muzeum Narodowym we
Wrocławiu odbyła się wystawa retrospektywna
twórczości Konrada Jarodzkiego, artysty malarza
i rysownika, członka „Grupy Wrocławskiej”. Wystawa miała tytuł „Nadchodzi” i odnosiła się do
elementu, który poniekąd scala całą twórczość
Jarodzkiego. Jest to częstokroć powtarzające się
wrażenie niepokoju, stanu zagrożenia, odległych
reminiscencji konkretnych wydarzeń. Sam Konrad Jarodzki tak to komentował: „(…) sytuacja,
w jakiej znalazł się człowiek z całym bagażem
pozytywów i negatywów: zdobywanie kosmosu,
możliwość kataklizmu atomowego, zagrożenie
naturalnego środowiska (…) inspirować muszą
do zajęcia postawy otwartej, wyrażenia niepokoju
i powołania nowych światów również w sztuce.”
Lata 60. zdominowane są w malarstwie
Konrada Jarodzkiego przez rozpoczęty w 1963
roku i trwający do połowy lat 70., pojemny ilościowo, najbardziej zróżnicowany formalnie cykl

„Głowy”; od korespondencji z malarstwem materii (Głowa I 1963, Głowa XVII, Głowa XX), przez
nieco zgeometryzowane (Głowa XIII 1964, Głowa
VII i XII) i odniesienia do Gepperta – poprzez piktoralne zagubienie konturu (Trzy głowy 1964), po
surrealizujące (Głowa XXII i XXIII 1970). W serii
tych prac skupia się na reminiscencjach przeżyć
związanych z II wojną światową.
W następnych latach obrazy Jarodzkiego zbliżają się do sztuki organicznej. Na miejsce
zgeometryzowanych figur pojawiają się formy
o nieregularnych kształtach. „Artystę zajmuje teraz problem rozpadu, zaniku i destrukcji.
W kompozycjach odbywa się stały ruch. Pękają
silne konstrukcje, a ich części składowe łączą się
w nowe układy”. Pobyt na plenerze malarskim
w Turowie w 1971 roku zaowocował przemyśleniami artysty na temat destrukcyjnych działań
człowieka wobec środowiska naturalnego. „[Jarodzki] zagłębia się teraz w ogromny obszar, tak
jakby przenikał do wnętrza jakiegoś organizmu,
do labiryntu powłok, kanałów, gigantycznych
naczyń. To, co dotychczas było świetlistą pustką,
zmienia się w sprężystą tkankę, rośnie, pęcznieje,
tworzy kolejne kształty. W latach 70-tych artysta
preferuje zimne tonacje kolorystyczne. Szarości,
błękity, biele nadają jego obrazom tajemniczy,
czasem groźny wyraz” (Hermansdorfer M., Artyści
Wrocławia 1945-1970, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996.)

Estymacja: 40 000 – 50 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
REPRODUKOWANY
Konrad Jarodzki. Nadchodzi [katalog
wystawy], Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
Wrocław 2008, s. 19

W roku 1963 Konrad Jarodzki wybiera pierwszy
motyw swoich prac i precyzuje jego formę
plastyczną. Motywem jest wizerunek głowy, formą
– graficzne płaszczyzny o jednorodnej barwie
lub barwach przeciwstawnych. Na neutralnej
powierzchni płótna tworzą one prostą konstrukcję
z przeciwwagą pionów i poziomów. Rytmiczny układ
ożywiają czasem linie krzywe, które dzielą większe
pola na szereg części.
– Mariusz Hermansdorfer
Artyści Wrocławia 1945-1970, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996.
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Twórczość Tomasza Tarczyka jest jedną
z najbardziej osobistych wypowiedzi w sztuce
współczesnej. Tatarczyk urodził się w 1947 roku
w Katowicach. W latach 1966-1972 studiował
na Politechnice Warszawskiej, a następnie w latach 1976-1981 na wydziale malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał
w pracowni profesora Jana Tarasina. W latach
1980-1986 pracował jako pedagog w macierzystej
uczelni. W okresie stanu wojennego przyłączył się
do niezależnego ruchu artystycznego, wystawiając swoje obrazy w kościołach. W 1990 zdobył
jedną z nagród na XV Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. Malarstwo
Tatarczyka jest skupione, oszczędne, bazuje na
pojedynczych, dobitnie wyeksponowanych motywach, wąskiej gamie barwnej. Jego twórczość
jest efektem wnikliwej obserwacji wybranych
z otoczenia i wielokrotnie powtarzanych motywów: zamknięte bramy, drogi, wzgórza, wąwozy,

TOMASZ
TATARCZYK

woda i unoszące się na jej powierzchni łodzie lub
brodzące w niej psy. Od połowy lat 80. związany z Galerią Foksal w Warszawie, miał tam kilka
wystaw indywidualnych, uczestniczył też w prezentacjach zbiorowych organizowanych przez te
galerię, jak „4 Foksal Gallery Artists”, Richard Demarco Gallery, Edynburg 1985, „Dialog”, Moderna
Museet, Sztokholm 1985 i in. W latach 1987-1988
był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej. Jego
prace były prezentowane były również w: galerii
BWA w Lublinie, Galerii Awangarda we Wrocławiu, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Galerii
86 w Łodzi, w Galerii Zachęta w Warszawie, Soho
Center for Visual Arts w Nowym Jorku, Galerie
Ucher, Kolonia. Uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych. W 1999 r. został laureatem
Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Rysunku we Wrocławiu. Był stypendystą Fundacji
Kościuszkowskiej w Nowym Jorku; Fundacji
Sorosa w USA i Fundacji Rockefellera we Wło-

szech. Artysta podtrzymywał kontakt z kilkoma
galeriami, generalnie przyjął postawę wycofania,
ograniczenia do mikrokosmosu nadwiślańskiej,
flisackiej wsi, w której mieszka. Moja pracownia
znajduje się w miejscu oddalonym od zgiełku
wielkiego miasta – wyznaje. – Jest tutaj szeroka
rzeka, są wzgórza, lasy, pola, wąwozy i urwiska,
dzikie i oswojone zwierzęta, dobrzy i źli ludzie
oraz miejsca i rzeczy naznaczone ich obecnością, a także zmieniające się pory roku i dnie
niepodobne do siebie. Wszystko tu odczuwa się
z większą intensywnością niż w mieście. Jednocześnie mam świadomość tego, że przynależę
do tak zwanego świata cywilizacji. Stwarza to
swoisty chaos, w którym, kiedy maluję, staram się
znaleźć pewien porządek niejako przefiltrowany
przez to, co wiem, i to, co czuję; znaleźć porządek,
kiedy patrzę na fragment jakiejś całości, na detal
oczyszczony z reszty i tego detalu magnetyzm.

Tworzenie to praca umysłu i ciała, rozumu i intuicji,
a zarazem oczu i ręki, pochylanie się i odchodzenie
od płótna, malowanie na stojąco lub na klęczkach.
Oglądanie to uczucie oderwania od świata realnego,
kiedy godzinami potrafimy przechodzić od obrazu
do obrazu, chcąc nasycić swoje oczy i zmysły.
Potem czujemy fizyczne zmęczenie, a zarazem
jakieś zaspokojenie i satysfakcję, rozluźnienie
mięśni i tęsknotę za tym, co się oglądało, a także
doświadczenie prozy otaczającej rzeczywistości. Myślę
oczywiście o dobrym malarstwie, które daje wiarę
w sens życia i sens własnej pracy.
– Tomasz Tatarczyk
Jedliński J., Drogi Malarza. Wierność Malarza, w: „Magazyn Ownetic” z dn. 20.11.2010.

Tomasz Tatarczyk podczas autorskiej wystawy
pt. Malarstwo. Na tle obrazu, Czarne wzgórze.
Zachęta, Warszawa, 16.04.2004, Forum.
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TOMASZ TATARCZYK
(1947-2010)
Pejzaż, 1988
olej, papier, płótno, 86,5 x 148,5 cm
sygn. p.d.: TATARCZYK 88. opisany na odwrocie
na papierze: TOMASZ TATARCZYK "PEJZAŻ"
"LANDSCAPE" 1988
Estymacja: 200 000 – 300 000 zł •

Obrazy Tomasza Tatarczyka z ich bogatą
formą są wielką apoteozą malarstwa jako środka
reprezentacji świata i samej malarskiej materii,
jako całkowicie wystarczalnego pośrednika w komunikacji artysty z otoczeniem. Tatarczyk, niczym malarz-alchemik, który w wielu wywiadach
podkreślał jak ważnym miejscem była dla niego
pracownia, wspierał się na warsztatowej wiedzy
o właściwościach koloru, badał je podobnie jak
materię farby, jej gęstość i fakturę. Wielką wagę
przywiązywał do własnoręcznego przygotowania
płótna, zapraw i werniksów.
Malował miejsce, które wybrał sam na
swój dom. Mała wieś Męćmierz, położona nad
brzegiem Wisły, dosłownie parę kilometrów od
serca Kazimierza Dolnego, zachwyciła Tatarczyka.
To w niej odnalazł spokój i niekończące się źródło inspiracji do malarskich poszukiwań. Droga,
rzeka, zalesione wzgórza – wszystko to miał pod
ręką. Malował codzienne widoki w sposób przede
wszystkim uczciwy – ich autentyczność, skromność i szczerość przemawiała i wciąż przemawia
do wielu odbiorców jego sztuki. Często malował
z pamięci, jakby na przekór, ze świadomością, że
pamięć zniekształci zobaczony obraz, podda go
własnej obróbce: „(…) jest moment, że się zobaczyło coś, coś przeminęło… i jest swego rodzaju
rozpacz, że nie ma powrotu do takich momentów
zachłyśnięcia się jakimś widokiem, czy sytuacją”.
Widok porośniętego drzewami wzgórza
należy do najbardziej rozpoznawalnych obrazów
Tatarczyka. Wzniesienia zbudowane są na płaszczyźnie płótna z linii drzew odcinających się od
jasnego nieba. Poruszająca jest pieczołowitość
z jaką konstruował swoje kompozycje, pracując
nad nimi niejednokrotnie bardzo długo. Uważność i troska, z jaką podchodził za każdym razem
do sztalugi, jest niemalże odczuwalna a dojrzałość artystyczna jawi się w harmonii i spokoju,

jaki emanuje z pejzaży Tatarczyka. Trudno w nich
o detal, bardziej interesował artystę porządek,
którego naturalną konsekwencją jest charakterystyczna dla jego obrazowania synteza.
Poetyka obrazów Tatarczyka wypływa
też z kontrastowo, czy wręcz graficznie, potraktowanego koloru. W oferowanej kompozycji biel
i czerń wzbogacił artysta chłodną niebieską tonacją. Swój stosunek do koloru sam określił następująco: „Kolory w moich obrazach oczywiście są,
ale odkrywa się je w miarę uważnego oglądania.
Kiedy przystępuję do malowania, mam płótno
zagruntowane, przeklejone, zaznaczone węglem
podstawowe proporcje i już samo zaznaczenie
węglem tych odległości, zarys kompozycji, jest
czarny na białym. Czasami robię grunt bielą złamaną — wtedy kiedy mam już sprecyzowaną
wizję. Czasem używam koloru, maluję po prostu
kolorem, ale potem, w miarę jak postępuje proces malowania, im dłużej pracuję, tym bardziej
gama kolorystyczna zbliża się do swoich przeciwstawień: czerni i bieli. Kiedy wreszcie dochodzę
do wniosku, że dodawanie czegokolwiek nic już
nie zmienia, uznaję malowanie za skończone.
Mówię oczywiście o długim, powolnym procesie charakterystycznym dla malarstwa olejnego.
Używam pędzla niedużej szerokości i nakładam
farbę impastowo, muszę więc czekać, aż jedna
warstwa zaschnie, zanim przystąpię do kładzenia
drugiej, żeby nie nakładać mokrego na mokre”
(Michał Jachuła, Małgorzata Jurkiewicz [red.], Co
po Cybisie, katalog wystawy, Zachęta Narodowa
Galeria Sztuki, Warszawa, 2018, s. 265)
Dziś już nieobecny wśród nas, Tomasz
Tatarczyk poprzez swoje obrazy wciąż uczestniczy w wymianie idei. Jego twórczość, rozpoczęta
późno bowiem w wieku ponad trzydziestu lat,
jest fenomenem w skali współczesnego malarstwa polskiego.

Wcale nie lubię zimy
i w moich obrazach nie tyle
o zimę chodzi, co o surowość,
pierwotność krajobrazu bez
zbędnych detali.
– Tomasz Tatarczyk
Tomasz Tatarczyk. Malarstwo [katalog wystawy],
wyd. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2004, s. 47
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Jerzy Kałucki należy do grona współczesnych polskich artystów, których sztuka ma silnie intelektualną podbudowę. Prócz malarstwa
i scenografii zajmuje się rysunkiem, uprawia grafikę, realizuje konstrukcje przestrzenne, niekiedy
bliskie idei instalacji. Interesuje go studiowanie
relacji między elementami przestrzeni, ruchu,
barwy, światła. Realizuje swój cel, stosując przede
wszystkim formy abstrakcyjne - geometryczne.
Chętnie ogranicza je na płaszczyźnie obrazu
linią łukowatą bądź z niej samej czyni obiekt
zainteresowań.
Sztuka Jerzego Kałuckiego jest daleka
od irracjonalnych dywagacji, ale obok tej racjonalnej, świadomej i bez oporu ujawnianej strony
jego osobowości, istnieje jeszcze strona bardziej
liryczna, poetycka, która skłania widza do medytacji. Bez wątpienia czynnikami decydującymi są
tu purystyczna oszczędność i rygor geometrii.
Malarstwo Kałuckiego cechuje niezrównana
precyzja, a jego postawę wyjątkowa sumienność. Obrazy artysty przynależą do abstrakcji
geometrycznej, międzynarodowego stylu sztuki
XX wieku charakteryzującego się postawą rezygnacji z eksponowania własnej indywidualności
na rzecz uniwersalnego języka elementarnych
czystych form.
Kałucki swoje obrazy buduje w oparciu
o modularne formy, za pomocą których próbuje
w pewnym sensie zaprowadzić porządek w chaosie rzeczywistości. Z drugiej zaś strony ma się
wrażenie, że jego obrazy istnieją gdzieś obok
rzeczywistości, rozwijają się poza nią. Ma to być
może związek z faktem, że figury geometryczne
podlegają u Kałuckiego swoistej dezintegracji:
dobrym przykładem jest koło, oglądane na jego
obrazach najczęściej, które zwykle jednak traci
swoją jednorodność i staje się fragmentem samego siebie. Tę powtarzalność analogicznych
kształtów często sankcjonuje kolorystyka - z wyraźnymi dominantami jednej tonacji barwnej.
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JERZY KAŁUCKI
(UR. 1931)
Xero, 1967
(dyptyk) olej, płótno, 80 x 80 cm (każdy)
sygn. na odwrocie: (I) Xero I Jerzy Kałucki 1967
(II) Xero II Jerzy Kałucki 1967
Estymacja: 200 000 – 300 000 zł •

Zdarza się, że ktoś skłonny
jest traktować abstrakcję
geometryczną jako rodzaj
dekoracji. Nie należy patrzeć
na geometrię jak na ornament.
Geometria w sztuce jest językiem,
sposobem komunikowania się,
ma swoje miejsce nawet w religii.
(…) Wypływa z doświadczenia
egzystencjalnego człowieka,
ponieważ człowiek jest pionem,
któremu przeciwstawny jest poziom
— linia horyzontu. Pion i poziom
jako elementy geometrycznego
opisania świata.
– Jerzy Kałucki
Fragmenty rozmowy opublikowanej w: „Art
& Business” 2008, nr 5, s. 34–39.
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JAN ZIEMSKI
(1920-1988)
Kompozycja, 1971
tech. własna, płyta pilśniowa, 51,5 x 51,5 cm
sygn. na odwrocie: JAN ZIEMSKI 1971
Estymacja: 60 000 – 80 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
WYSTAWIANY
Warszawa. Galeria Sztuki Program, CzarnoBiałe,
czerwiec-lipiec 2004
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JAN ZIEMSKI
(1920-1988)
Interferencje, 1971
tech. własna, płyta pilśniowa, 60 x 60 cm
sygn. na odwrocie: JAN ZIEMSKI 1971 na odwrocie
nalepka BWA Lublin
Estymacja: 60 000 – 80 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Sopocki Dom Aukcyjny, aukcja 17.03.2018, poz. 17

GŁÓWNIE
CHODZI MI
O ODDANIE
POPRZEZ
MATERIĘ TEGO,
CZEGO ONA
WŁAŚCIWIE NIE
ZAWIERA.
– Jan Ziemski
Język geometrii [katalog wystawy], Zachęta, Warszawa 1984, s. 48.
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CZERPAŁEM ZE
ŹRÓDEŁ ZDARZEŃ
OBIEKTYWNYCH,
TAKICH JAK
RZUT MONETĄ,
RZUT KOSTKĄ
DO GRY CZY
MATEMATYCZNE
TABLICE LICZB
PRZYPADKOWYCH.
– Ryszard Winiarski
Co po Cybisie? [katalog wystawy], wyd. Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, s. 171
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Już od wczesnego etapu artystycznej
aktywności prace Ryszarda Winiarskiego budziły
wielkie zainteresowanie krytyków sztuki. Jego
obrazy w 1966 roku, gdy właśnie skończył 30 lat
i otrzymał dyplom ukończenia studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, uzyskały
Grand Prix na Sympozjum Artystów-Plastyków
i Naukowców w Puławach. W roku 1969 w Musee
Galliera w Paryżu Winiarski wspólnie z innymi
artystami związanymi z Muzeum Sztuki w Łodzi
(m.in. Katarzyną Kobro, Edwardem Krasińskim,
Jerzym Nowosielskim) zaprezentował swoje
prace na wystawie pt. „Nowoczesne malarstwo
polskie. Źródła i poszukiwania”. Wystawa ta,
przygotowana przez łódzkie muzeum, posiadała charakter problemowy i pokazywała wybrane
zjawiska w okresie od formizmu po rok 1968.
Wystawa spotkała się z entuzjastycznym odbiorem. Dzięki temu przedsięwzięciu zachodni świat
artystyczny, kręgi kolekcjonerskie i krytycy sztuki
mogli po raz pierwszy na taką skalę zapoznać się
z twórczością trzydziestotrzyletniego wówczas
Ryszarda Winiarskiego. Od tamtej pory zainteresowanie jego sztuką w Europie i na świecie
rosło czego dowodem był udział artysty w wiodących wystawach, jak Międzynarodowe Biennale
Konstruktywizmu w Norymberdze (1969 i 1971)
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RYSZARD WINIARSKI
(1936-2006)
Obszar 21a, 1970
akryl, drewno, 105 x 103 cm
sygn. na odwrocie: WINIARSKI 1970 r. OBSZAR 21a,
opisany p.d.: Przestrzeń z wylosowanymi obszarami
podwyższonymi oraz losowy obszar z różnym
prawdopodobieństwem pojawienia się koloru
czarnego. Zmienna losowa: kostka do gry. Akryl.
Drewno. 100 x 100 cm. 1970
na odwrocie autorska etykieta z opisem
zastosowanego systemu

czy Biennale w Sao Paulo (1969). Do niezwykle
ważnych wydarzeń zaliczyć na pewno trzeba
indywidualną wystawę jaką w roku 1974 przygotował Ryszardowi Winiarskiemu w Mediolanie
włoski kolekcjoner i marszand sztuki współczesnej Arturo Schwarz, założyciel legendarnej już
Galleria Schwarz promującej twórczość m.in.
Marcela Duchamp, Man Raya czy Jean Arp. Na
indywidualną wystawę Arturo Schwarz osobiście
wybrał kilkanaście prac Winiarskiego. Po głośnej
wystawie w Mediolanie kolejną ważną dla artysty
był pokaz pt. „Gry”, który odbył się w 1976 roku
w holenderskim Gorinchem. Poprzedzające wystawę sympozjum oraz bezpośrednia styczność
publiczności odwiedzającej pokaz z zaprezentowanymi w jego ramach grami stały się impulsem
do nowych przemyśleń i dalszych działań.
Powstające na początku lat 70. prace,
zwane przez Winiarskiego obszarami, zawierały
w sobie elementy komplikujące dotychczasowo
stosowane przez artystę rozwiązania. Obszar 21a.
z 1970 roku nosi uzupełniający tytuł: Przestrzeń
z wylosowanymi obszarami podwyższonymi oraz
losowy obszar z różnym prawdopodobieństwem
pojawienia się koloru czarnego. Na odwrocie
znajduje się kartka z graficznym opisem zastosowanego systemu. W odróżnieniu od prac

rozwijających się do tej pory na płaszczyźnie
dwuwymiarowej, Obszar 21a. wzbogacony zostaje o trzeci wymiar. Winiarski za pomocą rzutu
kostką wyodrębnia trzy pojedyncze pola, które
zostają podwyższone względem otaczającej je
płaszczyzny. Dodatkowo losuje jeden obszar
o różnym prawdopodobieństwie pojawienia
się koloru czarnego. Zastosowanie dodatkowego wymiaru wprowadziło stopień komplikacji
na wyższy poziom a jednocześnie pozwalało
uzyskać ciekawy i zaskakujący efekt. O ile Winiarskiego interesował przede wszystkim sam
proces dochodzenia do ostatecznego rezultatu,
o tyle element zaskoczenia i losowości wpisany
był w podstawowe założenia jego działania. Cechą nadrzędną uzyskanego w wyniku zaprogramowanego przez los działania obrazu była jego
kompletna nieprzewidywalność.
Mimo, iż powstające w sposób nietypowy i zaprzeczający tradycyjnym metodom
malarskim, prace Winiarskiego rozpoznawalne
dla każdego. Wielka indywidualność ich twórcy
sprawiła, że stał się on – obok Wojciecha Fangora,
Henryka Stażewskiego, Romana Opałki i Magdaleny Abakanowicz – jednym z najwyżej cenionych
na świecie polskich artystów.

(…) Bardzo prędko uświadomiłem sobie,
że znajduję się w sytuacji porównywalnej
z sytuacją naukowca, który dla swoich
doświadczeń wybiera pewną określoną, wąską
dziedzinę nauki. W miarę zagłębiania się
w wybrany problem ilość wyłaniających się
pytań nie maleje, lecz rośnie.
– Ryszard Winiarski
Co po Cybisie? [katalog wystawy], wyd. Zachęta –
Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, s. 171

Estymacja: 650 000 – 850 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Monte Carlo, kolekcja prywatna
Nowy Jork, kolekcja prywatna
Kraków, kolekcja Józefa Grabskiego
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MOJE OBRAZY MAJĄ
W SOBIE ŁADUNEK,
KTÓRY MOŻNA BY
NAZWAĆ MISTYCYZMEM
MATEMATYCZNYM.
Rozmowa Zbigniewa Taranienko z Ryszardem Winiarskim przeprowadzona w 1990 [w:] Ryszard
Winiarski, katalog wystawy, Galeria Opera, Warszawa 2017, s. 9
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Na pierwszą połowę lat 70-tych przypada czas intensyfikacji artystycznych poszukiwań
artysty. Pisane wówczas programy w swym założeniu miały komplikować reguły gry co doprowadziło do budowania obszarów o coraz większej
złożoności. Przejawiała się ona m.in. w pojawieniu się trzeciego wymiaru a wraz z nim penetrowaniu przestrzeni realnej, w próbie zwrócenia się
w stronę przestrzeni iluzorycznej i stosowaniu
perspektywy. Wszystkie te doświadczenia odnajdujemy w oferowanej pracy „Penetracja przestrzeni industrialnej oraz iluzorycznej”, w której
poza losową grą bieli i czerni i jej wykrzywieniem
widzimy także elementy reliefowe. Zbudowane
są one z drewnianych klocków i wyłaniają się
z płaszczyzny obszaru w kierunku widza. Całość
mocno oddziałuje nie tylko poprzez format pracy
ale przede wszystkim poprzez głębię oraz dystorsję obrazu uwypukloną przez piętrzący się relief.

Prezentowana praca należy niewątpliwie do najbardziej okazałych prac Ryszarda
Winiarskiego. Nie tylko ze względu na swój rozmiar ale głównie za sprawą złożoności i wielości
zabiegów użytych do opracowania finalnej kompozycji. W przeciwieństwie do wielu kompozycji
statycznych i uporządkowanych, te stanowią
wyjątkową na tle twórczości Winiarskiego grupę obrazów, które same w sobie burzą własny
porządek w sposób jednak w dalszym ciągu
w pełni kontrolowany przez artystę. „Penetracja przestrzeni industrialnej oraz iluzorycznej”
zakłada działanie logiczne ale implementuje już
pewien subiektywizm zależny od wrażenia jakie
w widzu wywoła praca. Jej wyjątkowość polega
na tym, że konceptualne malarstwo Winiarskiego
opierające się przede wszystkim o żelazne zasady
logiki oscyluje na pograniczu op-artu. „Penetracja przestrzeni industrialnej oraz iluzorycznej”
zakłada bowiem pojawienie się elementu osobi-

stego w odbiorze pracy, owej iluzoryczności czyli
czynnika, który w dotychczasowej twórczości
Winiarskiego nie był w ogóle brany pod uwagę.
Chłodny, matematyczny umysł artysty dopuścił
tym samym element subiektywny, nie poddający
się regułom, nieprzewidywalny. „Niezależnie od
tego, kiedy i z jakim założeniem programowym
tworzył Winiarski swoje prace – pisała Bożena Kowalska w artykule dla Tygodnika Powszechnego
w 2016 roku - zawsze był w nich, choć w różnych
proporcjach, obok intelektu i poprzez intelekt
przekazywany, element emocji. I niezależnie od
tego, jak kształtowały się ich proporcje – zawsze
były to wypowiedzi artystyczne najwyższej próby.
Ponieważ Ryszard Winiarski był w drugiej połowie XX stulecia, obok Stażewskiego, Opałki,
Fangora, Sosnowskiego, Hasiora i Abakanowicz,
obok nich i na równi z nimi, najwybitniejszym
polskim artystą”.
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RYSZARD WINIARSKI
(1936-2006)
Penetracja przestrzeni
industrialnej oraz iluzorycznej
w poszukiwaniu efektu sferyczności
z wykorzystaniem przestrzennego
elementu o wymiarach: 30 x 30 x 4
cm, 1977
akryl, płyta pilśniowa, 104,5 x 104 x 8 cm
sygn. na odwrocie: WINIARSKI 1977 na
odwrocie etykieta z autorskim schematem
kompozycji i opisem oraz etykieta z opisem
pracy: R. Winiarski Penetracja przestrzeni
industrialnej oraz iluzorycznej w poszukiwaniu
efektu sferyczności z wykorzystaniem
przestrzennego elementu o wymiarach: 30 x 30
x 4 cm Akryl, płyta 100 x 100 cm, 1977 r.
Estymacja: 650 000 – 850 000 zł •

Tematem najnowszych dzieł jest przenikanie
się tego, co można najprościej nazwać
przestrzenią obrazu. Czasami przestrzeń ta
jest brana dosłownie – poprzez budowanie jej
piętrowo, w głąb obrazu – lub traktowana jako
złudzenie. W tym drugim przypadku układ
elementów statystycznych pojawiających się
w wyimaginowanej głębi ukazany jest, dzięki
różnym formom perspektywy, na powierzchni
przestrzeni. Tworzenie iluzorycznej przestrzeni
często wiąże się z udziałem czynnika losu.
Statystycznie rejestrowane przypadki, kod
wizualny i analiza statystyczna tworzą świat,
w którym spotykają się technika i sztuka.
– Ryszard Winiarski
Ryszard Winiarski, dall’8 novembre all’ll dicembre 1974, alla Galleria
Schwarz, Milano, wyd. Galleria Schwarz, Mediolan, 1974.
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I oto zgodnie z teorią artysty
o współdziałaniu czynników
programu i przypadku jako głównej
zasadzie rządzącej światem, każdy
produkt finalny jego działania
charakteryzowała doskonała
harmonia. Równocześnie jednak
wbrew założeniom twórcy te
„produkty finalne” okazały się
urzekające urodą. Może właśnie
dzięki zawartemu w nich ładowi
i równowadze, a także dzięki ich
prostocie i niemal ascetycznej
oszczędności środków malarskich.
– Bożena Kowalska
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RYSZARD WINIARSKI
(1936-2006)
Trzynasta gra 7 x 7, 1999
akryl, płyta pilśniowa, 50 x 50 cm
sygn. na odwrocie: 13th game 7 x 7
winiarski' 99
Estymacja: 40 000 – 50 000 zł •
PROWENIENCJA
Polska, kolekcja prywatna
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Przez wszystkie minione lata
programowo odrzucałem
emocjonalny stosunek do własnej
sztuki (...). Zmiana polega (...) na
tym, że obecnie emocja staje się
równouprawniona
– Ryszard Winiarski
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RYSZARD WINIARSKI
(1936-2006)
Series 2. Probability to black and white colour,
1973 (tryptyk)
akryl, płyta pilśniowa , 30 x 30 cm (każdy)
na odwrocie autorska papierowa nalepka z opisem systemu
Estymacja: 200 000 – 300 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Polswiss Art, aukcja 2.06.2020, poz. 69
Warszawa, kolekcja prywatna
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WOJCIECH
FANGOR

Umiejętność Fangora polega na tym,
że potrafi on uzyskać pulsowanie
kolorów w stopniu, który prawie
powoduje ból, kiedy się na nie patrzy.
(…) Ale kiedy oko przyzwyczai się do
tego efektu, odkrywamy harmonijną
konstrukcję jego abstrakcyjnych
kształtów i ostateczny efekt jest
olśniewającą i piękną lekcją tworzenia
sztuki optycznej, w jej najgłębszej
i najbardziej lirycznej postaci.
Gruen J., Angels in Treetops, „New York Magazine”, 4 stycznia 1971.
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WOJCIECH FANGOR
(1922-2015)
Kompozycja z falą, 1957
olej, papier, 27 x 23,5 cm
sygn. na odwrocie: Fangor 57 na odwrocie
nalepka Centralnego Biura Wystaw
Artystycznych Zachęta
Estymacja: 20 000 – 30 000 zł •
PROWENIENCJA
Polska, kolekcja prywatna
WYSTAWIANY
Warszawa, CBWA Zachęta, 2. Wystawa
Sztuki Nowoczesnej, październik - listopad
1957.
LITERATURA
2. Wystawa Sztuki Nowoczesnej [katalog
wystawy], wyd. CBWA Zachęta, Warszawa
1957, s. nlb.

W roku 1957 roku w warszawskiej
Zachęcie odbyła się II Wystawa Sztuki Nowoczesnej. Po blisko dziesięciu latach od
pierwszej edycji tego wydarzenia w Krakowie
w salach warszawskiej galerii swoje prace zaprezentowali twórcy wywodzący się z powojennej awangardy razem z młodymi artystami związanymi z Galerią Krzywe Koło. Obok
Tadeusza Kantora, Henryka Stażewskiego,
Jerzego Nowosielskiego, Marii Jaremy i Alfreda Lenicy na wystawie można było zobaczyć prace młodych twórców, przekraczające
granice klasycznie pojętych dziedzin artystycznych. Wśród nich nowatorskie podejście
do plastyki pokazali m.in. Marek Piasecki
z „Kompozycjami fotograficznymi” i Andrzej
Pawłowski, którego „Kineformy” – ruchome
obrazy zbudowane w oparciu o autorską aparaturę przekazującą w rytmie muzyki stale
zmieniający się układ barwnych kształtów
– były przejawem interdyscyplinarnych poszukiwań artystycznych. Wojciech Fangor,
Oskar Hansen i Stanisław Zamecznik, jako
pracownicy katedry architektury wnętrz warszawskiej ASP, brali udział w projektowaniu
całości ekspozycji w Zachęcie. Sami również
znaleźli się w gronie artystów prezentujących
prace - w nawiązaniu do „Kompozycji przestrzeni. Obliczeń rytmu czasoprzestrzennego” Kobro i Strzemińskiego, zaproponowali
unoszące się przed Zachętą i wpływające do
jej wnętrza symboliczne płaszczyzny koloru:
„Studium przestrzeni zintegrowanej – Niebo,
Ziemia, Architektura”. Zaaranżowane przez
trio Fangor-Hansen-Zamecznik „napowietrzne environment”, podobnie jak rzeźby Kobro,
odwoływało się do barw podstawowych,
jedynie czerwień została zastąpiona przez
ziemisty brąz.
Oferowana „Kompozycja z falą” stanowiła część projektu zrealizowanego przez
Fangora w Zachęcie. Instalacja przestrzenna
zaproponowana przez artystę w ramach 2.

Wystawy Sztuki Nowoczesnej stanowiła istotne preludium do mającego się wydarzyć rok
później „Studium Przestrzeni”. Zainspirowany współpracą z architektami – Hansenem
i Zamecznikiem – badał wpływ malarstwa
na przestrzeń oraz przestrzeni w malarstwie.
I choć postalinowska odwilż i idące za tym
istotne poluźnienie kontroli nad wypowiedzią artystyczną dawały dawały oddech
potrzebny do twórczych poszukiwań o tyle
krytycy i odbiorcy nie byli jeszcze gotowi na
nowatorskie rozwiązania Fangora. Akurat ten
rodzaj sztuki, który ja zacząłem robić to był
wbrew wówczas panującym modom. Wtedy
panująca moda była na abstrakcje, albo takie
półabstrakcje, robione na grubych płótnach,
żeby farba była w strupach takich, brązach,
żeby to wszystko wyglądało jakby miało
co najmniej 400 lat. (…) Taka moda była,
na taką antykwaryczność. (…) A tu u mnie
wszystko gładkie, bez żadnej faktury, bez
żadnego pociągnięcia pędzla. To nie było
traktowane na początku jako malarstwo”
wspominał po latach początki opartowskiej
drogi Wojciech Fangor.
Zainicjowane w drugiej połowie lat
50. nowe poszukiwania stały się punktem
zwrotnym w karierze artysty. Od pierwszego
pokazu w Zachęcie i environment’u w Salonie Nowej Kultury w 1958 roku nie było już
odwrotu. Brak przychylności i odpowiednich
warunków w Polsce popchnął Fangora do
wyjazdu na Zachód. Ale to w kraju, w artystycznym i intelektualnym środowisku
głodnym nowych doświadczeń, narodziła
się idea, którą Fangor dalej rozwijał za granicą. Oferowana „Kompozycja z falą” z 1957
roku, w kontekście najwcześniejszego etapu
w twórczości spod znaku op-art a – w szerszej
skali – nowoczesnej sztuki polskiej, stanowi
bardzo ciekawą propozycję dla kolekcjonerów.

Wystawa obejmuje malarstwo, rzeźbę i plastykę
przestrzenną (…). Eksponowane są wyłącznie
prace z ostatnich dwu lat. Przyjęte kryteria doboru
obejmują wszystkie aktualnie istniejące w polskiej
plastyce nowoczesnej kierunki poszukiwań (…)
– Mieczysław Porębski
2. Wystawa Sztuki Nowoczesnej [katalog wystawy],
wyd. CBWA Zachęta, Warszawa 1957, s. nlb.
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TWÓRCZOŚĆ
WOJCIECHA FANGORA
ZAJMUJE SZCZEGÓLNE
MIEJSCE W HISTORII
KULTURY POLSKIEJ.
DZIEŁA JEGO TWORZĄ
OD POŁOWY XX
WIEKU HISTORIĘ
MALARSTWA, PLAKATU,
SZTUKI PUBLICZNEJ,
ENVIRONMENT,
RZEŹBY, FORM
PRZESTRZENNYCH,
SZTUKI
SOCJOLOGICZNEJ.
Szydłowski S., Wspomnienie teraźniejszości. Wojciech Fangor, wyd. Fundacja
Promocji i Twórczości Wojciecha Fangora, Wrocław 2015, s. 5.
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Malarstwo Wojciecha Fangora spod
znaku op-art pozostaje nadal znakiem rozpoznawczym tego wszechstronnego artysty. Droga zapoczątkowana pod koniec lat 50. jeszcze
w Polsce, a która powiodła go następnie przez
Francję, Niemcy, Wielką Brytanię aż do USA
otworzyła Fangora na świat w każdym tego słowa znaczeniu. Nie był to jednak spektakularny
sukces od samego początku. Ścieżka, którą podążał artysta wymagała od niego konsekwencji
i uporu – cech, którymi był szczęśliwie obdarzony. To pozwoliło mu wyrwać się z beznadziei
peerelowskiej rzeczywistości i chyba nawet sam
Fangor nie przypuszczał wówczas jak wysoko
przyjdzie mu zajść. Tułaczka po europejskich
miastach, życie z dnia na dzień, od jednego
stypendium do drugiego dalekie było od luksusu jednak pozwalało na przeżycie i przede
wszystkim na spokojną pracę. Fangora cieszyły
kolejne sukcesy wystawiennicze a zwłaszcza
pozytywny odbiór jego obrazów i realizacji przestrzennych – to utwierdzało go w słuszności
podjętego trudu. Publiczność z przychylnym
zaciekawieniem przyjmowała pokazy w Paryżu, Berlinie i w Leverkusen. Nie przekładało
się to na sukces finansowy ale wówczas nie to
było dla artysty najważniejszą kwestią. Po krótkim pobycie w Anglii w 1966 roku ostatecznie
wyemigrował do USA gdzie zaoferowano mu
posadę wykładowcy w Farleigh Dickinson University w New Jersey. Nowa sytuacja pozwoliła
na pewną od dawna wyczekiwaną stabilizację
i zapewniła większy komfort. Fangor mógł tworzyć w spokoju, coraz więcej też sprzedawał
dzięki rozlicznym kontaktom z amerykańskimi
galeriami, począwszy od nowojorskiej Galerie

Challete, której założyciel i właściciel – żydowski
marszand polskiego pochodzenia – Artur Lejwa
umiejętnie wspierał artystę nie tylko organizując mu wystawy i aranżując sprzedaże obrazów
ale również wprowadzając nazwisko Fangora
w obieg. To zaowocowało z kolei wystawami,
świetnymi recenzjami i sukcesami na miarę
indywidualnej wystawy w The Solomon R. Guggenheim Museum w Nowym Jorku w 1970 roku.
Oferowany obraz SU 26 namalowany
został w rok po tej słynnej wystawie. Wywołała ona w Ameryce wielkie poruszenie, pracami Fangora zachwycali się ówcześni krytycy
i publiczność. SU 26 został zakupiony przez
dyrektora Guggenheim Museum, a zarazem
organizatora nowojorskiej wystawy Fangora,
Thomasa M. Messera, który w przedmowie do
katalogu w osobistych słowach odniósł się do
twórczości polskiego artysty: „Podstawowymi
reakcjami na twórczość Wojciecha Fangora są
wizualna przyjemność emanująca z witalnej,
malarskiej powierzchni, oraz ciekawość środków technicznych, za pomocą których artysta
proponuje swoją intrygującą relację między kolorem i przestrzenią.” (Fangor [katalog wystawy],
wyd. The Solomon R. Guggenheim Foundation,
Nowy Jork 1970, s. 5). Sam Thomas M. Messer
był postacią nietuzinkową, wizjonerem swoich
czasów, który odegrał kluczową rolę w formowaniu się nowoczesnej placówki jaką pod jego
sterami stało się nowojorskie muzeum Guggenheima. Messer objął stanowisko w 1961 roku,
w czasie, gdy zdolność muzeum do prezentowania sztuki w ogóle stała pod znakiem zapytania z powodu wyzwań związanych z pracą
w zaprojektowanej przez Franka Lloyda Wrighta

wyjątkowych wnętrz galerii z charakterystyczną ciągłą spiralną rampą. Messer od początku
odważnie podejmował ryzykowne projekty wystaw, wytrwale walczył również o poszerzanie
instytucjonalnej kolekcji. To za jego namową,
w 1976 roku Peggy Guggenheim przekazała
fundacji swoją kolekcję sztuki i dom w Wenecji,
Palazzo Venier dei Leoni. Po jej śmierci w 1979
roku, ponad 300 ważnych dzieł zostało ponownie udostępnionych publiczności. Od 1985 roku
Fundacja Guggenheima zarządza również Pawilonem Amerykańskim na Biennale w Wenecji.
Thomas M. Messer pełnił funkcje dyrektora do
1988 roku. W historii Fundacji Guggenheima
zapisał się jako wizjoner i twórca prestiżu Muzeum, na którego stał czele.
Utrzymany w energetycznych, wibrujących tonacjach SU 26 z 1971 roku zachwyca
delikatnymi przejściami między poszczególnymi partiami kolorów. Owo przenikanie się
barw w połączeniu z organiczną formą wprawia
płaszczyznę obrazu w ruch, fala pulsując przemieszcza się na płaszczyźnie płótna. Fangor
prowokuje widza do aktywności w konstruowaniu tego, co można w obrazie zobaczyć. SU 26
charakteryzuje się migotliwymi, perfekcyjnie
opracowanymi powierzchniami o delikatnym
modelunku, nawiązującym do leonardowskiego sfumato. Intensywność barw i ich nasycenie są potęgowane przez idealne wyrównanie
powierzchni płótna, na której praktycznie nie
widać śladów malarskiego procesu. Brzeg płótna stanowi tylko umowną granicę dla formy,
która zdaje się wychodzić poza jego przestrzeń
i wlewać się w otoczenie.
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WOJCIECH FANGOR
(1922-2015)
SU 26, 1971
olej, płótno, 202 x 187 cm
sygn. na odwrocie: FANGOR SU 26 1971 80 x 72"
(do obiektu dołączono odręczne autorskie
potwierdzenie autentyczności z 2006 roku)
Estymacja: 1 800 000 – 2 800 000 zł •
PROWENIENCJA
Polska, kolekcja prywatna
Nowy Jork, kolekcja Thomas'a Messer'a
(dyrektor Muzeum Guggenheim)
własność artysty
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W 1964 roku w Museum Schloss Morsbroich w niemieckim Leverkusen odbyła się
jedna z najważniejszych wystaw europejskich
Fangora. Pokazał tam 75 obrazów namalowanych po powrocie z USA zestawionych ze
strukturami przestrzennymi wykonanymi z płyt
pilśniowych i pomalowanych na biało, niebiesko i czerwono. Obiekty przestrzenne stanęły
w bezpośrednim otoczeniu budynku muzeum
nawiązując w oczywisty sposób do wcześniejszych instalacji przed budynkiem warszawskiej
Zachęty. Obrazy z lat 1963-64 zwracały na siebie
uwagę swoją przestrzennością, z kolei struktury przestrzenne zachwycały widzów malarskością. W jednych i drugich odczuwalna była
niewidzialna materia przestrzeni, którą Fangor
dostrzegał w rozwibrowanych kolorach, wklęsło
wypukłych kształtach a wreszcie we wzajemnej relacji obrazów i form z płyt pilśniowych
wraz z ich otoczeniem. Wystawa w Schloss
Morsbroich była bardzo ważnym wydarzeniem w Niemczech. Świadczy o tym chociażby
opinia na temat ekspozycji wygłoszona przez
dyrektora muzeum Udo Kultermanna: „Fangor
należy do tych nielicznych artystów na świe-
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WOJCIECH FANGOR
(1922-2015)
B52, 1965
olej, płótno, 60 x 60 cm
sygn. na odwrocie: FANGOR B52 1965
Estymacja: 900 000 – 1 200 000 zł •

cie, dla których tradycyjnie wyznaczone granice
między architekturą, rzeźbą i malarstwem nie
są już obowiązujące. Jego dzieło jest ważnym,
w Niemczech nieznanym jeszcze, wkładem do
podstawowej, nowej dyskusji o związkach przestrzenno-czasowych. Konstrukcje stworzone dla
wystawy w parku Morsbroich, jak też ekspozycja
dzieł malarskich, ukształtowana według wskazówek artysty w pomieszczeniach muzeum,
są ważnymi manifestacjami, które winny być
skrupulatnie studiowane tak przez artystów, jak
przez zleceniodawców w dziedzinie architektury
i artystycznej integracji w Niemczech” (ze wstępu do katalogu wystawy, Stadtisches Museum
Leverkusen Schloss Morsbroich, czerwiec-lipiec
1964, w: Kowalska B., Fangor. Malarz przestrzeni,
Warszawa 2001, s. 176).
W 1965 roku, kilkanaście miesięcy po
wystawie w Schloss Morsbroich, i w ostatnich
tygodniach pobytu Fangora w Berlinie przed
wyjazdem do Wielkiej Brytanii, powstał obraz
B52. Pulsująca świetlna kula wyłania się ku
widzowi z pierścienia magenty, odcinając się
od ciemnego tła obrazu. Hipnotyzujący efekt
wychodzącego niemalże z płótna światła przy-

wołuje na myśl obrazy jakie odbiera ludzkie oko
pod wpływem obserwacji zjawisk astronomicznych na nocnym niebie. Fenomen percepcji
fascynował Fangora od lat wczesnej młodości.
Pierwszy teleskop skonstruował własnoręcznie jako nastolatek jeszcze w Klarysewie. Od
tamtej pory myśl o budowie własnego punktu
obserwacyjnego nieba towarzyszyła mu bezustannie a czynione obserwacje dotyczące reakcji
oka na światło miały niemniejsze znaczenie od
toczonych równolegle badań nad zależnością
między obrazem a przestrzenią. B52 jawi się jako
idealna wypadkowa powyższych zainteresowań.
Wpisuje się w konsekwentnie realizowaną przez
Fangora koncepcję mówiącą iż możliwa jest iluzja przestrzeni rozwijająca się nie w głąb obrazu,
ale w kierunku odbiorcy. Efekt ten osiąga artysta
za pomocą płasko malowanych bezkonturowych form, w tym przypadku za pomocą koła
uznawanego za formę doskonałą. Zastosowana
przez Fangora ascetyczna kolorystyka zdaje się
mieć na celu zwrócenie uwagi na problematykę
rozpraszającego się światła, które jest elementem dominującym w oferowanej pracy.

(…) 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
WCIĄGAĆ W SWÓJ OBSZAR
MAGII I TAJEMNICY.
Kowalska B., Twórcy – postawy. Artyści mojej galerii, Warszawa 2015, tom II, s. 112.
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Dopiero gdzieś tam w 1964 roku jak Bill Seitz
[kurator Museum of Modern Art w Nowym
Jorku] zainteresował się sztuką op, przyjechał
do Europy i zaczął wyszukiwać. W Paryżu trafił
na moją wystawę, jeden obraz – takie koło –
wziął na te wystawę w Museum of Modern Art.
Wtedy zostałem zauważony.
– Wojciech Fangor
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Po śmierci Stalina w 1953 roku i późniejszej odwilży kulturalnej, która w znacznym
stopniu zwróciła artystom wolność wypowiedzi
Fangor stawał się coraz bardziej znużony tradycyjnym malarstwem sztalugowym. W drugiej połowie lat 50., pod wpływem pracy z architektami,
szczególnie zaś Oskarem Hansenem i Stanisławem Zamecznikiem, jego zainteresowania przesunęły się w kierunku wykorzystania przestrzeni
jako medium. Fangor czuł intuicyjnie, że zbliża się
moment, w którym potrzebna będzie zmiana pojmowania dzieła sztuki. Jako cel postawił sobie
stworzenie prac, których warunkiem zaistnienia
będzie interakcja obraz przestrzeń-obserwator.
W pierwszym okresie poszukiwań – rozpoczętym
jeszcze w Polsce a następnie kontynuowanym
na stypendium w Waszyngtonie - Fangor malował obrazy na prostokątnych płótnach przy
użyciu kolorów: czarnego, białego i wynikającej
ze zmieszania tych dwóch kolorów barwy strefy
przejściowej. Na białym tle, w centralnej części
lub na obrzeżach kompozycji, umiejscawiał Fangor ingerujące w tło kształty, które albo odcinały
się od bieli ostrą krawędzią, albo też przenikały
się z nią bezkrawędziowo lub też przyczepiały się
do krawędzi brzegów obrazu w sposób linearny
lub punktowo. Układy te, jak zwykł nazywać je
artysta, zmieniały powierzchnię obrazu za pomocą iluzji światłocienia. Pierwsze eksperymenty
lat 1957-1961 nie zyskały aprobaty krytyków
w Polsce. Stefan Szydłowski przyczyn dla ambiwalentnego stosunku polskiego środowiska artystycznego do zaproponowanego przez Fangora

nowego języka upatruje w sposobie rozumienia
sztuki nowoczesnej w Polsce w końcówce lat 50.
Reagując na narzucone przez Sowietów słownictwo realizmu, definicja awangardy była napędzana przez malarstwo modernistyczne i nie
uprzywilejowywała jeszcze sztuki przestrzennej,
której orędownikami byli Fangor i Zamecznik
(Szydłowski S., Wojciech Fangor. Wspomnienie
Teraźniejszości [katalog wystawy], wyd. Muzeum
Narodowe we Wrocławiu, 2015, s. 11).
Pozytywny odbiór malarstwa Fangora
u zachodnich krytyków sztuki utwierdzały artystę
w słuszności objętej drogi. Od 1959 roku Wojciech
Fangor prowadził korespondencję z Beatrice Perry, kuratorką waszyngtońskiej Gres Gallery, którą
w tym samym roku poznał przy okazji odbywającej się w Amsterdamie wystawy Polish Art Now.
Beatrice Perry poszukująca nowych ambitnych
wyzwań wystawienniczych dla swojej galerii ukierunkowała poszukiwania na Europę wschodnią a szczególnie zaś na Polskę. Odwiedzając
Warszawę w 1960 roku poznała osobiście grono
współczesnych twórców. Wracając do Stanów
zabrała ze sobą pokaźną ilość obrazów a kontakt zaowocował pierwszymi wystawami polskiej
sztuki w Gres Gallery, m.in. Aleksandra Kobzdeja
i Wojciecha Fangora. Ten ostatni utrzymywał intensywny kontakt z waszyngtońską marszandką
wysyłając jej regularnie swoje prace.
Do grupy obrazów, które namalował
Fangor już z myślą o Ameryce zalicza się oferowana praca „Black and Pink” z 1960 roku. Dominującymi barwami są czerń i biel, współdziałające ze
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WOJCIECH FANGOR
(1922-2015)
Black and pink, 1960
olej, płótno, 96 x 79 cm
sygn. na odwrocie: FANGOR/ BLACK AND PINK/ 1960
Estymacja: 900 000 – 1 500 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Polswiss Art, aukcja 12.03.2019, poz. 61
Warszawa, kolekcja prywatna
Nowy Jork, Heather James Fine Art
WYSTAWIANY
Nowy Jork, Heather James Fine Art, Wojciech Fangor: The early 1960s, 19.04 – 30.06. 2018
San Francisco, Heather James Fine Art, Wojciech Fangor: The early 1960s, 11.10. 31.12.2018.

sobą dwojako – z jednej strony poprzez kontrast,
z drugiej przez wzajemne przenikanie. Z lewej
strony Fangor umieścił węższy pionowy rejestr
barwy różowej, która powoduje dodatkowe
uwypuklenie sąsiadującej z nią bieli. Pojawienie
się trzeciego, poza bielą i czernią, koloru w tak
wczesnej pracy dowodzi na intensywność z jaką
Wojciech Fangor prowadził swoje poszukiwania
w obrębie iluzji przestrzeni. „Black and Pink”
musiała wywierać duże wrażenie na obserwatorze przyzwyczajonym do dotychczasowego
dwubarwnego systemu na płótnach Fangora.
„Black and Pink” jest bowiem naturalnym rozwinięciem czarnobiałej kompozycji „Black IV”
z 1959 roku, którą pokazało MoMA na wystawie 15
Polish Painters w 1961 roku. W czasie gdy za oceanem prace Wojciecha Fangora wzbudzały coraz
większe zainteresowanie, artysta intensywnie
malował w swojej warszawskiej pracowni. Niewątpliwie czuł zbliżający się dla jego twórczości
przełom. Był również przekonany o słuszności
obranego przez siebie kierunku. W roku 1960
opublikował wspólnie ze Stanisławem Zamecznikiem Manifest, w którym podsumował pierwsze
doświadczenia zdobyte na nowej drodze oraz
płynące z nich wnioski. Już wkrótce, w 1962 roku,
zaproszony został na stypendium w waszyngtońskim Institute for Contemporary Art. Stało się to
zaczynem do kilkuletniej wędrówki, na której
szlaku pojawił się Paryż, Berlin i południowa
Anglia a której ostatnim etapem była emigracja
do USA w 1966 roku.

Współczesny obraz
przestał być dziurą
w ramie do zaglądania
w głąb. Zaczął emanować
swą powierzchnią
na zewnątrz, stał się
źródłem promieniowania,
wytwarzając w przestrzeni
strefę fizycznego
działania.
– Wojciech Fangor
fragment Manifestu z 1960 roku

REPRODUKOWANY
Wojciech Fangor: The early 1960s [katalog wystawy], Heather James Fine Art, Nowy Jork
2018, strona okładkowa oraz s. 15.
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Rysunek stanowił ważne medium
w twórczości Wojciecha Fangora, który do swojego artystycznego warsztatu przywiązywał duże
znaczenie od najwcześniejszych lat. Pierwsze
rysunki, uznane przez samego autora za dojrzałe,
rysunki z drugiej połowy lat czterdziestych to
studia do portretów osób bliskich i pejzaży okolic
Wilanowa. Formy kubistyczne są świadectwem
odwagi i świadomości artystycznej, są zapisem
modernistycznej wiary w postęp i możliwość
znalezienia doskonalszej formy, ukazującej
więcej i lepiej. Wojciech Fangor rysunkiem i kolorem sprawdza ten sposób widzenia. Potem,
w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych, wraca do
rysunku akademickiego(…). W roku 1953 Fangor
zaczyna eksperymentować, bada środki wyrazu,
które określają, budują przestrzeń wewnętrzną
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WOJCIECH FANGOR
(1922-2015)
Koło, 1971
pastel, papier, 71 x 51 cm
sygn. p.d.: Fangor 71
Estymacja: 100 000 – 150 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Wrocław, kolekcja prywatna
REPRODUKOWANY
Fangor. Prace na papierze w kolorze, wyd.
Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej,
Warszawa 2007. il. 96.

na zewnątrz, ukazuje wielość możliwych perspektyw. Staje wprost przed jednym z najważniejszych
swoich problemów artystycznych- zagadnieniem
przestrzeni. Rozmyślania nad nim to rysunki,
obrazy, formy przestrzenne, nazywane przez autora strukturami (Szydłowski S., Fangor. Prace
na papierze w kolorze, Fundacja Polskiej Sztuki
Nowoczesnej, Warszawa, 2007)
Prezentowana praca pochodzi ze szczytowego okresu twórczości Wojciecha Fangora
- op-artowskich poszukiwań przestrzeni uzyskanej na płaszczyźnie obrazu kolorem i kształtem.
Rysunki, które uzupełniają ouvre artysty, były
naturalnymi dla procesu twórczego poszukiwaniami i próbami, ich ważnym etapem, ale też
momentem krystalizowania się finalnej kompozycji malarskiej. Wiele z nich nosi w sobie cechy

kompozycji autonomicznej, w pełni ukończonej,
czego dowodzi nie tylko drobiazgowość opracowania ale też ich duży format. Te rysunkowe kompozycje op-artowskie, dają możliwość
wglądu w proces twórczy, zwłaszcza ten czysto
plastyczny. Zupełnie inaczej niż na finalnych
kompozycjach olejnych, gdzie kompozycja
stworzona jest z barw nieomal dyfuzyjnie przenikających się i niepostrzeżenie zlewających się
w iluzję kształtu, na rysunkach Fangora widzimy
ten proces rozłożony na wyraźne części. To setki
pojedynczych kresek i dotknięć w konkretnych
barwach, których grupy nakładają się falami
i dopiero z pewnej odległości, myląc wzrok,
dają złudzenie powstawania barw pochodnych
i kształtów, osiągając dojrzały efekt analogiczny
do obrazów olejnych artysty.

Przypuszczalnie to właśnie uświadomienie sobie przez
artystę faktu, że rysunek stoi u początku jego procesu
twórczego, sprowokowało Fangora do malarskiej gry
z własnym, liczącym w tysiące i rozciągniętym na
dziesięciolecia, rysunkowym œuvre. Nie bez znaczenia
dla tej postawy było też, nasilające się w ostatnich
latach jego twórczości, powracanie do własnych
korzeni, a także do pracy sprzed kilkunastu lat.
Powroty te nie były motywowane wyłącznie potrzebami
natury artystycznej. Noszą one również znamiona
egzystencjalne. (…) Podobnych, dokonujących się
poprzez sztukę powrotów do przeszłości – głównie do
osób, miejsc i przedmiotów – było w twórczości artysty
w ostatnich latach niemało. Dla niemal wszystkich tych
artystycznych peregrynacji punktem wyjścia stawały
się dawne rysunki.
Wojciechowski J., Wojciech Fangor, Palimpsest, Galeria aTak, Warszawa 2010, s. 19
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Jan Berdyszak, 1989, fot. Marek Woźniak, z archiwum Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Wiodącym motywem sztuki Jana Berdyszaka, jednego z najcie-

serii ukierunkowującej niejako jego dalsze poszukiwania, stały

w latach 70. dając początek znanemu cyklowi Passe-partout, do

kawszych twórców polskiej sztuki współczesnej, jest przestrzeń.

się wewnętrzne lub zewnętrzne (w stosunku do obiektu) wycięcia

którego artysta używał przezroczystych materiałów ale również

Wokół tej tematyki skupiały się poszukiwania artysty od momentu

o geometrycznych kształtach podkreślające istotę niewidzialnej

drewna. Samo słowo passe-partout, oznaczające przejście ku

ukończenia w 1958 roku studiów w Wyższej Szkole Sztuk Pla-

części obrazu czyli towarzyszącej mu przestrzeni. Wraz z upływem

całości, zdaje się doskonale syntetyzować poszukiwania twórcze

stycznych w Poznaniu. Przestrzeń – otaczająca, wypełniająca

czasu kwestia „pustego” staje się niemal równorzędna z tym co

Berdyszaka, idącego od nicości przez transparentność po to, co

czy przenikająca obiekt - oraz sytuacje przez nią aranżowane

widzialne – samym obiektem. To, co fragmentaryczne, nieobecne,

widzialne i namacalne – obiekt. W całym ciągu twórczym Jana

towarzyszyły Berdyszakowi w zgłębianiu problematyki istoty

wycięte podkreślone zostało przez obecność mocnego konturu,

Berdyszaka nadrzędna pozostaje idea i jej szczegółowa analiza, co

obrazu. Od najwcześniejszych prac artysta zrywał z powszechnie

ostro załamującej się jego linii, czy otworu wewnątrz obiektu.

odbywa się kosztem materiału – samego dzieła. Dlatego też z taką

przyjętymi dla malarstwa formatami, tworząc obrazy koliste pełne

Jan Berdyszak konsekwentnie przez lata zgłębiał problematykę

łatwością artysta eksperymentował z rzeźbą używając do niej nie

i fragmentaryczne. Metamorfozy te dotyczyły zarówno blejtramu

granicy istnienia sztuki i rzeczywistości oraz wzajemności relacji

tylko szkła czy drewna ale też blachy, emaliowanych elementów –

jak i powierzchni płótna, która – nawet jeśli pozostawała tradycyj-

zachodzących między obiektem, przestrzenią i obserwującym

wszystkiego co pozwalało mu na budowanie rozmaitych układów.

nie prostokątna – zapełniana była w układach pionowym bądź

widzem. W tym sensie zbliża to artystę do op-artowskich twór-

Jedno jest pewne, twórczość Jana Berdyszaka łamie po dziś

poziomym kołami lub ich wycinkami, resztkami. Sam Berdyszak

ców takich jak Wojciech Fangor, którzy prowadzili podobne

dzień wszelkie konwencje tradycyjnego warsztatu malarza. Okrą-

o całej swojej twórczości, m.in. o cyklu Koła podwójne powsta-

poszukiwania na gruncie zdecydowanie jednak bardziej ma-

głe blejtramy, wycięcia w płótnie, kompozycje wieloczęściowe,

jącym w latach 60. ubiegłego wieku, lubił mówić, że to „reszta

larskim. Berdyszak jawi się bardziej jako naukowiec, poprzez

kompozycje – obiekty – poszukiwania te służyły zobrazowaniu

reszt” (Zboralska K., 101 polskich artystów współczesnych. Wy-

konsekwentne operowanie kolejnymi cyklami sukcesywnie

pojęcia otwartości i nieskończoności, konfrontacji obrazu z jego

bitnych, uznanych, debiutujących, wyd. Artinfo, Warszawa 2019,

analizował interesujące go aspekty. Przestrzeń jako pustka ale

otoczeniem. Bez względu na formę jaką przyjmuje dzieło wyróż-

s. 18). Od po łowy lat 60. artysta tworzył cykl Obraz strukturalny

też jako wstęp do przezroczystości – temu tematowi poświęcił

nikiem twórczości Berdyszaka pozostaje analityczna postawa,

z kołem. Głównym założeniem tej przełomowej dla Berdyszaka

Berdyszak prace wykonywane w szkle. Instalacje te powstawały

naukowy charakter i konsekwencja w realizowaniu koncepcji.

Widzieć coś i nie widzieć, patrząc,
nie widzieć, patrząc, nie móc
zobaczyć, lub widząc, nie móc
patrzeć. Dostrzegać i nie móc
określić – jest istotą całej sztuki.
– Jan Berdyszak
Berdyszak J., Olinkiewicz E., Teatr, Wrocław 1996, s. 112.

JAN
BERDYSZAK
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Twórczość Jana Berdyszaka łamie
wszelkie konwencje tradycyjnego warsztatu malarza. Okrągłe blejtramy, wycięcia w płótnie, kompozycje wieloczęściowe, kompozycje – obiekty
– poszukiwania te służyły zobrazowaniu pojęcia
otwartości i nieskończoności, konfrontacji obrazu
z jego otoczeniem. Bez względu na formę jaką
przyjmuje dzieło wyróżnikiem Berdyszaka pozostaje analityczna postawa, naukowy charakter
i konsekwencja w realizowaniu koncepcji.
Lata 60. były czasem intensywnych pełnych entuzjazmu poszukiwań, w trakcie których
ciągłym przeobrażeniom ulegały obiekty, pytania,
które sobie stawiał, konkretne zadania – ale, jak
zauważa Zbigniew Taranienko (Taranienko Z.,
Z potoczności, w: „Sztuka i filozofia” 1996, nr 11,
ss. 113 – 123) pozostawała w Berdyszaku ciągle
chęć wyswobodzania się także z nowych reguł
i konieczność nieustannej ewolucji. Od roku 1962
artysta tworzył obrazy przynależące do cyklu zatytułowanego „Koła podwójne”. Prace te zrywają
z tradycyjnym pojęciem formatu obrazu, ograniczonego kształtem i ramą. Berdyszak nazywał je

formatami integralnymi. Ta nowa seria, prowadzona aż po rok 1964, oznaczała nową jakość
w twórczości artysty. „Nie tylko w malarstwie
temperą i gwaszem na kartonie i tekturze, ale też
w malarstwie realizowanym w dużych formatach
olejem na płótnie, zaczął stosować Berdyszak
swobodne wycinanie i zestawiane ze sobą formy. Pojawiają się koła, lub kształty zbliżone do
kół i półkoli, łączone ze sobą w układach wertykalnych. Zbudowanie układami barwnymi ich
powierzchni decydowało o wzajemnym stosunku
między nimi i ogólnym w rezultacie oddziaływaniu kompozycji. W zależności od dominowania
w układzie barwnym: pionów czy poziomów,
form agresywnych i rozczłonkowanych czy spokojnych, ujednoliconych albo wreszcie zaznaczonych fragmentów półkoli na obu powierzchniach zespolonych kół, z domyślnym środkiem
na ich styku – koła podwójne odpychały się lub
przyciągały, płynnie przechodziły w siebie, lub
ulegały rozbiciu. W niezliczonych rysunkach
kolejnych tomów swoich szkicowników, około
stu studiach, kolażach, realizacjach w temperze

Rozczłonkowane powierzchnie
i części obrazów, rozerwane
i oddzielone od siebie pola
malowideł, zapowiadają
i warunkują już na samym
początku odrębne sensy, ale
i tworzą te sensy poprzez
otoczenie i razem ze swoim
oddziaływaniem.
– Jan Berdyszak

i gwaszu a wreszcie w osiemnastu wersjach obrazów olejnych, pracował Berdyszak nad dwoma
tematami podstawowymi. Pierwszy – stanowił
układ, w którym łączył dwie formy kół w sposób
tektoniczny przez powtarzalny element pionowy,
przy czym wiązał je także kolorystycznie. Drugim
była destrukcja kół jako formy i ich wzajemne rozbicie, mimo konstrukcyjnego zespolenia” pisała
Bożena Kowalska (Jan Berdyszak, Wydawnictwo
Literackie, Kraków, 1979, s. 37).
Obrazy przynależne do omawianego cyklu są efektem zainteresowań Berdyszaka zagadnieniem przestrzeni. To, co po latach wydaje się
być kluczowe to fakt, że w „Kołach podwójnych”
nastąpiło przełamanie konwencji malarskiego
prostokąta. Obrazy, zestawiane jeden nad drugim, pokryte poruszonymi, kontrastowymi formami, tworzyły rodzaj wewnętrznej przestrzeni.
O tym jak ważne były to dla artysty kwestie dowodzi fakt, że do rozpoczętego w 1962 roku cyklu
powrócił po krótkiej przerwie w latach 1967-69.
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JAN BERDYSZAK
(1934-2014)
Koło podwójne IV, 1962
olej, płótno, 160 x 106 cm
sygn. na blejtramie: JAN BERDYSZAK KOŁO PODWÓJNE IV […] 1962 OLEJ
Estymacja: 250 000 – 400 000 zł •

Co po Cybisie? [katalog wystawy], wyd. Zachęta
Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2018, s. 55.

PROWENIENCJA
Poznań, kolekcja prywatna
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85
JAN BERDYSZAK
(1934-2014)
Kompozycja, 1963
olej, papier, 78,5 x 33 cm
sygn. na odwrocie: JAN BERDYSZAK 1963
Estymacja: 25 000 – 35 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
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JAN BERDYSZAK
(1934-2014)
Kompozycja, 1971
olej, płótno, 47 x 40 cm
sygn. na odwrocie: JAN BER DYSZ AK 1971
Estymacja: 50 000 – 60 000 zł
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
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HENRYK
STAŻEWSKI

Henryk Stażewski, Warszawa, 1984, Forum.
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Henryk Stażewski w swojej warszawskiej pracowni, 1984, Forum.
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ARTYSTA NIE ZATRZYMUJE
SIĘ NIGDY, PRACA
JEGO NIGDY NIE
JEST SKOŃCZONA.
IDZIE RÓWNOLEGLE
Z PRZEMIANAMI
SPOŁECZNYMI I POSTĘPEM
TECHNICZNYM.
– Henryk Stażewski
Fragment zapisków artysty z 1932 roku, źródło: Archiwum Galerii Foksal.
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Henryka Stażewskiego bez wątpienia
zaliczyć należy do grona najbarwniejszych postaci polskiej sztuki powojennej. Był nie tylko
współtwórcą polskiego ruchu awangardowego,
lecz miał też bliski kontakt ze środowiskiem światowej awangardy. Więzy przyjaźni łączyły go z takimi artystami jak Piet Mondrian, Kazimierz Malewicz, Michel Seuphor czy Theo van Doesburg.
Henryk Stażewski studiował w latach 1913-1919
w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni
Stanisława Lentza. Należał do grupy ekspresjonistów polskich (od 1919 roku Formistów). Początkowo tworzył realistyczne akwarele w duchu
impresjonizmu, akty, portrety oraz pejzaże. Po
ukończeniu studiów w 1920 roku zadebiutował
na wystawie zbiorowej w Towarzystwie Zachęty
Sztuk Pięknych. Już wówczas podejmował nowe
wyzwania, których pierwszym ważnym owocem
był ogłoszony w 1923 roku manifest konstruktywistów. Był członkiem-założycielem Grupy Kubistów, Konstruktywistów i Suprematystów „Blok”
(1924-1926) oraz ugrupowań, które rozszerzyły
założenia programowe Bloku – Praesens (192629) i a.r. (1929-1936). Był redaktorem czasopism
„Blok” i „Praesens”. Po wojnie odgrywał wiodącą
rolę w życiu polskiego świata artystycznego będąc współtwórcą tak ważnych inicjatyw jak m.in.

powstania warszawskiej Galerii Foksal i ruchu
wokół niej skupionego.
Powojenna twórczość Stażewskiego,
zwłaszcza zaś ta z okresu lat 60. i 70., wyrosła
z głębokiego osadzenia artysty w środowisku
awangardy. Od wczesnych kubistycznych rysunków poprzez fazę konstruktywistyczną i fascynację Strzemińskim aż po kompozycje z pogranicza
abstrakcji i figuracji, które dominowały warsztat
artysty na przełomie lat 40. i 50. – konsekwentnie rozwijane fazy ustanowiły ze Stażewskiego czołowego reprezentanta nurtu abstrakcji
w polskiej sztuce. Już w drugiej połowie lat 50.
artysta rozpoczął eksperymentowanie z nowym
językiem plastycznym. Powstające przez kolejne
dwadzieścia lat reliefy o zgeometryzowanej formie stały się nadrzędnym narzędziem przekazu
a podstawowym modułem w pracach z tego
okresu był kwadrat.
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 zintensyfikowane
o tyle kwestia formy w obrazie została całkowi-

cie wyeliminowana. Stażewski skoncentrował
się na kwadracie – kształcie w jego mniemaniu
najbardziej neutralnym. Badania te kontynuował
w latach 70. tworząc cykl obrazów o maksymalnie
uproszczonej formie – wykorzystał w nich wyłącznie czerń i biel. Czyste pola zarysowuje liniami
pojedynczymi, luźno rozsypanymi, poprzez ich
zgrupowanie w zespoły równoległych kresek.
„Rytm linii na białej płaszczyźnie zagęszcza się
i rozszerza. Podsuwa od nowa podjęty kiedyś
przez Strzemińskiego i Stażewskiego kontrowersyjny problem, czy sugerować raczej, że rytm
na obrazie nabiera ‘przyspieszenia’, dynamiki
i optycznie rozsadza kompozycję, czy przeciwnie – w myśl teorii unizmu ujednolicić obraz do
płaszczyzny optycznie unieruchomionej, gdzie
poza obrazem widz może oczekiwać jedynie
jałowego przedłużenia tej samej neutralnej
płaszczyzny. Swymi nowymi obrazami Stażewski
zaprzecza zarówno unistycznej jednostajności,
jak i ‘kolorymetrycznej’ ciągłości swych własnych
obrazów sprzed czterech lat, pragnie działania
o zdecydowanym napięciu, zachodzącym między
zwolnioną kadencją rytmu a ingerencją linii czy
barwy kontrastowej” (Czartoryska U., O Henryku
Stażewskim, „Miesięcznik Literacki”, 1974 nr 6).
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HENRYK STAŻEWSKI
(1894-1988)
Nr 12, 1975
akryl, płyta pilśniowa, 64,5 x 64,5 cm
sygn. na odwrocie: Nr 12 1975 H. Stażewski na
odwrocie papierowa nalepka przedsiębiorstwa
Desa z opisem pracy

Rzeczywistość zdominowana przez
geometrię zredukowana zostaje do
niewielkiej ilości linii lub płaszczyzn.
Jest to wynikiem obserwacji ruchu linii
biegnących równolegle, oddalających się
od siebie lub przecinających się – wraz
z zawartą między tymi liniami nicością.
– Henryk Stażewski

Estymacja: 150 000 – 200 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Polswiss Art, aukcja 06.03.2018, poz. 73
Wrocław, kolekcja Mariusza Hermansdorfera
WYSTAWIANY
Augsburg, Rathaus, 15 polnische Künstler,
wrzesień-listopad 1978
REPRODUKOWANY
Hermansdorfer M., Kolekcja Hermansdorferów,
wyd. MN Wrocław, 2013, s. 115.
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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
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HENRYK STAŻEWSKI
(1894-1988)
Kompozycja, 1986
akryl, płyta pilśniowa, 44 x 44 cm
sygn. na odwrocie: 1986 H. Stażewski
Estymacja: 50 000 – 60 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna

Fragment zapisków artysty z 1932 roku, źródło: Archiwum Galerii Foksal.
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...CZĘSTO ZDARZA
SIĘ, ŻE WSZYSTKIE
FORMY W OBRAZIE
SĄ IDENTYCZNE.
WÓWCZAS NIE MA
HIERARCHII: ŻADEN
ELEMENT OBRAZU NIE
JEST WAŻNIEJSZY OD
POZOSTAŁYCH.
– Henryk Stażewski
Fragment zapisków artysty z 1932 roku, źródło: Archiwum Galerii Foksal.
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(…) Kształt nieokreślony
o sejsmograficznym charakterze
wywołuje różne reakcje uczuciowe
u różnych ludzi. Kształt geometryczny
– koło, kwadrat, trójkąt działa
jednakowo na wszystkich. Te same
reakcje subiektywne wywołuje
niezdecydowany kolor, który powstał ze
zmieszania różnych kolorów (…). Przez
wprowadzenie prostej elementarnej
formy sztuka staje się zdyscyplinowaną,
koordynującą poszczególne wysiłki.
– Henryk Stażewski
„Kuźnica”, 1948 nr 7
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HENRYK STAŻEWSKI
(1894-1988)
Relief nr 42, 1973
akryl, aluminium, płyta pilśniowa, 71,5 x 71,5 x 4,5 cm
sygn. na odwrocie: nr 42 1973 r. H. Stażewski (do obiektu dołączono certyfikat
autentyczności podpisany przez Wiesława Borowskiego z września 2017 roku)
Estymacja: 300 000 – 400 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Kraków, Galeria Starmach
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90
HENRYK STAŻEWSKI
(1894-1988)
Kompozycja, 1985
technika własna, płyta pilśniowa, 24 x 24 cm
sygn. na odwrocie: 1985 H. Stażewski Warszawa
Estymacja: 35 000 – 45 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna

SZTUKA
ABSTRAKCYJNA
JEST NAJBARDZIEJ
JEDNOLITYM,
CAŁOŚCIOWYM
I ORGANICZNYM
WIDZENIEM
KSZTAŁTÓW
I KOLORÓW.
– Henryk Stażewski
fragment z katalogu indywidualnej wystawy w warszawskiej Zachęcie 1978

288

289

NAJCZĘSTSZYM
TEMATEM
W MALARSTWIE
NOWOSIELSKIEGO
JEST OBECNIE AKT,
CZY TEŻ KOMPOZYCJA
AKTÓW - ROZSIANYCH,
ZAGUBIONYCH
W PRZESTRZENI. RZADKO
WIDAĆ JE W PEŁNYM
ŚWIETLE, W CAŁOŚCI.
ZAZWYCZAJ
OGLĄDAMY TYLKO
JAKIŚ JEDEN PROFIL,
CZEŚĆ PROFILU,
FRAGMENT ODBITY
W LUSTRZE, LEDWIE
DOSTRZEGALNY,
WTOPIONY
W SIEĆ INNYCH LINII
I PROFILÓW.
Osęka A., Przestrzeń tajemnicy, w: „Tygodnik Demokratyczny", nr 35 z dn. 28 VIll 1977
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Akt obecny jest u Nowosielskiego od
początku jego twórczej drogi. Obserwując ją zauważalny jest rozwój od utrzymanych w duchu
socrealizmu masywnych kobiet sportsmenek
wykonujących dziwne akrobacje poprzez kobiety ascetyczne, jak „Tajemnicza narzeczona”
z lat sześćdziesiątych oraz niespotykane nigdzie
indziej akty z mistycznymi kobietami kapłankami
kończąc na „Wspomnieniach z Egiptu”, gdzie
kobieta sprowadzona jest do formy znaku. Nowosielski mówił: „(...) pełna synteza spraw duchowych z rzeczywistością empiryczną dokonuje się
właśnie w postaci kobiety (...). Jeżeli malarza interesuje problem cielesności, jakiś sposób łączenia
spraw duchowych ze światem bytów fizycznych,
to zupełnie naturalne jest, że zaczyna się interesować wyglądem kobiety.” W postaciach kobiet
wyraźne jest echo Modiglianowskich giętkich rąk
i łabędzich szyi. Portretowane osoby uderzają
swą sztywnością i dostojeństwem, umieszczone
we wnętrzach własnych mieszkań, często z towarzyszącymi im atrybutami. Akt niewątpliwie należał do ulubionych motywów figuratywnej twórczości Nowosielskiego. Ciało to forma, która dała
artyście możliwość zgromadzenia wszystkich
interesujących go kwestii bez konieczności rezygnacji z pierwiastka duchowego. Ciało, w pełnym

akcie lub półakcie, pozbawione jest jakiejkolwiek
indywidualizacji, nie posiada konkretnych rysów
twarzy, jedyną cechą wspólną są migdałowe, jak
w ikonach, oczy, czasem ukryte pod okularami
tak jakby artysta chciał dodatkowo zatrzeć tożsamość tych anonimowych postaci.
Akt tzw. „czarny” pojawia się w twórczości Nowosielskiego około 1971 roku. Krótka
seria prac powstawała równolegle do projektów
scenografii, które artysta stworzył do przedstawienia „Antygona” w reżyserii Helmuta Kajzara
dla Teatru Polskiego we Wrocławiu. Spektakl,
mający swą premierę 15 maja 1971 roku stał się
głośnym wydarzeniem przede wszystkim dzięki
zachwalanej scenografii Nowosielskiego, który skonstruował dla greckiego dramatu czarne
neutralne tło, przerywane gdzieniegdzie otworami zbudowanymi z jarzących się świetlówek.
Postaci aktorów poruszające się w mroku sceny,
oświetlone jedynie jaskrawym światłem, przypominały zjawy. Wrażenie to przeniósł następnie
Nowosielski na płótno. Z ciemnego tła świetlistym konturem wydobywa się postać nagiej
kobiety. Podniesionymi do góry rękoma zgiętymi w łokciach zakrywa przed nami swoje oczy.
Snop światła, padający niczym ze scenicznego
reflektora, wydobywa z mroku partie ciała kobiety
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JERZY NOWOSIELSKI
(1923-2011)
Akt, 1972-1974
olej, płótno, 120 x 100 cm
opisany na odwrocie: PM 720 (powtórzone dwukrotnie)
na odwrocie papierowa nalepka z opisem pracy
Estymacja: 800 000 – 1 000 000 zł •
LITERATURA
Jerzy Nowosielski, wyd. Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki,
Warszawa 2003, poz. 463, s. 368.

i pojedyncze fragmenty pomieszczenia. Światło
buduje przestrzeń obrazu. Buduje też zmysłową
figurę, nadaje jej kształtu. W oferowanym akcie
wybrzmiewa zmysłowość z pogranicza erotyzmu,
niezaprzeczalna jest w nim fascynacja właśnie
ciałem, a scena to tylko pretekst by wydobyć
piękno kobiety. Ale cielesność kobiety, jej erotyzm, nigdy nie jest u Nowosielskiego wulgarny
– przybiera formę wysublimowaną, delikatną.
Nie o dosadność tu chodzi lecz o postrzegania
ciała jako elementu mistycznego. Nowosielski
deklarował expressis verbis: „Jestem malarzem
zainteresowanym sacrum w sztuce.” Kategorię
sacrum tłumaczył następująco: „Każde dzieło
malarskie, jeśli tylko przekracza pewien poziom,
jeśli jest udane - należy do domeny sacrum (…)
Jest to moim zdaniem ta strefa świadomości
ludzkiej, która nie poddaje się analizie racjonalnej; dotyczy ona intuicji, duchowego wartościowania rzeczywistości. Zdaję sobie sprawę,
że nie wszyscy posiadają tego typu intuicję. Są
umysłowości, psychiki zupełnie jej nieświadome:
tacy ludzie mają bardzo trudny kontakt ze sztuką.” (Jerzy Nowosielski. Sztuka po końcu świata.
Rozmowy. Wybór i układ Krystyna Czerni, wyd.
Znak, Kraków 2012, s. 206).

Zwróćmy uwagę na akty „czarne”.
Żarzące się w ich postacie są jak zjawy
z luministycznych misteriów. Ich
geneza sięga 1971 roku, kiedy to artysta
opracowywał scenografię do Antygony
w reżyserii H. Kajzera. Owe eteryczne akty
są próbą przekroczenia własnych kanonów
malowanych postaci, a także wysiłkiem
budowy ciemnych obrazów, które jeszcze
mocniej niż we wcześniejszych dziełach
sugerowałyby nieskończoność, czyli
unaocznianie duchowości.
– Andrzej Kostołowski
Ze wstępu do przewodnika po wystawie J. Nowosielskiego,
Muzeum Narodowe w Poznaniu 1993, w: Jerzy Nowosielski,
wyd. Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, warszawa 2003, s. 615.
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JERZY NOWOSIELSKI
(1923-2011)
Damski gang, 1997
serigrafia, papier, 69,5 x 83 cm
ed. 20/50
sygn. p.d.: Jerzy Nowosielski 1997 opisany l.d.: 20/50
Estymacja: 15 000 – 20 000 zł •
LITERATURA
Szczepaniak A., Jerzy Nowosielski, wyd. Skira, Mediolan 2019, s. 215
(obraz będący pierwowzorem)
Jerzy Nowosielski [katalog wystawy], wyd. Galeria Starmach Fundacja
Nowosielskich 2003, s. 387 (obraz będący pierwowzorem)
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JAN
DOBKOWSKI
Nie chodzi o pieniądze ani wystawy, ani o nic innego,
tylko o przygodę tworzenia. To jest najważniejsze.
– Jan Dobkowski
Co po Cybisie [katalog wystawy], wyd. Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2018, s. 167.

W 1994 roku Jan Dobkowski odbierał 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 przeciwstawiając się dominującemu w pracowni
sposobowi malowania grubą warstwą farby.
Pierwsze lata twórczości Dobkowskiego charakteryzowały się obrazami o płaskich i lśniących
powierzchniach, których kompozycja była od początku przemyślana. Od początku duże znaczenie
Dobkowski przypisywał kresce, charakteryzującej
się niezwykłą precyzją i czystym pociągnięciem.
Linia, wijąca się i „opowiadająca” obraz, stała się
szybko znakiem rozpoznawczym artysty. Biegłość
rysunkowa artysty pozwoliła na rozpoznawalność, ale i dla samego artysty była bardzo ważna:
„W linearyzmie żyję. Wokół siebie widzę wielką
sieć, w niej tkwię. To, co rzeczywiste – poprzez
fakt, że złożone jest z linii – staje się abstrakcyjne.
Linia jest najważniejsza. Linia to myśl.” Problematykę linii rozwinął 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 szczególne więzy przyjaźni połączyły
Dobkowskiego z Jerzym (Jurry) Zielińskim, który podobnie jak on sprzeciwiał się malarstwu
o charakterze impresjonistycznym nauczanym
przez profesorów na Akademii. Razem stworzyli

duet, który w 1967 roku przekształcili w grupę
NEO-NEO-NEO. Jego nazwa miała w sposób
przekorny wskazywać na to, że w sztuce nie ma
nic naprawdę nowego. W roku 1968 Dobkowski
pokazał swoje prace na wystawie „Secesja-Secesja?” w Galerii Współczesnej w Warszawie, która
wywołała wielkie zainteresowanie w mediach
i w śród krytyków. Podczas działalności grupy
Dobkowski - używając pseudonimu Dobson –
stworzył pierwsze zielono-czerwone obrazy,
w których operował giętkimi i falistymi liniami
oraz swego rodzaju złudzeniami optycznymi,
wywołującymi pozorny ruch i wirowanie form.
Na trzeciej wystawie grupy NEO-NEO-NEO,
która odbyła się w 1969 roku w tarchomińskich
zakładach farmaceutycznych Polfa, Dobkowski
pokazał wycięte z płyty monumentalne sylwety
postaci charakteryzujące się tą samą fantazyjną
linią i intensywną barwą – zawieszone w industrialnej przestrzeni zakładów przemysłowych
wywołały ogromne wrażenie. (...) prace, wycięte
z pilśniowych płyt są kontynuacją doświadczeń
malarstwa sztalugowego. Jako dwustronne, zawieszone tak, by można je było oglądać z obydwu
stron, nabrały charakteru kompozycji przestrzennych. (Zestawienie...) ostrej agresywności ich
koloru z otoczeniem maszyn w hali fabrycznej
stwarza napięcia nieoczekiwane, emocjonujące
swoją niezwykłością.” – pisała o wystawie Bożena
Kowalska. Sukcesy w Polsce przekuły 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
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kiedy to na skutek różnic 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 medalem na Sympozjum
Złotego Grona w Zielonej Górze oraz stypendium, które pozwoliło artyście wyjechać na rok
do USA. Styl artysty zmienił się wraz z upływem
lat. W jego pracach z połowy lat 70’ widoczna
jest zmiana wymowy – erotyzm ustąpił miejsca
romantycznym rysunkom pozbawionym postaci,
kompozycje złożone są z misternie przeplatających się linii. Konsekwentne rozważania nad linią
zaowocowały nie tylko licznymi abstrakcyjnymi
rysunkami ale również akcjami w plenerze, np.
Rysunek wiatru (1974), Płonący kwadrat (Osieki 1979) czy Brzeg rzeki (Łomża 1980). Wyraźną
zmianę nastroju i wymowy jego prac przyniosły
wydarzenia 1980-1981 roku, zwłaszcza wprowadzenie stanu wojennego. Monochromatyczne,
ciemne płótna znaczył wtedy nikłymi, wiotkimi
liniami rysunku. Najczęstszym motywem były
patriotyczne i religijne symbole, dopowiadane
tytułami nawiązującymi do realiów czasu. Kolejna radykalna zmiana nastąpiła w latach 90.
Symbolicznym zwiastunem nowego okresu stał
się olbrzymi, radosny, eksplodujący 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, Warszawa, 1976, Forum.

297

Elementem spajającym całą twórczość
Jana Dobkowskiego jest linia. Jak twierdzi artysta
- „z niej to buduję przedmioty, przestrzeń. Jestem
szczęśliwy, bo jakby na nowo tworzę świat. (...)
Natura związała się z linearnością, jej początkiem jest zawsze linia. Linia stanowi ślad mojego
myślenia". W historii polskiej sztuki powojennej
koncepcje artystyczne Jana Dobkowskiego uczyniły zeń artystę nowatorskiego i oryginalnego.
Kompozycje, które zdominowały twórczość Dobkowskiego jeszcze w czasie studiów
na warszawskiej ASP, zbudowane z płaszczyzn
wyznaczonych przez wijącą się linię, emanowały
subtelnym ale jednoznacznym językiem erotyki.
Buntownicza postawa młodego artysty niejednokrotnie spotykała się ze sprzeciwem ze strony
Jana Cybisa, w którego pracowni działał Dobkowski. „W ożywionych dyskusjach z prof. Janem
Cybisem sekundował mi tylko Jerzy Zieliński.
Wzajemne zrozumienie w traktowaniu problematyki artystycznej doprowadziło do naszych
wspólnych wystąpień. (…) Nawet zanosiło się
na to, że nas profesor z pracowni wyprosi. Ale
teraz może nie warto już o tym mówić. Głownie
chodziło o mnie, bo u mnie były tylko płaszczyzny
(...). Jan Cybis tych płaszczyzn nie mógł ścierpieć.
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JAN DOBKOWSKI
(UR. 1942)
Słaba płeć, 1971
olej, płótno, 197 x 143 cm
sygn. na odwrocie: Jan Dobkowski "SŁABA PŁEĆ"
1971 ROK OLEJ
Estymacja: 150 000 – 250 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Desa Unicum, aukcja 26.02.2015, poz 55
Monte Carlo, kolekcja prywatna

Ja dużo pracowałem. Jak profesor przychodził, to
ja mu waliłem całą wystawę tych płócien. Mówił
wtedy tak: ’Co ja powiem? Co ja powiem? Nic nie
powiem’. To było jego zdanie na temat moich
obrazów. Parę razy tak mi mówił przy korekcie,
a ja nic nie zmieniałem. Robiłem dalej swoje”
– wspominał Dobkowski (NEO-NEO-NEO: Jan
Dobkowski (Dobson), Jerzy Ryszard Zieliński
(Jurry), 14 listopada 1994 - 8 stycznia 1995: Muzeum Narodowe w Warszawie, Galeria Sztuki
Współczesnej Zachęta, Warszawa 1994, s. 14).
Konsekwencja, z jaką artysta opierał
się krytyce płynącej z najbliższego otoczenia,
zaowocowała zainteresowaniem jego twórczością. Dzięki udziale w wystawie „Secesja-Secesja?” w Galerii Współczesnej w Warszawie (1968)
obrazy Dobkowskiego zyskały rozgłos, którego
echa po raz pierwszy wybrzmiały poza granicami
Polski. Pokaz wywołał poruszenie w mediach
i w śród krytyków. Bezpośrednim tego efektem
stało się zaproszenie 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 płótno „Podwójna dziewczyna” (1968), pierwszy z cyklu czerwono-zielonych
obrazów. Po paryskiej wystawie 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 Fundację Kościuszkowską dziewięciomiesięcznego
stypendium w Nowym Jorku. Otworzyło ono
artyście drogę do amerykańskich galerii jak Bodley Gallery, w której indywidualną wystawę miał
w 1972 roku, czy Benson Gallery.
Począwszy od 1971 roku intensywna,
krzykliwa dwubarwność zaczęła stopniowo ustępować miejsca kolorystyce bardziej stonowanej,
subtelnej. W „Słabej płci” pojedyncze elementy czerwieni i zieleni skontrastowane są przez
łagodne fiolety i niebieskości. Linia pozostaje
głównym narzędziem narracji. Postaci kobiece
nadal niosą w sobie ładunek erotyzmu i zmysłowości. Giętką linią Dobkowski prowadzi formy
rozsiane na przestrzeni płótna w pozornym tylko
nieładzie. „Słaba płeć” to obraz intrygujący dla
oka i pobudzający wyobraźnię.

Bo właśnie 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. Poprzez erotykę
pragnąłem ukazać, jak silnie człowiek pożąda
natury i że jest ona dobra.
– Jan Dobkowski
„Przegląd Powszechny”, IV 1986.
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W roku 1982 Polska znajdowała się
w izolacji od świata zewnętrznego. Zaostrzona
sytuacja polityczna w kraju zagrożonym wojną znalazła swe odbicie również w sztukach
plastycznych. Wielu artystów zaczęło szukać
nowych form wyrazu chcąc oddać dramatyzm
rzeczywistości a zarazem dać upust towarzyszącym im emocjom i przemyśleniom. W gronie
tym znalazł się również Jan Dobkowski, który
w sposób szczególny odczuł ograniczenia związane z wybuchem stanu wojennego. U progu
lat 80. malarstwo legendarnego Dobsona było
już znane i cenione na całym świecie. Wystawy
w Paryżu i Nowym Jorku przyniosły rozgłos, który
świadczył o wielkim zainteresowaniu twórczością Dobkowskiego. Nagłe pogorszenie sytuacji
w kraju w sposób istotny wpłynęło na tempo
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JAN DOBKOWSKI
(UR. 1942)
Samotna wyspa, 1982
olej, akryl, płótno, 147 x 197 cm
sygn. na odwrocie: Jan Dobkowski "SAMOTNA
WYSPA" 1982 olej + acryl 147 cm x 197 cm na
odwrocie nalepka Centralnego Biura Wystaw
Artystycznych – Zachęta w Warszawie
Estymacja: 80 000 – 120 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Desa Unicum, aukcja 28.02.2019, poz. 1

rozwoju jego kariery ale przede wszystkim odbiło
się w języku malarskim.
Zbigniew Taranienko pisał: „(…) jego
malarstwo nie zawsze było żywiołowe czy radosne. Artysta wielokrotnie analizował to, co ulotne
i subtelne. A w latach 80. nie stronił od ukazywania tragizmu ludzkich przeżyć” (Siła życia. Linia
jest śladem myślenia, w: „Nowa Europa”, nr 7,
z 11.02.1992). To właśnie ów tragizm uchwycił
artysta w obrazie „Samotna wyspa”, w którym
z charakterystycznych dla siebie linii utkał zarys Polski ze złowrogo wyrastającym w jej sercu
murem. W ten subtelny, malarski sposób ukazał
odizolowany od reszty świata kraj - samotną wyspę, cierpiącą podwójnie bo również z powodu
wewnętrznego podziału.

Początkowe tendencje w malarstwie
Dobkowskiego, związane z działalnością założonej w 1967 roku wspólnie z Jerzym Ryszardem
Zielińskim grupy „Neo-neo-neo”, stopniowo
ulegały zmianom. W połowie lat 70. artysta zaczął odchodzić od erotyki na rzecz kompozycji
zbudowanych z plątaniny linii. Linia, obecna od
początku jego twórczości, zagęszcza się wypełniając całą przestrzeń płótna. W kolejnej dekadzie
Dobkowski tka z cieniutkich linii własną odpowiedź na trudną sytuację w Polsce. Wycofuje się
z życia publicznego, jego prace bywają zdejmowane przez cenzurę. Na obrazach pojawiają się
symboliczne znaki – V jak victoria (zwycięstwo),
flaga narodowa, znak krzyża, wreszcie „Samotna
wyspa” – kontur naszego kraju.

Linia jest wyrazicielką
konsekwencji, ciągłości, mota
uniwersum wokół człowieka,
istoty myślącej. (…) w rozumieniu
Dobkowskiego linia jest śladem
myślenia – myślenia człowieka
o świecie.
Jan Dobkowski 70 [katalog wystawy], wyd. PGS, Sopot 2012, s. 8.

WYSTAWIANY
Warszawa, Centralne Biuro Wystaw
Artystycznych - Zachęta, NEO-NEO-NEO. Jan
Dobkowski (Dobson), Jerzy Ryszard Zieliński
(Jurry), listopad 1994 – styczeń 1995
REPRODUKOWANY
Jan Dobkowski 70 [katalog wystawy],
wyd. PGS, Sopot 2012, s. 54.
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STEFAN KRYGIER
(1923-1997)
Nofret, 1965
brąz patynowany, wys. 170 cm ed. 4/8
sygn. STEFAN KRYGIER 1965 "NOFRET" ed.: 4/8
(do obiektu dołączony certyfikat autentyczności
podpisany przez córkę artysty)
Estymacja: 100 000 – 150 000 zł •
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Podobne potrzeby dostrzegam
u wielu widzów zmęczonych
tzw. nowoczesną sztuką. Już
w pierwszym kontakcie z dziełem
powinny wyzwalać się emocje.
Staram się używać prostego
języka znaczeń i symboli oraz
skojarzeń, tak by dotarły do
każdego widza, bez potrzeby
wyjaśniania na piśmie, o co też
autorowi chodziło. W dzisiejszej
sztuce strasznie mnie irytuje ta
wszechobecność słowa.
Igor Mitoraj w wywiadzie z Piotrem Sarzyńskim dla Polityki 08.09.2007.
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IGOR MITORAJ
(1944-2014)
Asklepios, 1988
brąz patynowany, trawertyn
wys.: 37,5 cm (bez podstawy)
sygn. u dołu: MITORAJ na odwrocie:
nr. ed.: A 302/1000 H.C.
Estymacja: 40 000 – 50 000 zł •
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WITOLD-K (KACZANOWSKI)
(UR. 1932)
Bez tytułu, z cyklu Ludzie, 1973
akryl, płótno , 49 x 39,5 cm
sygn. l.d.: Witold-K. 1973 opisany na odwrocie: L.A. 1973 Witold-K
Estymacja: 25 000 – 30 000 zł
PROWENIENCJA
kolekcja artysty
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NAD NIEKTÓRYMI
PRACUJĘ TAK
DŁUGO, ŻE Z CHĘCIĄ
POZBYWAM SIĘ ICH
ZE ŚCIANY. Z KOLEI
NIEKTÓRE Z CHĘCIĄ
BYM ODKUPIŁ
I POWIESIŁ ZNÓW
U SIEBIE. ZWŁASZCZA
TE, NAD KTÓRYMI
ZASTANAWIAM SIĘ
'JAK JA TO WTEDY
NAMALOWAŁEM?'
– Jacek Yerka

98
JACEK YERKA
(UR. 1952)
Sen nocy letniej, 1986
akryl płótno, 50,5 x 61,5 cm
sygn. p.d.: JRKOWALSKI, opisany na blejtramie: JACEK KOWALSKI
"SEN NOCY LETNIEJ" AKRYL 1986
Estymacja: 250 000 – 400 000 zł •

Malowanie ze strachu przed wojskiem. Z Jackiem Yerką rozmawia Tomasz Bielicki, Nowości, Toruń, nr 147, 25.06.2008.
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PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
Agra Art, aukcja 17.03.2013, poz. 96
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RZECZYWISTOŚĆ
JEST BARDZO
PRZYGNĘBIAJĄCA.
ŻYJĄC W NIEJ
BEZUSTANNIE MOŻNA
POPAŚĆ W DEPRESJĘ.
TRZEBA JĄ TROCHĘ
ODREALNIĆ.
– Jacek Yerka
Malowanie ze strachu przed wojskiem. Z Jackiem Yerką rozmawia Tomasz Bielicki, Nowości, Toruń, nr 147, 25.06.2008.
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JACEK YERKA
(UR. 1952)
Atramentowy wąwóz, 2012
akryl, płótno, 61 x 50 cm
sygn. p.d.: YERKA 12 opisany na blejtramie:
JACEK YERKA ATRAMENTOWY WĄWÓZ AKRYL 2012
Estymacja: 250 000 – 400 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna,
Agra Art, aukcja 14.10.2012, poz. 111
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100
TOMASZ SĘTOWSKI
(UR. 1961)
Gdy rozum śpi, 2000
olej, płótno, 80 x 100 cm
sygn. l.d.: T. Sętowski 2000
Estymacja: 80 000 – 120 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
WYSTAWIANY
Olsztyn, BWA, Tomasz Sętowski – Muzeum wyobraźni
– malarstwo, 2 grudnia 2005 – 2 stycznia 2006.

Tomasz Sętowski jest artystą malarzem,
który w szczególny sposób łączy
tradycje malarstwa fantastycznego
z bardzo współczesną kreacją, bliską –
w swym zasadniczym sensie – cyfrowo
realizowanej, wirtualnej rzeczywistości.
Realność rzeczy i ludzi, którą wyobraża
w obrazach, staje się w licznych
jego pracach ciągiem zdarzeń jakby
niekończącej się podróży – zbudowanej
z wielości światów, zbliżonych do siebie
sztuką swojego malarstwa.
Marian Panek, Odyseja obrazów Tomasza Sętowskiego, czyli malarski wehikuł czasu,
w: Tomek Sętowski. Malarski teatr zdarzeń, Częstochowa 1996, s. 10.
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101
TOMASZ SĘTOWSKI
(UR. 1961)
Anioł
brąz patynowany
wys. 81 cm z podstawą
sygn. z tyłu: Sętowski
Estymacja: 25 000 – 45 000 zł •
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102
SALVADOR DALI
(1904-1989)

103
MARC CHAGALL
(1887-1985)

Torreador i motyle, 1972
Autoportret, 1972
litografia barwna, papier, 73 x 52 cm
ed. 85/250
sygn. p.d. monogramem wiązanym, l.d.: 85/250
(posiada certyfikat autentyczności Fine Prints
Art z Nowego Jorku)

litografia barwna, papier, 38 x 28 cm (w świetle oprawy)
sygn. u dołu (ołówkiem): Marc Chagall epenne d'essai V/V
na odwrocie certyfikat Fine Prints Art.
Estymacja: 15 000 – 25 000 zł •

Estymacja: 20 000 – 30 000 zł •
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[Lempicka] jest
niekwestionowaną ikoną Art
Déco, ponieważ jej malarstwo
zawiera wszystkie cechy ruchu
artystycznego, który rozwinął
się we wczesnych lat 20-tych:
jest "dekoracyjne", ponieważ
przyciąga wzrok i jest
natychmiast rozpoznawalne,
jest "międzynarodowe"
w swoim pochodzeniu,
rozwoju i rozpowszechnieniu
oraz "nowoczesne", ponieważ
jest ono inspirowane
najbardziej innowacyjnymi
językami XX wieku: fotografią,
grafiką, kinem i modą.
– Gioia Mori
Mori G., Tamara de Lempicka. La reine de l’Art déco, wyd. Skira, Mediolan 2013.

326

104
TAMARA ŁEMPICKA
(1898-1980)
Printemps, 1928
serigrafia barwna, papier
46 x 35,5 cm w świetle oprawy ed. 3/175
ed. l.d.: 3/175 p.d.: pieczęć TAMARA de
LEMPICKA
Estymacja: 35 000 – 50 000 zł •
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Polski artysta, malarz i podróżnik z zamiłowania. Przedstawiciel nurtu koloryzmu,
malarstwa metaforycznego oraz surrealizmu.
Czerpie inspiracje z geologii, botaniki, mitologii,
religii, filizofii oraz kosmosu. Artysta tworzy obrazy hołdujące energii życia i natury za pomocą
kontrastowych, wyrazistych barw albo przeciwnie
monochromatycznych kompozycji. Artysta na
swoich obrazach łączy światy, które do tej pory
nie miały szans ze sobą się spotkać. W ten sposób
ryby dostają kół, a w wazonie możemy spotkać
na jego obrazach bukiet papug. Trybalski zaczynał w Kamiennej Górze jako projektant tkanin,
jednocześnie współpracując z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Od 1970
roku był członkiem Związku Polskich Artystów
Plastyków. W tym samym roku odbył się debiut
malarski Trybalskiego w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 80.
związał się z Biurem Planowania Przestrzennego
i zaangażował się z projekt rewaloryzacji miast
Dolnego Śląska co zostało nagrodzone przez
Stowarzyszenie Architektów Polskich. W tym
czasie oddawał się swojej drugiej pasji, jaką są
podróże. Zwiedził wiele zakątków świata w tym
Mongolię, Syberię, Armenię, Wyspy Galapagos
oraz Antarktydę. Podróże są źródłem inspiracji
dla jego wielobarwnych, doskonałych warsztatowo prac. Cykle malarskie takie jak „Kamienie
mówią” i „Lidytowe autostrady” odwołują się
bezpośrednio do jego podróży. Serie obrazów
„Florokształty” i „Faunokształty” były inspiracją
do filmów „Mity i metafory” (TVP Wrocław) oraz

„Ech kolory, ech potwory” (TVP Wrocław, Warszawa, Kraków). Najnowszy cykl obrazów to „Pejzaże
wyobrażone” i są tworzone w technice czystego
pigmentu. Artysta jest bardzo konsekwentny
w swojej twórczości. Systematycznie doskonali
swój warsztat i eksperymentuje z nurtem surrealizmu. Obrazy są malowane z hiperrealistyczną
dokładnością, pomimo że przedstawiają surrealistyczne, wyobrażone kompozycje. W latach
90. jego prace zaczęły wzbogacać się o abstrakcyjne wątki, które nadały jeszcze więcej cech
onirycznych jego malarstwu. Bohaterowie jego
płócien zaczęli pojawiać się w nieokreślonych
przestrzeniach budowanych kolorem i nierozpoznawalnymi formami. Artysta nie opowiada o malowanym przedmiocie a o emocjach, jakie w nim
wzbudza. Jego twórczość mówi o odczuciach
i pamięci dlatego rezygnuje on z przedstawień
znanych ze świata realnego na rzecz prezentacji
jego świata wewnętrznego i wyobrażonego. Trybalski jest bardzo doceniany w kraju i za granicą
czego dowodem są liczne wystawy jego prac.
Jego kolorowe prace, naładowane pozytywną
energią i szczególną precyzją detalu są chętnie
oglądane i kupowane do kolekcji prywatnych.
Bożena Danielska w tekście towarzyszącym wystawie „Pejzaże wyobrażone” w Jeleniej Górze
w 2015 roku napisała: „Zawiłe formy i figuracje
jego wyobraźni, niezwykłość i oryginalność wizji,
czysto malarska uroda współgrają z wyrafinowanym smakiem i zmysłem kolorystycznym.
Salwador Dali i Max Ernst ... w Pawle Trybalskim
z Michałowic.”

To, czego szukamy
w życiu, nieczęsto
dane jest nam znaleźć.
Zrobiłem z paradoksów
i oczywistości źródło
skojarzeń pozwalających
przenieść świat wyobraźni
do świata malowanego
obrazu. To czego szukamy
długo i daleko, radzę
znaleźć szybko i blisko.
- Paweł Trybalski
Pejzaże wyobrażone [katalog
wystawy], Jelenia Góra 2015.

105
PAWEŁ TRYBALSKI
(UR. 1937)
Martwa natura z tukanem, 2021
olej, pigment, płyta
79 x 63 cm (w świetle oprawy)
sygn. l.d.: PAWEŁ TRYBALSKI/2021 PINX
na odwrocie nalepka z opisem pracy
Estymacja: 25 000 – 35 000 zł •
PROWENIENCJA
kolekcja artysty
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Żyjemy w antropocenie.
Zdominowana przez
człowieka natura jest tłem
i źródłem cennych surowców
dla ludzkich działań
i tworzonych przez człowieka
obiektów. Obrazy Łukasza
Patelczyka są interesującym
wizualnym komentarzem do
współczesnej kultury.
– Iwona TeodorczukMożdżyńska
Tekst towarzyszący wystawie Łukasza Patelczyka w Galerii Pionova
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ŁUKASZ PATELCZYK
(UR. 1986)
Turquoise glass, 2020
olej, płótno, 120 x 100 cm
sygn. na odwrocie: TURQUOISE glass 2020 Łukasz Patelczyk
Estymacja: 35 000 – 45 000 zł •
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Absolwent Wydziału Malarstwa na
Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Artysta należący do młodego pokolenia malarzy Polskich,
którzy są doceniani przez środowisko artystyczne
i kolekcjonerów. Wystawia na licznych ekspozycjach solowych (m.in.: „Migotanie", Centrum
Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu) oraz
zbiorowych w kraju i za granicą (np. Volta Show
2020 w Nowym Jorku). Jest laureatem konkursu Artystycznej Podróży Hestii, Bielskiej Jesieni
w 2015 roku oraz wielu innych wyróżnień. W 2016
roku otrzymał Kulturalne Stypendium Miasta
Gdańska. Jest zwycięzcą rankingu "Kompas Młodej Sztuki" 2020 (ex aequo z Agatą Kus). Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych
oraz państwowych np. w Muzeum Narodowym
w Gdańsku. W swojej twórczości Patelczyk skupia
się przede wszystkim na nowoczesnym ujęciu
zagadnienia przyrody. Artysta reinterpretuje
klasyczny temat pejzażu. Nie są to realistyczne
ujęcia, a raczej impresje na temat. Są to krajobrazy wymyślone, stworzone w wyobraźni artysty.
Patelczyk przez lata swojej twórczości stworzył
swój własny język symboli i charakterystyczny
styl, który jest rozpoznawalny przez miłośników
sztuki. Tworzy obrazy cyklami, eksperymentując
z fakturą obrazów oraz skalą. Prace Patelczyka
charakteryzują się rozważnym doborem gamy
kolorystycznej i jej zawężeniem. Artysta łączy
realistycznie malowany pejzaż z abstrakcyjnymi
figurami geometrycznymi, które mają pokazać
ingerencję człowieka w świat przyrody. Obraz
prezentowany na najbliższej aukcji przedstawia
pejzaż który wydaje się być widziany przez turkusową szybę z ciemnymi kropkami wędrującymi
po niej. Zabieg ten znacznie ochłodził kolory
widzianego krajobrazu, odrealniając go i nadając
mu nowy kontekst. Gdyby artysta poprzestał
na samym pejzażu, to szarość nieba zdominowałaby kompozycję i nie zaintrygowałby on tak
publiczności, pomimo niekwestionowanej doskonałości warsztatu artysty. W innych obrazach
nierealistyczne dodatki do pejzażu stanową linie
oraz inne formy nietożsame z pejzażem w tle.
Patelczyk jest niezwykle konsekwentnym i świadomym artystą. Jego prace są bardzo intrygujące
i jednocześnie są niezwykle estetyczne, dlatego przykuwają uwagę widzów, którzy chętnie
oglądają prace na wystawach galeryjnych, ale
i w prywatnych kolekcjach. Artysta ma doskonały
warsztat malarski oraz dopracowaną technikę
laserunków, które są jego cechą rozpoznawczą.
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Przez wykształcenie skłaniające się bardziej ku dziedzinie filmowej 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 figuratywne. 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 definiowałoby go jako malarza, fotografa czy filmowca.
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 Haifie, Wilhelm-Hack Museum w Ludwigshafen,
Art Collection of the World Bank w Waszyngtonie
i Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy.
Waśko odnajdywał się również jako inicjator wydarzeń artystycznych. W 1979 roku założył w Łodzi Archiwum Myśli Współczesnej, która
zrzeszała artystów i miłośników sztuki na sympozjach i wydarzeniach kulturalnych. To dzięki jego
inicjacji została zrealizowana międzynarodowa,
niezależna wystawa „Konstrukcja w Procesie”
(1981) oraz powstało Międzynarodowe 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 Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Artystów (IKG)
z siedzibą w Kolonii. W 2004 roku zainaugurował
łódzkie Międzynarodowe Biennale Sztuki.

107
RYSZARD WAŚKO
(UR. 1947)
Portrait of lost in the Past, 2013
olej, płótno, 130,5 x 100,5 cm
sygn. na odwrocie: R. Waśko 2013 "Portrait of
lost in the Past" R.Waślo oraz na blejtramie:
Portrait of lost in the Past" F.Waśko

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

Estymacja: 60 000 – 80 000 zł

Rozmowa z magazynem Szum 27.04.2017
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108
ANDRZEJ PARUZEL
(UR. 1952)
Czarny kwadrat, 1976
fotografia, odbitka srebrowa
120 x 120 cm
(12 fotografii 30 x 40 cm każda)
Estymacja: 30 000 – 40 0000 zł
WYSTAWIANY
Gliwice, Galeria Esta Gliwice, Dotyk
przestrzeni, 2021
Radom, MCSW Elektrownia, szczekał
na mnie wnuk psa, który szczekał na
Strzemińskiego, 2019
Paryż, Galeria Lara Vincy, Sytuacje VideoFotograficzne, 1977 Video-Fotograficzne,
1977

W atelier wykonałem
12 zdjęć aparatem
znajdującym się zawsze
w tym samym miejscu na
statywie. Kilka metrów
przede mną znajdowało
się lustro zaś za mną,
nieco dalej, była biała
ściana. W poszczególnych
próbach umieszczałem
ten sam czarny kwadrat
na lustrze, między
lustrem a aparatem, na
aparacie i na ścianie
za mną. Zmieniając
nastawienie ostrości
w aparacie ujawniam
realną obecność czarnego
kwadratu w przestrzeni
oraz złudzenie jego
dotyku.
– Andrzej Paruzel
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Już w czasie pierwszych studiów uniwersyteckich, na początku lat siedemdziesiątych,
Paruzel wyjeżdżał do Paryża i w galeriach poznał
prace artystów europejskich i amerykańskich
konceptualnych posługujących się fotografią
i video. Paruzel wspomina: „bardzo ceniłem
strukturalne prace Jana Dibbetsa, działania do
kamery Valie Export, Petera Weibla czy performatywne instalacje Nam Jun Paika. Uprawianie
fotografii analitycznej, badającej własne medium
jeszcze bardziej ''wyostrzyłem" w łódzkiej szkole filmowej, gdzie poznałem twórczość moich
starszych kolegów z Warsztatu Formy Filmowej.”
Artysta realizował cykle prac fotograficznych,
video zapisów i instalacji, gdzie badał relacje
między sobą, swoim postrzeganiem przestrzeni a rejestrującą ją kamerą. Na indywidualnej
wystawie w 1977 w paryskiej galerii Lara Vincy ''Sytuacje video fotograficznej'” Paruzel
prezentował prace o takiej problematyce. Na
centralnym miejscu eksponowana była praca
'' Czarny kwadrat''. Choć nie użył w niej kamery video z monitorem, to wprowadzając lustro
przed aparat fotograficzny w pewnym stopniu
stworzył zamknięty układ w przestrzeni dający
się obserwować i rejestrować. Artysta wspomina wystawę w 1977 roku na której prezentował
„Czarny kwadrat”: „Pracę powstałą niemal pół
wieku temu zapamiętałem szczególnie jeszcze
z innego powodu. Podróżowałem na wystawę do
Paryża najtańszym środkiem lokomocji - pociągiem. Wszystkie prace miałem w wielkiej teczce
a ta praca była przygotowana przez introligatora
na połączonych, ale składających się, czterech
tekturach. Precyzyjne sprawdzanie celników i żołnierzy na granicy z NRD a później dwukrotnie
na granicy Berlina wschodniego i zachodniego,
sprawiło, że musiałem wyciągać, rozkładać pracę
i składać w przeładowanym przedziale narażając
współpodróżnych na niedogodności. Drżałem,
aby prac nie zniszczyła się i żeby jej stracić z powodów znanych tylko upartym kontrolerom...”
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DOMINIK
LEJMAN

W Royal College wszyscy
to robili. Brali projektor do
slajdów, rzucali zdjęcie na
płótno i przemalowywali.
W ten sposób łatwo
powstawał realistyczny obraz.
Pomyślałem sobie, że w ogóle,
po co przemalowywać?
Może po prostu zostawić tą
projekcję, taką jaka jest.
– Dominik Lejman

Dominik Lejman na tle swoich projekcji, Warszawa,
23.09.2008, fot. Grażyna Jaworowska, Agencja Gazeta.
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Dominik Lejman jest twórcą, którego
trudno zaszufladkować do jednego medium
artystycznego. Tworzy zarówno „wideo freski”
i wielkoformatowe projekcje w przestrzeni
publicznej (m.in. stałe instalacje w szpitalach
w Nowym Jorku i w Cleveland) jak i posługuje się tradycyjną techniką malarstwa. Lejman
łączy swoje zamiłowanie do sztuki wideo z obrazami na płótnach wyświetlając projekcje na
syntetycznych obrazach. O twórczości Dominika
Lejmana w książce wydanej przez Galerię Labirynt możemy przeczytać: „Dominik Lejman
jest zainteresowany przede wszystkim obrazem
człowieka, któremu przygląda się bez mentorskiego zacięcia. Artysta skupia się na kondycji
ludzkiej we współczesnym świecie, zarówno
w sensie duchowym – w wymiarze jednostkowego doświadczenia człowieka postawionego
w obliczu czasu, sił natury, ograniczeń ciała –
jak i w odniesieniu do jego miejsca w systemie
społecznym” (Dominik Lejman, wyd. Galeria Labirynt, Lublin 2013, s. 6). Jednym z najbardziej
rozpoznawalnych dzieł twórczości artysty jest
projekt realizowany w ramach europejskiego
programu Culture 2000. Lejman wyświetlał na
ścianach szpitala dziecięcego w Brukseli, Paryżu, Madrycie i Warszawie projekcje wideo ze
zwierzętami. Ten gest w kierunku najmłodszych
był kontynuowany w kolejnych miastach. Zainteresowanie projekcją przeniósł artysta również
na malarstwo sztalugowe. W rozmowie z Moniką

Masłoń i Stefanem Paruchem opowiadał o tym
doświadczeniu: „Potem weszły w użycie projektory wideo i pomyślałem, że mogę zamknąć obraz
w architekturze, w miejscu bez wyjścia, gdzie
istnieje projekcja i obraz jednocześnie. Zapis
wideo będzie nie tyle dopełniał, co stanie się
kolejnym laserunkiem, półprzezroczystą warstwą
malarską. Tak jak Warhol stosował w obrazie
sitodruk, tak ja mogę w swojej sztuce stosować
projekcję. Z perspektywy tych dwudziestu pięciu
lat nadal konsekwentnie czerpię przyjemność
z tego formalnego zabiegu. Mam poczucie, że nie
jest to pusty trik, ale mechanizm, który pozwala
mi powiedzieć rzeczy, których inaczej może bym
nie był w stanie”. Dominik Lejman z powodzeniem i konsekwencją łączy te dwie dyscypliny,
kierując filmowe projekcje na abstrakcyjne minimalistyczne obrazy albo architekturę. Podłoże nie służy tu za ekran. Jest integralną częścią
obrazu, którego faktura współgra z rzuconą nań
projekcją. Filmowe sekwencje adaptują się do
malarskiej bądź architektonicznej kompozycji,
która staje się scenografią. Realizowany w jej
obrębie scenariusz determinowany jest wprost
przez „krajobraz” namalowanych na płótnie,
bądź realnych w przestrzeni, linii i płaszczyzn.
Projekcje puszczane w zapętleniu bądź zjawiające się na krótko i znikające, wciągają do gry
widza. Powstaje niepokojący obraz żywych istot
poddanych rozmaitym rytmom czasu i uwięzionych w geometrii.
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DOMINIK LEJMAN
(UR. 1969)
Orchidea, 1999
akryl, płótno, projekcja wideo, 180 x 180 cm
sygn. na odwrocie: "Orchidea" 1999 Dominik Lejman
(Praca posiada certyfikat autentyczności podpisany przez artystę)
Estymacja: 30 000 – 40 000 zł •
WYSTAWIANY
Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,
Luksus Przetrwania. Dominik Lejman, 22.04-19.06.2000
REPRODUKOWANY
Luksus Przetrwania. Dominik Lejman [katalog wystawy], red. Szabłowski S.,
wyd. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2000, s. nlb.
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Kiedy 5 sierpnia 1962 roku Marilyn
Monroe popełniła samobójstwo jako gasnąca
gwiazda u schyłku wielkiej kariery, Andy Warhol
- artysta, który ostatecznie uczynił z niej idolkę
- coraz bardziej zbliżał się do nowej fazy malarstwa komercyjnego. Warhol stworzył pierwsze dedykowane aktorce obrazy wkrótce po jej
przedwczesnej śmierci w 1962 roku. Jako obrazu
źródłowego użył zdjęcia reklamowego do filmu
z udziałem Monroe - Niagara z 1953 roku. Marilyn
stała się centralnym punktem indywidualnej wystawy Warhola w Stable Gallery w Nowym Jorku
w listopadzie 1962 roku. Złota Marilyn Monroe,
pomnik ku czci niedawno zmarłej gwiazdy, witała gości przy wejściu na wystawę. Po głośnej
wystawie "Nowi realiści", która została otwarta
tydzień wcześniej, pokaz prac Warhola okazał
się hitem, a wizerunek Marilyn główną jego
gwiazdą. Architekt Philip Johnson kupił obraz
i podarował go Museum of Modern Art w Nowym
Jorku, rozpoczynając tym samym wielką karierę
artystyczną Warhola.
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ANDY WARHOL
(1928-1987)
Marlin Monroe, 1983
serigrafia, papier, 60 x 60 cm ed. 2201/2400 (dyptyk)
sygn. w płycie p.d.: Andy Warhol odręcznie
numerowana l.d.: 2201/2400 (każda) na odwrocie
pieczęć CMOA
Estymacja: 20 000 – 40 000 zł •
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna

W 1967 roku Warhol założył firmę wydawniczą Factory Additions, za pośrednictwem
której opublikował portfolio z sitodrukami swoich
najważniejszych dzieł, przede wszystkim portretów ikon ówczesnej popkultury. Pierwszym z nich
była właśnie Marilyn Monroe. Zafascynowany
możliwościami jakie dawało zwielokrotnione powielanie Warhol postanowił przekształcić twarz
aktorki w ikonę dostępną dla wszystkich. W tym
celu zwrócił się ku technikom graficznym. Każdy
wykonany w Factory Additions sitodruk powstawał poprzez nałożenie pięciu ekranów: jednego, na którym znajdował się obraz fotograficzny
i czterech dla różnych obszarów koloru, czasami
drukowanych poza rejestrem. Powielany wielokrotnie płaski obraz z mechanicznie nałożonymi
plamami barwnymi w technice sitodruku oddawał mechanizm taśmy produkcyjnej i reguły kultury, „przepuszczającej” ówczesnych idoli przez
komercyjną maszynkę i gloryfikującej wizerunek.
Na tym miedzy innymi polegał pop-art w wydaniu Warhola – wyzwolił obraz z wysublimowanej

otoczki, komentował zarówno konceptualizm
i sztukę abstrakcyjną, jak i sytuację w Stanach
Zjednoczonych burzliwych lat 60. XX wieku, jak
zauważa Marta Ryczkowska (Korespondencje.
Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław
Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki
w Łodzi, Łódź 2012, s. 726).
Wykonywane w 1967 roku przez Factory
Additions sitodruki stały się niezwykle popularne
a ich nakład został szybko wyczerpany.
Oferowane serigrafie zostały wydane
przez CMOA w 1983 roku i stanowią kontynuację,
wspomnianej wyżej, pierwszej serii prac z 1967
roku. CMOA to skrót od Carnegie Museum Of
Art, muzeum w Pittsburghu, miejscu narodzin
Andy’ego Warhola, któremu artysta podarował
60 swoich obiektów, dając możliwość powielania
każdego z nich w limitowanej edycji (2400 sztuk).
Ze względu na malejącą dostępność serigrafie
wydawane przez CMOA należą w tej chwili do
najbardziej poszukiwanych prac graficznych
Andy’ego Warhola.

Nie myśl o robieniu sztuki,
po prostu ją rób. Niech inni
zdecydują, czy jest dobra
czy zła, czy ją kochają czy
nienawidzą. Podczas gdy oni
będą decydować, ty rób jej
jeszcze więcej.
– Andy Warhol
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111
LEON TARASEWICZ
(UR. 1957)
Bez tytułu, 2001
olej, płótno / 189 x 129,5 cm
sygn. na odwrocie: L Tarasewicz 2001 oraz opisany:
ZR-4131-6-D.S./2001 poz.4 oraz nieczytelny podpis
(Praca posiada certyfikat autentyczności z Gary
Tatintsian Gellery w Nowym Jorku )

Estymacja: 150 000 – 200 000 zł •
PROWENIENCJA
Polska, kolekcja prywatna
Gary Tatintsian Gallery
Pracownia artysty

… Jak dziecko zawsze jestem
zaskoczony tą nagłą utratą
chwili: wszystko uległo
zmianie, choć wmawiam sobie,
że widzę to samo drzewo,
pole, las. Uświadamiam
sobie wówczas, jak mało
w ciągu naszego krótkiego
życia możemy dostrzec
i doświadczyć bezgranicznej
ciągłości natury. Chociażby
tylko dlatego warto być
malarzem…
– Leon Tarasewicz
Obecność pejzażu, 1998 [fragment pracy doktorskiej], pierwodruk
w katalogu wystawy w Zachęcie oraz „Gazeta Wyborcza” wyd.
Białystok, 5 III 1999 (tekst opublikowany w całości)

REPRODUKOWANIE
Gola J., Leon Tarasewicz, wyd. Stowarzyszenie
Edukacji Artystycznej Ślad, Warszawa 2007, 323.
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112
WŁODZIMIERZ PAWLAK
(UR. 1957)

113
WŁODZIMIERZ PAWLAK
(UR. 1957)

Martwa natura, 2011

Dziennik, 2014

olej, płótno, 60,5 x 73 cm
sygn. na odwrocie: WŁODZIMIERZ PAWLAK MARTWA NATURA 60 X 73 2011

olej, płótno, 61 x 50 cm
sygn. na odwrocie: WŁODZIMIERZ PAWLAK DZIENNIK 1 VIII 61x50 2014

Estymacja: 35 000 – 45 000 zł •

Estymacja: 25 000 – 35 000 zł •
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WŁODZIMIERZ PAWLAK
(UR. 1957)
Ikona Industrialna 9, 2014
akryl, płótno, 90 x 90 cm
sygn. na odwrocie: WŁODZIMIERZ PAWLAK
IKONA INDUSTRIALNA 9 90 x 90 2014
Estymacja: 30 000 – 40 000 zł •

Prace Pawlaka są bardzo silnie osadzone
w kulturze, wiele w nich cytatów malarskich,
szczególnie z mistrzów artysty, a więc
z Malewicza i Strzemińskiego (cykle ‘Tablice
dydaktyczne’ i ‘Przestrzeń logiczna obrazu’)
oraz innych odwołań, np. do duchowości ikony.
Możemy ten wpływ zauważyć na przykładzie
kilku dzieł malarskich zatytułowanych ‘Ikony
industrialne’ powstałych w latach 1990-91.
Jastrzębska P., Wystawa W. Pawlaka. Pewnego razu w mieście
X. Wprowadzenie do bieli, Obieg, 17.07.2007.
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Edward zawsze miał wielką, niemalże
kompulsywną potrzebę malowania. Codziennie
pracował przez wiele godzin, nie potrafił zrobić
nawet dnia przerwy. W latach 70. byliśmy dość
biedni często brakowało nam pieniędzy na nowe
płótna i ramy. Wtedy Edward wybierał obraz,
który wydawał mu się nieudany i malował na nim
nowy. – Teresa Gierzyńska
Nowaczyk W., Szafranski W., Edward Dwurnik. Wielki malarz treści, Poznań 2014, s. 6.

Wybitny polski malarz i grafik. W latach
1963-1970 studiował na Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, na wydziale malarstwa, grafiki oraz
rzeźby. W 1965 roku rozpoczął niezależny od toku
studiów cykl rysunków i akwarel, a od 1966 obrazów olejnych "Podróże autostopem". Od 1970
roku powstało kilkanaście cykli malarskich, między innymi "Sportowcy" (1972-1978) ukazujący
bohaterów zwykłej PRL-owskiej codzienności
w komiksowo – karykaturalny sposób. Wśród
kolejnych cykli obrazów powstały dwie serie poświęcone tragicznym losom ludzi uwikłanych
w historię: w "Drodze na Wschód" (1989-1991)
Dwurnik upamiętnia ofiary stalinizmu, a w "Od
Grudnia do Czerwca" (1990-1994) ofiary stanu
wojennego w Polsce. W twórczości Dwurnika
można także znaleźć obrazy niezaangażowane,
np. cykl "Błękitne" (lata 90-te) to pozbawione
horyzontu, bliskie abstrakcji pejzaże morskie,
a "Dwudziesty piąty" barwne abstrakcje w technice action painting. Inne serie to m.in. "Portret"
(od lat 70-tych), "Robotnicy" (lata 80-te), "Niech
żyje wojna!" (1991-1993), "Niebieskie miasta"
(od 1993), "Diagonalne" (od 1996), "Wyliczanka"
(od 1996). Edward Dwurnik wymieniany jest jako
„jedyny polski artysta, któremu udało się odnieść
międzynarodowy sukces przed transformacją

EDWARD
DWURNIK

(m. in. udział w "documenta 7" w Kassel w 1982
roku). Był też jedynym artystą, który niezależnie
od uznania w kręgach profesjonalnych, cieszył
się popularnością we wszystkich środowiskach
odbiorców sztuki. Niepokorny i prowokacyjny,
zmienny i nieprzewidywalny, pełen diabelskiego
poczucia humoru, budził skrajne reakcje i poruszenie, także wśród twórców najmłodszego
pokolenia. Dwurnik był również autorem projektów do monumentalnych kompozycji malarskich
w przestrzeni publicznej oraz twórcą rysunków
i gwaszy do filmów animowanych "Warzywniak,
360 stopni" (2007) oraz "Oaza" (2009) w reżyserii
Andrzeja Barańskiego. Laureat licznych nagród,
m.in. nagrody krytyki artystycznej im. Cypriana
Kamila Norwida (1981), nagrody Komitetu Kultury Niezależnej "Solidarności" (1983), nagrody
Coutts Contemporary Art Foundation (1992). Powstało kilka filmów dokumentalnych o twórczości artysty, m. in: "Owoce Ziemi" (1977), "Portret
z natury" (1984) i "Polska Nike" (1987) w reżyserii
Andrzeja Szczygla oraz "Podróże Edwarda Dwurnika" (1995) Grażyny Banaszkiewicz. Edward
Dwurnik, jedna z najbardziej rozpoznawalnych
osobowości polskiej sztuki współczesnej zmarł
28 października 2018 roku.

Edward Dwurnik, Warszawa 1983, Tadeusz Rolke, Agencja Gazeta.
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(…) w swoich obrazach na tematy
polskie, obnaża Dwurnik z bezlitosną
prostodusznością nasz półwsiowy,
półwielkomiejski folklor, ukazuje
codzienną mikrodramę społeczną
z typowymi dla niej groteskowymi
zagadnieniami (…) Dwurnik nie
obawia się żadnych drastycznych
i żenujących momentów, z jakich
składa się życie i bezbłędnie

115
EDWARD DWURNIK
(1944-2018)
Czego się gapisz, 1972
akryl, płótno, 114,5 x 146 cm
sygn. na odwrocie: E. DWURNIK 1972 NR. 72 na odwrocie
papierowa nalepka z opisem pracy, nalepka wystawowa Galerii
Teatru Studio, nalepka wystawowa BWA w Lublinie oraz nalepka
przewozowa na Documenta 7 w Kassel
Estymacja: 150 000 – 200 000 zł •
PROWENIENCJA
Niemcy, kolekcja prywatna

Nowaczyk W., Szafranski W., Edward Dwurnik.
Wielki malarz treści, Poznań 2014, s. 6.

WYSTAWIANY
Kassel, Documenta 7, 1982
Warszawa, Galeria Teatru Studio, Dwurnik – Kalina, 1974/1975
Lublin, BWA, Edward Dwurnik. Wystawa malarstwa, 1974
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Ustalamy koncepcję, ale nie to, co kto namaluje.
W trakcie pracy odbywa się rozmowa gestów,
a nie słów. Malujemy w milczeniu. To, co mnie
w tym interesuje, to moment przekroczenia
samotności artysty. Malarz jest zawsze sam
przed swoim płótnem i w samotności musi
podejmować decyzje. Tutaj jest inaczej, bo
kiedy ja maluję, Marcin stoi za moimi plecami.
Obserwuje to, co ja robię, i intelektualnie
obejmuje proces powstawania obrazu. Kiedy
ja się zmęczę i nie wiem co dalej, wtedy on ma
już pełną orientację w sytuacji, podchodzi do
płótna i kontynuuje. No i tak na zmianę.
– Ryszard Grzyb
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OBA
RYSZARD GRZYB I MARCIN OSIOWSKI
(UR. 1978) (UR. 1976)
Wystrzał z afrykańskiej armaty, 2002
olej, płótno, 146 x 114,5 cm
sygn. na odwrocie: Wystrzał z afrykańskiej armaty Ruszard Grzyb Marcin Osiowski
2002 oraz pieczęć OBA z nr. 23
Estymacja: 30 000 – 45 000 zł •
WYSTAWIANY
OBA. Ryszard Grzyb & Marcin Osiowski. Piękna dezynwoltura. My oba to trzecia
osoba, Galeria Program, Warszawa 2003
Warszawa, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego Oddział Muzeum
Narodowego w Warszawie, OBA Ryszard Grzyb & Marcin Osiowski Piękna
dezynwoltura my oba to trzecia osoba, 2003
REPRODUKOWANY
OBA Ryszard Grzyb & Marcin Osiowski Piękna dezynwoltura my oba to trzecia osoba
[katalog wystawy], Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego Oddział Muzeum
Narodowego w Warszawie, red. Dorota Monkiewicz, Warszawa 2003, s. 45.
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117
ALEKSANDER ROSZKOWSKI
(UR. 1961)

118
IGOR DOBROWOLSKI
(UR. 1987)

Cztery oranżowe kwadraty, 2013

Freedom in you, 2020

olej, płótno, 80 x 80 cm
sygn. na odwrocie: ALEKSANDER ROSZKOWSKI
1007 "CZTERY ORANŻOWE KWADRATY" 2013

olej, płótno, 175 x 122 x 4,5 cm
sygn. na odwrocie: Igor Dobrowolski "freedom IN you"
Estymacja: 70 000 – 90 000 zł •

Estymacja: 15 000 – 20 000 zł •
PROWENIENCJA
kolekcja artysty
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119
JAKUB SŁOMKOWSKI
(UR. 1982)

120
LIA KIMURA
(UR. 1992)

Poziom Nad, 2012
olej, płótno, 120 x 120 cm
sygn. na odwrocie: JSłomkowski 2012 "POZIOM NAD"
Estymacja: 15 000 – 18 000 zł •

Reappearance, 2021
PROWENIENCJA
Warszawa, kolekcja prywatna
WYSTAWIANY
Wrocław, Mia Art Gallery, Wizje pejzażu, 06.04-20.04.2013

olej, płótno, 130 x 100 cm
sygn. na odwrocie: K LIA KIMURA "REAPPEARANCE" 2021
Estymacja: 18 000 – 20 000 zł •
PROWENIENCJA
kolekcja artysty
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REGULAMIN SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
W DOMU AUKCYJNYM POLSWISS ART
SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży dzieł sztuki lub innych
obiektów kolekcjonerskich na aukcjach
lub w ramach tzw. sprzedaży poaukcyjnych organizowanych przez spółkę pod
firmą DOM AUKCYJNY POLSWISS ART
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000187973, posiadającą NIP 526246-17-79, REGON: 016246823, zwaną dalej Domem Aukcyjnym.
Regulamin obowiązuje wszystkich Licytujących, którzy biorą udział w Aukcji oraz
Nabywców, którzy zawarli z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży lub warunkową 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. Powyższe zmiany nie dotyczą jednak umów
sprzedaży Obiektów zawartych przed
ogłoszeniem zmiany Regulaminu.
1. Definicje

Aukcja – zorganizowany sposób zawarcia
umowy polegający na składaniu Domowi
Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych
Obiektów przez Licytujących, którzy w niej
fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski Nabywca jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży
lub warunkowej umowy sprzedaży.
Aukcjoner – osoba fizyczna wyznaczona
przez Dom Aukcyjny do prowadzenia Aukcji.
Cena wywoławcza – cena wywoławcza jest kwotą, od której rozpoczyna się
Aukcja Obiektu. Zwyczajowo cena wywoławcza zawarta jest między połową
a trzy czwarte dolnej granicy estymacji.
Obiekty licytowane są w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej
niż cena wywoławcza lub równą tej kwocie. Informację o cenie obiektów oznaczonych w katalogu gwiazdką można uzyskać
w Domu Aukcyjnym.
Cena gwarancyjna – dla każdego obiektu Dom Aukcyjny ustala cenę gwarancyjną. Jej wysokość jest informacją poufną.
Kwota ta mieści się w przedziale pomiędzy
ceną wywoławczą a dolną Estymacją. Jeżeli w trakcie Aukcji cena gwarancyjna nie
zostanie osiągnięta, zakończenie Aukcji
skutkuje zawarciem warunkowej umowy
sprzedaży, co zostaje ogłoszone przez Aukcjonera.

Estymacja: – podana w katalogu Estymacja: jest szacunkową wartością Obiektu określoną przez Dom Aukcyjny na
podstawie cen sprzedaży podobnych
obiektów, porównywalnych pod względem stanu, rzadkości, jakości i pochodzenia. Licytujący nie powinni traktować estymacji jako zapewnienia, ani prognozy co
do faktycznej ceny sprzedaży. Estymacja:
nie zawiera Opłaty aukcyjnej ani Opłaty
z tytułu “droit de suite”. Zakończenie Aukcji w przedziale estymacji lub powyżej
górnej estymacji jest równoznaczne z zawarciem prawnie wiążącej umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę
przyjętą przez Aukcjonera. Zakończenie
Aukcji poniżej dolnej estymacji jest równoznaczne z zawarciem warunkowej umowy
sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym
a Licytującym, który zaoferował najwyższą
cenę przyjętą przez Aukcjonera.
Formularz rejestracji – dokument sporządzony według wzoru przygotowanego
przez Dom Aukcyjny, którego wypełnienie
przez Licytującego jest warunkiem dopuszczenia do udziału w Aukcji
Katalog – dokument przygotowany przez
Dom Aukcyjny zawierający opis Obiektów,
które zostaną wystawione na sprzedaż
w trakcie Aukcji.
Licytujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona
i działająca zgodnie z przepisami właściwego prawa, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Licytujący, który w trakcie
trwania Aukcji złożył najwyższą Ofertę
przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy nim a Domem Aukcyjnym
zostaje zawarta umowa sprzedaży lub warunkowa umowa sprzedaży.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski wystawiony na sprzedaż w ramach Aukcji.
Oferta – złożona przez Licytującego w trakcie trwania Aukcji oferta nabycia Obiektu za
cenę wyrażoną w polskich złotych
Opłata aukcyjna i podatek VAT – do
Oferty złożonej przez Licytującego i przyjętej przez Aukcjonera Dom Aukcyjny dolicza
Opłatę aukcyjną w wysokości 20%. Wylicytowana cena wraz z Opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Opłata
aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku, gdy Obiekt
nie został sprzedany na Aukcji. Dom Aukcyjny wystawia faktury VAT marża.
Opłata z tytułu dokonanych zawodowo
odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego tzw. “droit de
suite” – zgodnie z art. 19-195 Ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami

oraz obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001
r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki twórcy i jego
spadkobiercom, w przypadku dokonanych
zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego, przysługuje prawo do wynagrodzenia stanowiącego:
1. 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część
jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro, oraz
2. 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część
jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości
200 000 euro, oraz
3. 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część
jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01euro do równowartości
350 000 euro, oraz
4. 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta
część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01euro do równowartości 500 000 euro, oraz
4. 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta
część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro
– jednak nie wyższego niż równowartość
12 500 euro.
Warunkowe Umowy sprzedaży – Dom
Aukcyjny dopuszcza zawarcie warunkowej
umowy sprzedaży. Umowa taka dochodzi
do skutku pod warunkiem akceptacji najwyżej oferty złożonej przez Licytującego
i przyjętej przez Aukcjonera przez właściciela obiektu. Dom aukcyjny zobowiązuje się negocjować z właścicielem Obiektu
możliwość obniżenia ceny do kwoty zaoferowanej przez Licytującego i przejętej przez Aukcjonera. Jeśli negocjacje nie
przyniosą pozytywnego rezultatu w ciągu 7 dni roboczych od daty Aukcji Obiekt
uznaje się za niesprzedany. Dom aukcyjny zastrzega sobie wówczas prawo do
przyjmowania po Aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na Obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od innego Licytującego
Dom Aukcyjny informuje o tym fakcie Nabywcę, który zawarł warunkową umowę
sprzedaży. Nabywca ma w takim wypadku
prawo do podwyższenia swojej oferty do
ceny gwarantowanej i przysługuje mu wtedy pierwszeństwo w zakupie Obiektu. Jeśli
Nabywca, który zawarł warunkową umowę sprzedaży, nie podwyższy swojej oferty do ceny gwarancyjnej warunkowa umowa sprzedaży zostaje rozwiązana, a Obiekt
może zostać sprzedany innemu Licytującemu po cenie gwarancyjnej.
2. Postanowienia ogólne

Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane
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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 pobrać tabliczkę z numerem aukcyjnym, którą
można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego. Pracownik Domu Aukcyjnego
dokonujący rejestracji ma prawo poprosić
o dokument potwierdzający tożsamość Licytującego. Bezpośrednio po zakończeniu
Aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem
aukcyjnym, a w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty przyjętej przez Aukcjonera odebrać potwierdzenie zawartych
umów.
do sprzedaży komisowej przez sprzedających lub stanowiące własność Domu
Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniami sprzedających wystawione na Aukcję
Obiekty stanowią ich własność, bądź też
sprzedający mają prawo do rozporządzania nimi, a ponadto Obiekty te nie są one
objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych
praw rzeczowych, a także jakichkolwiek
roszczeń osób trzecich. Dom Aukcyjny zapewnia fachową wycenę oraz rzetelny opis
katalogowy Obiektów wystawionych na
sprzedaż w ramach Aukcji, a także pokrywa koszty ich ubezpieczenia. Aukcja jest
prowadzona w języku polskim i zgodnie
z polskim prawem przez Aukcjonera wskazanego przez Dom Aukcyjny. Aukcjoner
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub
łączenia Obiektów oraz do ich wycofania
z Aukcji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w Katalogu Aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera
lub osobę przez niego wskazaną przed ich
wystawieniem na Aukcję. Dom Aukcyjny
zapewnia, że opisy katalogowe Obiektów
wystawionych na Aukcji wykonane zostały
w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy fachowej pracowników Domu Aukcyjnego oraz współpracujących z Domem Aukcyjnym ekspertów.
3. Udział w Aukcji – zasady ogólne.

Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego zasad i warunków Aukcji zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek
zastrzeżeń.
Dom Aukcyjny ma prawo według swojego
uznania odmówić dopuszczenia niektórych 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 potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub
paszport).
W przypadku powzięcia uzasadnionych
wątpliwości Dom Aukcyjny ma prawo poprosić Licytującego (np. w celu sprawdzenia jego wypłacalności, poświadczenia
jego tożsamości lub w celu uniknięcia fałszerstwa) o przedstawienie dodatkowych
dokumentów lub pozyskać dane o Licytującym od osób trzecich.
Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej
wiadomości Domu Aukcyjnego.
O ile Licytujący nie zażyczy sobie inaczej,
rachunek za zawarte umowy zostanie
przesłany na adres podany przez Licytującego w Formularzu rejestracji

5. Licytacja w imieniu Licytującego

Dom Aukcyjny może reprezentować Licytującego na podstawie zlecenia licytacji. 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 zakupił Obiekt w możliwie najniższej cenie.
6. Licytacja telefoniczna

Licytujący, którzy chcą brać udział w Aukcji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, powinni przesłać Formularz rejestracji e-mailem na adres: galeria@polswissart.pl lub zostawić osobiście w siedzibie Domu Aukcyjnego najpóźniej na
jeden dzień przed dniem Aukcji. Pracownicy Domu Aukcyjnego połączą się
z Licytującym przed rozpoczęciem Aukcji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za bark
możliwości wzięcia udziału w Aukcji za
pośrednictwem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez Licytującego numerem telefonu. Dom Aukcyjny zastrzega,
że może rejestrować i archiwizować rozmowy 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 składać swoje Oferty. O wysokości postąpienia
decyduje Aukcjoner. Zakończenie Aukcji
Obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży
lub warunkowej umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym,
który zaoferował najwyższą cenę przyjęta
przez Aukcjonera.
Ceny na Aukcji są podawane w złotych
polskich.
Aukcjoner może w każdym momencie Aukcji wycofać dany Obiekt ze sprzedaży.
W przypadku powstania błędu bądź zaistnienia sporu co do wyniku Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do
sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za racjonalne i stosowne.
8. Płatności

Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego
Oferty przez Aukcjonera zawarł z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży jest

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

lub w innym miejscu na ryzyko i koszt
Nabywcy;
b) odstąpić od umowy sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego
terminu i zatrzymać dotychczas otrzymane od Nabywcy środki finansowe
na poczet pokrycia poniesionych szkód
i utraconych korzyści;
c) odrzucić zlecenia Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod
warunkiem uiszczenia kaucji;
d) naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności do dnia zapłaty całej ceny powiększonej o Opłatę
aukcyjną i ewentualnie o Opłatę z tytułu
“droit de suite”;
e) sprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie
z Estymacjami i ceną minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeżeli w wyniku podjęcia powyższych działań Obiekt
zostanie sprzedany za cenę niższą niż
ta która została zaoferowana przez Nabywcę i przyjęta przez Aukcjonera na
aukcji, wówczas będzie on zobowiązany
do pokrycia Domowi Aukcyjnemu wynikającej stąd różnicy
f) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania wierzytelności;
g) potrącić wierzytelności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wierzytelnością Domu Aukcyjnego wobec tego Nabywcy,
h) zastosować prawo zastawu na innych
Obiektach wstawionych przez takiego
Nabywcę w komis.

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 życzenie Licytującego i po wcześniejszym
uzgodnieniu Dom Aukcyjny dopuszcza
możliwość dokonania płatności w Euro,
Dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji opłacanej
w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. Przewalutowanie zostanie dokonane po dziennym kursie kupna waluty
obowiązującym w ING Banku Śląskiem
w dacie zaksięgowania przelewu na rachunku Domu Aukcyjnego.

13. Reklamacje

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane
zgodnie z przepisami prawa polskiego.
Nabywca będący osobą fizyczną ma prawo zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową w terminie 1 roku od
daty wydania Obiektu. Wobec Nabywców
nie będących konsumentami Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za wady
fizyczne oraz wady prawne zakupionych
Obiektów.

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 zapłaty całej ceny powiększonej o Opłatę
aukcyjną i ewentualnie o Opłatę z tytułu
“droit de suite” oraz uregulowaniu innych
wymagalnych zobowiązań wobec Domu
Aukcyjnego.
Odbiór Obiektu powinien nastąpić w terminie 7 dni roboczych od daty Aukcji.
Po tym terminie Dom Aukcyjny przesyła
wszystkie sprzedane Obiekty do magazynu zewnętrznego, a Nabywca obciążony
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości Obiektu. Zaakceptowanie
niniejszego regulaminu równoznaczne
jest z zaakceptowaniem regulaminu spółki magazynowej.
Po upływie 7 dni roboczych od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu,
a także ciężary związane z takim Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia.

14. Pozwolenie na export

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

12. Postępowanie w przypadku
opóźnienia lub braku płatności

15. Dane osobowe Licytujących

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

Licytujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w Aukcji i w celach marketingowych
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j.
z 2014 r. poz 1182 ze zm.).
Administratorem danych osobowych Licytujących jest Dom Aukcyjny.
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Licytujący ma prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, na zasadach określonych
w ustawie o ochronie danych osobowych.
Dom Aukcyjny oświadcza, że podanie danych osobowych przez Licytujących jest
dobrowolne, jednakże jest niezbędne
w celu prawidłowego przebiegu Aukcji.
16. Rozstrzyganie sporów.

Wszelkie spory wynikłe na tle postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży
i warunkowych umów sprzedaży zawartych na jego podstawie będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla
siedziby Domu Aukcyjnego.
Licytujący poddają się niniejszym jurysdykcji tego sądu.
17. Obowiązujące przepisy prawa

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.
Niniejszy Regulamin stanowi całość
uzgodnień pomiędzy Domem Aukcyjnym
a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek
wcześniejszą umowę czy porozumienie
(czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą
materii objętych przedmiotem niniejszego
Regulaminie.
Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za
nieważną, podlegającą unieważnieniu,
pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący działając
w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać
ekonomiczny sens pierwotnego zapisu.
Dom Aukcyjny w szczególności zwraca
uwagę na przepisy:
– ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych
obiektów poza granice kraju wymaga
zgody odpowiednich władz,
– ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn.
zm.) – muzea rejestrowane mają prawo
pierwokupu zabytków bezpośrednio na
aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną i ewentualnie
o Opłatę z tytułu "droit de suite"
– ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji
narodowych dóbr kultury (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1086) – Minister właściwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego
z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP
– ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000r
Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Dom
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania
danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15
tysięcy euro.
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