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reGUlaMIn aUKcJI

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do  sprzedaży ko-
misowej przez Komitentów lub stanowiące własność Polskie-
go domu aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów 
powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo 
do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem 
sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także 
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

2. aukcja prowadzona jest przez aukcjonera, który decyduje o wy-
sokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje 
obiekt ponownej licytacji.

3. Polski dom aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych 
obiektów z opisem katalogowym.

4. do udziału w aukcji upoważnia wpłacenie zwrotnego wadium 
w wysokości 1000 PLn.

5. osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogą-
ce uczestniczyć osobiście w  aukcji, mogą zlecić Polskiemu 
domowi aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licyto-
wać telefonicznie. Usługi te – wpłata wadium, rezerwacja linii 
telefonicznej i  inne – należy uzgodnić z Polskim domem au-
kcyjnym najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. nie-
które obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.

6. wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskie-
go młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.

7. nabywca zobowiązany jest do  wykupu obiektu/obiektów 
w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. w razie niewywiązania się 
z  umowy przez Kupującego Polski dom aukcyjny może nali-
czyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień 
zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą narażając 
go na przepadek wadium.

8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór na-
stępuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwo-
ty wraz z opłatą organizacyjną.

9. do  wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyj-
na w  wysokości 18%. opłata obowiązuje również w  sprzeda-
ży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i  opłata organizacyjna 
są kwotami brutto.

10. Polski dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za  ukryte 
wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

11. wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepi-
sów prawa polskiego.

12. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych 
na aukcji dzieł winny poinformować o tym Polski dom aukcyj-
ny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.

13. Polski dom aukcyjny przypomina o następujących przepisach 
prawa:

a). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami:

 wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz  o  wartościach 
przekraczających limity określone w ustawie o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga 
zgody odpowiednich władz.

b). art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: 
 Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu 

zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na au-
kcji kwocie.

c). Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wpro-
wadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych 
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł 
oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – dom 
aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobo-
wych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powy-
żej 15 tysięcy euro.

14. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych znakiem „l” przy 
cenie wywoławczej) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. 
droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzy-
mywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo od-
sprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.

 Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
1) 5 % kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 euro 
2) 3 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 euro  

oraz ≤ 200 000 euro
3) 1 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 euro  

oraz ≤ 350 000 euro
4) 0,5 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 euro  

oraz ≤ 500 000 euro
5) 0,25 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 euro, jed-

nak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 euro.

noty katalogowe: Dagmara Tomczyk

Projekt i opracowanie graficzne: Piotr Chruścicki
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1. 
soter JaXa-MaŁacHoWsKI 
(1867–1952)

Kanał w Gandawie, 1928

tempera, papier; 34,5 x 48,7 cm;
sygn. i dat. p. d.: S Jaxa / 1928;
na odwrocie:
– naklejka Związku Polskich artystów Plastyków z 1929 roku: 

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW / W KRA-
KOWIE, PLAC Św. DUCHA 5. »DOM ARTYSTÓW« / Data 
przyjęcia 12 /I 1929 / Autor Jaxa-Małachowski Soter / 
Tytuł „Kanał / Rodzaj temp. Rozmiar / Cena Nr. 11.

– pieczątka artysty z opisem (częściowo czytelna): Tytuł 
Ganda… – kanał „des Tanneurs.„ / Rozmiary 35 x 52 
[cyfra 2 odwrócona w stosunku do pozostałych] Cena 80. 
/ SOTER JAXA MAŁACHOWSKI / KRAKÓW, ul. Wolska 32

Cena wywoławcza 5 000 zł 
estymacja 7 000–9 000

Motyw z belgijskiego miasta Gandawa wykracza poza 
główny nurt pejzaży marynistycznych Jaxy-Małachowskie-
go. tym bardziej interesujący dzięki subtelnym przejściom 
kolorystycznym i efektom rozmycia, tworzącym specyficz-
ny nastrój dzieła. Prezentowany obraz jest jednym z rezul-
tatów podroży artysty. Inne prace o tej tematyce to „Port 
w Gandawie”, „Mglisty poranek” czy „Barka”. artysta namalo-
wał również widoki portów morskich w Cuxhaven i Kopen-
hadze. w tym samym roku uczestniczył w wystawie „Morze 
Polskie” w warszawskiej Zachęcie.

2. 
stanisław KaMocKI (1875–1944)

Pieśń wieczorna

olej, tektura; 41 x 49 cm;
na odwrocie: 
– napis: Obraz prof. St. Kamockiego / pt. „Pieśń wieczorna;
– dedykacja (częściowo czytelna): Znakomitemu i Ko-

chanemu / Panu doktorowi L. Fischerowi / w dowód 
wdzięcznej sympatji / … / Zakopane 2-VII-38

Cena wywoławcza 5 000 zł
estymacja 8 000–12 000

wybitny uczeń Jana Stanisławskiego i przedstawiciel kra-
kowskiej szkoły pejzażowej. entuzjasta piękna przyrody, 
barwy i światła, które tworzyły kanon jego twórczości. 
w sposobie malowania wyczuwalna była wrażliwość ar-
tysty na kolorystyczną różnorodność wiejskiego pejzażu. 
Zaakcentowane plamy światła nadawały całości poetycką 
lekkość. „Pieśń wieczorna” dodatkowo wzmocniona symbo-
liką przekazu, łączy w sobie najważniejsze cechy malarstwa 
Kamockiego. namalowana na tekturze, wskazuje na po-
wstanie dzieła w drugim etapie twórczości artysty.
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3.
alfons KarPIŃsKI (1875–1961)

Portret aktorki  
Konstancji Bednarzewskiej, 1929

olej, tektura; 76 x 60 cm;
sygn. i dat. l. d.: a. karpiński. 29. / I;
na odwrocie:
– nalepka z opisem: Konstancja / BEDNARZEWSKA / (aktorka. Te-

atru / im. J. Słowackiego w Krakowie) / 1866–1940;
– wymiar obrazu:  76 x 60 cm

Cena wywoławcza 25 000 zł
estymacja 30 000–35 000

wybitny portrecista. Jego prace charakteryzowały się mistrzowską tech-
niką i umiejętnością oddania indywidualnych cech modela. Szczegól-
nie upodobał sobie wizerunki kobiece. Znakomity olejny portret znanej 
aktorki filmowej i teatralnej Konstancji Bednarzewskiej, powstał w okre-
sie wzmożonej działalności wystawienniczej artysty. w 1929 roku Kar-
piński prezentował swoje prace w warszawskim towarzystwie Zachęty 
Sztuk Pięknych, na Powszechnej wystawie Krajowej w Poznaniu, w Pra-
dze – z towarzystwem artystów Polskich Sztuka, w Pittsburgu, a także 
indywidualnie – w krakowskim towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. 
na wspomnianej wystawie w Poznaniu otrzymał złoty medal za ca-
łokształt twórczości. Konstancja Bednarzewska była związana przede 
wszystkim z teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, ale praco-
wała również we Lwowie, warszawie i Poznaniu.
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4. 
roman BraTKoWsKI 
(1869–1954)

Morze

olej, tektura; 59,8 x 79,6 cm;
sygn. p. d.: R. Bratkowski

Cena wywoławcza 2 500 zł
estymacja 4 000–6 000

artystę ceniono za umiejętność operowania świa-
tłem i dużą wrażliwość. Zwracano także uwagę na 
warsztat malarza, w tym stosowaną przez niego 
kompozycję. „Morze” jest dowodem szczególnego 
znaczenia przyrody w jego twórczości.

5. 
Wojciech KossaK (1856–1942)

Napad wilków

olej, tektura; 40 x 50,5 cm;
sygn. p. d.: Wojciech Kossak

Cena wywoławcza 8 000 zł
estymacja 14 000–18 000
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6. 
Jerzy KossaK (1886–1955)

Biwak żołnierzy napoleońskich w lesie zimą, 1943 

olej, tektura; 34,6 x 49,4 cm;
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak / 1943

Cena wywoławcza 6 000 zł
estymacja 9 000–12 000
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7. 
stanisław KaMocKI 
(1875–1944)

Pod Gubałówką

olej, tektura; 71 x 103 cm;
sygn. l. d.: SKamocki;
na odwrocie opis autorski: K [w półkole] „ZAGRO-
DA GÓRLASKA” / (POD GUBAŁÓWKĄ) (kredką pa-
stelową)

Cena wywoławcza 22 000 zł
estymacja 25 000–30 000

8. 
stanisław  
KacZor-BaToWsKI 
(1866–1946)

Pejzaż z Cannero, 1926

olej, tektura; 48 x 68,4 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. l. d.: S. Batowski 1926. Cannero.

Cena wywoławcza 2 500 zł
estymacja 5 000–7 000
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9. 
Wojciech KossaK (1856–1942)

Strzelec, 1912

olej, deska; 52,7 x 44,2 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: WOJCIECH KOSSAK 1912

Cena wywoławcza 25 000 zł 
estymacja 40 000–50 000 

Malarstwo batalistyczne, wizerunki żołnierzy i koni jednoznacznie kojarzą się 
z twórczością rodu Kossaków. wielokrotnie powielane motywy, do których 
przyczyniła się ich ogromna popularność, złożyły się na rozpoznawalny styl 
malarstwa. Interesujące przedstawienie strzelca autorstwa wojciecha Kos-
saka, zwraca uwagę wyjątkowym jak dla malarza ujęciem postaci. wypełnia 
ona niemal całą przestrzeń obrazu, co pozwala na dokładne przyjrzenie się 
żołnierzowi. Pełna napięcia scena wzmocniona jest intensywną kolorystyką.
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10. 
Teodor aXenToWIcZ (1859–1938)

Noc

pastel, papier; 100,3 x 86,7 cm w świetle ramy;
sygn. l. d.: T.Axentowicz;
na odwrocie nalepka: SALON SPRZEDAŻY DZIEŁ SZTUKI PRZY T. S. P. 
W KRAKOWIE, / pl. Szczepański 4. Telefon Nr 8 / Autor: Axentowicz 
Teodor 0231 / Adres: - - / Dzieło p. t.: Maska / Rodzaj: pastel
Literatura: tadeusz Z. Bednarski „Krakowskim szlakiem teodora axen-
towicza”, wydawnictwo i drukarnia „Secesja”, Kraków 2004 r., s. 26, il. 13 
(cz.-b.).

Cena wywoławcza 45 000 zł
estymacja 90 000–110 000
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Kobiecość była jednym z fundamentów malarskiego oeuvre artysty. Zachwycają 
wysmakowane portrety ówczesnych dam, z mistrzostwem malowane pastelami. 
„noc” to jednak dzieło wyjątkowe. Choć motyw typowy jest dla malarza, sposób 
jego ujęcia zdecydowanie różni się od popularnych przedstawień. Kobiecy akt 
z maską intryguje i urzeka pięknem. nie jest znany podobny obraz na polskim ryn-
ku antykwarycznym. Unikat nie tylko dla kolekcjonerów malarstwa axentowicza, 
ale i całej sztuki Młodej Polski. tajemnicza rudowłosa dziewczyna niczym wenus 
ukazuje swoje piękno na tle czarnej tkaniny. Kontrast jej alabastrowego ciała na 
tle materiału, wzmaga efekt światłocieniowy. Ciało opływają ogniste włosy. Maska 
zasłaniająca część twarzy dziewczyny, a jednocześnie nagość jej ciała – to kolejna 
zwracająca uwagę sprzeczność w przedstawieniu postaci. dzięki niej obraz wyła-
muje się konwencji klasycznego portretu. Malarz w niepowtarzalny sposób połą-
czył subtelność ze zmysłowością. tylko axentowicz pokazywał kobiecość delikatną 
i erotyczną w doskonałych proporcjach na jednym obrazie. 
Pojawienie się obrazu „noc” to wydarzenie na polskim rynku dzieł sztuki, a zarazem 
wzbogacenie wiedzy o twórczości artysty. namalowany został prawdopodobnie 
w bardzo ważnym,  paryskim okresie życia młodego artysty. w latach 1882–1895 
przebywał we Francji. rozwijał swój talent pod opieką emila augusta Carolusa-du-
rana – wybitnego portrecisty oraz studiując dzieła dawnych mistrzów. to wtedy 
powstały kopie obrazów tycjana, Velazqueza czy Botticellego. Stefania Krzysztofo-
wicz-Kozakowska w katalogu do wystawy podkreśla, że właśnie w okresie pary-
skim wyodrębnił się indywidualny styl malarza. Przełomowy okazał się ze względu 
na zdobytą wówczas popularność. axentowicz chętnie uczestniczył w barwnym 
życiu artystycznym stolicy. dzięki nawiązanym znajomościom poznał elitę Paryża, 
co zaowocowało wykonaniem portretów aktorki Sary Bernhard i córki redaktora 
„Figara” henrietty Fouquier. rozpoczął następnie współpracę z czasopismami, ta-
kimi jak „Le Monde Illustré”, „Figaro”, co znacznie poprawiło jego status materialny. 
według wspomnień wojciecha Kossaka z 1890 roku, wspólnie z teodorem bywał 
w teatrach i kabaretach. Jedno z takich spotkań mogło być inspiracją do powstania 
oferowanego obrazu. Po spektaklu w znanej sali koncertowej Folies Bergéres i po-
znaniu m. in. divy operetki Ilky Palmay, udali się majową nocą do hoteliku na rue 
Joubert. Jak podaje dalej tadeusz Z. Bednarski „efektem artystycznych impresji – 
może i późniejszych – ze spotkań z atmosferą owych hotelików jest praca nazwana 
Noc”. dziewczyna w masce reprodukowana była na pocztówkach. Sam motyw ma-
ski, choć w zupełnie innym ujęciu, pojawia się także w obrazie axentowicza „dama 
z maską”, reprodukowanym w katalogu wystawy monograficznej w towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w 1939 roku. axentowicz jako czołowy por-
trecista, namalował m. in. znaną krakowską piękność atę Zakrzewską (jej wizerunki 
zdobiły plakaty wystaw towarzystwa artystów Polskich „Sztuka”). wśród portreto-
wanych były także Zofia hoesickowa, Stefania Zamoyska czy renata radziwiłłowa. 
Franciszek Klein wśród portretowych inspiracji axentowicza dostrzegał malarstwo 
Giovannego Boldiniego i Jamesa Mc neilla whistlera.
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11. 
stanisław WYsPIaŃsKI (1869–1907)

Śpiący Staś, ok. 1904

kredka, papier; 22 x 22,7 cm w św. p-p.;
sygn. monogramem wiązanym p. d.: SW
rysunek posiada ekspertyzę pani Marty romanowskiej

Cena wywoławcza 85 000 zł
estymacja 100 000–120 000

Prezentowana praca jednego z najwybitniejszych polskich artystów 
– Stanisława wyspiańskiego, charakteryzuje się wyjątkową urodą 
i nastrojowością. Jednocześnie sposób przedstawienia dziecka i wa-

lory artystyczne pracy zaliczają ją do rzadko spotykanych na rynku 
dzieł sztuki. rysunek artysty, wykonany głównie niebieską kredką, 
przedstawia śpiącego na poduszce Stasia. Prostota tematu i zastoso-
wanej techniki, a jednocześnie mistrzostwo wyspiańskiego sprawia-
ją, że jest to dzieło o szczególnym uroku. warto podkreślić, że artysta 
często rysował własne potomstwo. dzieci pozwalały artyście na 
swobodę twórczą, nie narzucając własnych wizji i oczekiwań. artysta 
był znakomitym rysownikiem. rysunek był dla niego specyficznym 
rodzajem języka, narzędziem komunikacji. „Proszę pana narysować 
mi to, co pan mówił, z rysunku to ja zrozumiem” – mawiał artysta. 
Portrety, nie tylko dziecięce, zalicza się do bardzo istotnych w dorob-
ku twórczym wyspiańskiego. Bohaterami jego obrazów były także 
osoby znane, związane ze światem kultury – tadeusz dobrowolski 
nazwał nawet wyspiańskiego „klasycznym portrecistą inteligencji”.
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12. 
Jan sTanIsŁaWsKI (1860–1907)

Zakole Dniepru

olej, tektura; 20,2 x 13,6 cm;
sygn. l. d.: JAN STANISŁAWSKI;
na odwrocie ramy napis: I.A. 148.

Cena wywoławcza 28 000 zł
estymacja 35 000–40 000

Prostota krajobrazu, rozległej, płaskiej przestrzeni była dla Stanisław-
skiego ważnym malarskim motywem. Czysta natura, pozbawiona 
jakichkolwiek ludzkich odniesień, kierowała całą uwagę odbiorcy 
na swoje piękno. Umiejętność operowania światłem i kolorem do-
datkowo nadawała kompozycji liryzmu. Zakola dniepru, tak często 
malowane przez artystę, dzięki miękko prowadzonej linii, łagodnie 
ożywiają krajobraz. „Cały obrazek staje się jedną plamą wodną – za-
ledwie u krańców obrazka zaznaczone są brzegi, a obraz żyje barw-
nem wrażeniem wody, choć toń jest spokojna, niemal nieruchoma, 
pozbawiona refleksów i odbić” – opisywał Mieczysław Sterling.
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13. 
aleksander MrocZKoWsKI 
(1850–1927)

Motyw z Huculszczyzny

olej, płótno; 78 x 124,5 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: A. Mroczkowski; 
na odwrocie:
– naklejka z 1953 roku: Nr. 98/76/I. / Przyjęto 19.VI.1953. 

/ Aleksander Mroczkowski: / Motyw z Huculszczyzny. / 
Ol. pł. Sygnowany. Cena;

– pieczęć (częściowo czytelna): W. Koller & ... Wien / Silber-
ne …

Cena wywoławcza 48 000 zł
estymacja 55 000–65 000

Znakomity pejzażysta widoków górskich, drobiazgowo 
przedstawiał elementy przyrody. dokładnie zaakcentowa-
ne, dodawały realizmu przedstawianym scenom. Prezen-
towana dekoracyjna praca należy do kanonu dzieł artysty.
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14. 
aleksander MrocZKoWsKI (1850–1927)

Potok w górskiej dolinie

akwarela, papier, tektura; 27,4 x 17,7 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: A. Mroczkowski.;
na odwrocie kartka z dedykacją: Kochanej Geńci / na nowe gospo-
darstwo/ wujek / 1.X.1932

Cena wywoławcza 3 300 zł
estymacja 5 000–7 000
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15. 
Wiktor KorecKI (1890–1980)

Zima

olej, płótno; 50 x 69,7 cm;
sygn. p. d.: WIKTOR KORECKI

Cena wywoławcza 5 000 zł
estymacja 7 000–9 000

16. 
stefan FIlIPKIeWIcZ 
(1879–1944)

Góry zimą

akwarela, tektura; 35,7 x 49,5 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz.

Cena wywoławcza 2 800 zł
estymacja 3 500–5 000
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17. 
stanisław ŻUraWsKI (1889–1976)

Hania

technika mieszana, papier naklejony na tekturę; 48 x 33 cm w świe-
tle ramy;
sygn. p. d.: St. Żurawski

Cena wywoławcza 2 500 zł
estymacja 4 000–6 000
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18. 
adam seTKoWIcZ (1876–1945)

Kulig

akwarela, tektura; 16 x 31,7 cm;
sygn. l. d.: A. Setkowicz

Cena wywoławcza 1 300 zł 
estymacja 2 000–3 000

19. 
Wlastimil HoFMan (1881–1970)

Pożegnanie, 1960

olej, płyta; 17,7 x 19,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: Wlastimil / Hofman / 1960

Cena wywoławcza 1 600 zł 
estymacja 3 000–4 000
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20. 
Mieczysław
FIlIPKIeWIcZ (1891–1951)

Zimowy poranek w Zakopanem

akwarela, gwasz, tektura; 50 x 69 cm;
sygn. p. d.: Mieczysław Filipkiewicz / Zakopane;
na odwrocie napis: „Zimowy poranek / w Zakopa-
nem / Mieczysław Filipkiewicz / Kraków / P. Mi-
chałowskiego 17

Cena wywoławcza 3 000 zł 
estymacja 4 500–6 000

21. 
Wiktor ZIn (1925–2007)

Zabudowa

pastel, papier; 46,2 x 66,5 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: Wiktor Zin

Cena wywoławcza 1 500 zł 
estymacja 2 500–3 000
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22. 
Bolesław sZaŃKoWsKI (1873–1953)

Akt

pastel, papier; 57 x 74,7 cm w świetle ramy;
sygn. l. d.: Szańkowski; 
na odwrocie nalepka ramiarska: SZTUKA / Sprzedaż i oprawa 
obrazów / Szklarnia artystyczna / Własc.. Witold Fremke / 
POZNAŃ / ul. 27 Grudnia nr 3 Tel 3419

Cena wywoławcza 5 000 zł 
estymacja 12 000–14 000

„akt” stanowi znakomity przykład twórczości Bolesława Szań-
kowskiego. artysta był wybitnie uzdolnionym portrecistą, ce-
nionym przez rodziny królewskie (stworzył m. in. portret ce-
sarza wilhelma II i cara Mikołaja II), a także wśród arystokracji 
i wybitnych osobistości tamtego czasu. Portrety pięknych ko-
biet, w tym opisywany „akt”, zaliczają się do jednych z najbar-
dziej charakterystycznych w jego malarstwie.
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23. 
Tytus cZYŻeWsKI (1880–1945)

Dama w kapeluszu, 1927

akwarela, papier; 22,7 x 14,5 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: T. Czyżewski 27

Cena wywoławcza 3 500 zł 
estymacja 5 000–7 000
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24. 
Jerzy noWosIelsKI (1923–2011)

Hierarchowie, 1952

akwarela, papier; 28,6 x 20,2 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. l. d.: J. N. 52

Cena wywoławcza 12 000 zł l
estymacja 16 000–18 000
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25. 
Jerzy noWosIelsKI 
(1923–2011)

Projekt witraża

akwarela, papier; 32,3 x 10,5 cm;
sygn. prawy bok: J. N.;
na odwrocie napis: JELON 

Cena wywoławcza 6 000 zł l
estymacja 8 000–10 000
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26. 
Magdalena aBaKanoWIcZ 
(1930–2017)

Kompozycja

olej, płótno; 60 x 80 cm;
sygn. prawy bok: Abakanowicz 

Cena wywoławcza 18 000 zł l
estymacja 25 000–35 000

niekwestionowany autorytet polskiej i światowej 
rzeźby współczesnej. Jej twórczość obecna jest 
w prestiżowych muzeach i kolekcjach na całym 
świecie. rzeźbiarskie prace Magdaleny abakano-
wicz rozwinęły sposób myślenia o procesie twór-
czym i formach, w jakich może zostać ujęty. warto 
jednak pamiętać, że w dorobku artystki znajdują 
się również prace malarskie i rysunkowe. Po ukoń-
czeniu studiów w warszawskiej akademii Sztuk 
Pięknych, tworzyła duże obrazy techniką gwaszu. 
abstrakcyjna „Kompozycja” to przykład mniej zna-
nych malarskich dokonań artystki. obraz spoza 
głównego nurtu działalności rzeźbiarki, daje wy-
obrażenie o sposobie myślenia o barwie i jej roli 
w dziele sztuki.

27.
Franciszek sTaroWIeYsKI 
(1930–2009)

Akt, 1988

pastel, papier; 49 x 63,5 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. u dołu: FS [inicjał wiązany] / 1688 w [li-
tera w kółku]

Cena wywoławcza 6 500 zł l
estymacja 9 000–12 000

Inspiracje sztuką baroku były jednym z wyznaczni-
ków twórczości Franciszka Starowieyskiego. artysta 
antydatował swoje prace o 300 lat wstecz, począw-
szy od 1970 roku. w jego obrazach pojawiają się 
czaszki, kości czy ptasie głowy. Bliskie turpizmowi 
kompozycje, deformacje wprowadzane przez arty-
stę, często miały charakter prowokacyjny. Znakomi-
ty rysownik, mistrz plakatu, swobodnie posługiwał 
się groteską i metaforą. w malarstwie Starowiey-
skiego, nawiązującym do surrealizmu, powraca 
temat ludzkiego ciała i nieuchronności przemijania.
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28. 
Franciszek  
sTaroWIeYsKI (1930–2009)

Ewa Starowieyska

gwasz, ołówek, papier; 60 x 17,5 cm  
w św. p-p.;
na odwrocie:
– pieczątka: z rysunków Franciszka Staro-

wieyskiego
– napis: Potwierdzam autentyczność / 

T. Starowieyska / 19 01 2010

Cena wywoławcza 2 500 zł l
estymacja 4 000–6 000

wyjątkowa, osobista praca, przedstawia-
jąca wybitną scenograf i pierwszą żonę 
artysty - ewę Starowieyską. Ukazana z hu-
morem, w swobodnej stylistyce, dodatko-
wo przywołuje pseudonim malarza – Jan 
Byk. ewa Starowieyska współpracowała 
z czołowymi polskimi reżyserami, m. in.: 
Konradem Swinarskim, erwinem axerem, 
Maciejem englertem, andrzejem wajdą 
czy Krzysztofem Zanussim. Zajmowała się 
nie tylko scenografią teatralną, ale i opero-
wą. Jej praca twórcza obejmowała również 
teatr telewizji czy film. wśród jej niezwykle 
bogatego dorobku znajdują się realiza-
cje do takich spektakli jak: „testament psa” 
arianno Suassuny, „Kariera artura Ui” Ber-
tolta Brechta, „Sen nocy letniej” Szekspira 
czy  „Mistrz i Małgorzata” według powieści 
Michaiła Bułhakowa.
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29. 
Magdalena aBaKanoWIcZ (1930–2017)

Z cyklu: Oblicza 5, 2004

gwasz, tusz chiński lawowany, papier; 41,7 x 39,6 cm;
sygn. l. d.: M. Abakanowicz (ołówkiem);
dat. p. d.: sierpień 2004 (ołówkiem);
na odwrocie nalepka z opisem: Abakanowicz Magdalena / Z cy-
klu „Oblicza „5 / Tusz chiński lawowany / 42 x 30

Cena wywoławcza 6 000 zł l
estymacja 10 000–12 000

Człowiek w świecie współczesnym pozostawał głównym tematem 
twórczości artystki. Zarówno prace rzeźbiarskie, jak i rysunkowe, 
stanowiły komentarz wobec problemu samotności i zagubienia 
jednostki w rzeczywistości postindustrialnej. w latach 70. i 80. 
pojawiły się prace węglem („Korpusy”, „Głowy”, „twarze”) i olejne 
(„twarze nie będące portretami”). oferowana praca nawiązuje do 
tych cykli. oblicze współczesnego everymana, człowieka z tłumu, 
charakteryzuje się oszczędnością formy i sugestywnością przekazu, 
która mocno oddziałuje na odbiorcę.

30. 
Tadeusz BrZoZoWsKI (1918–1987)

Kamerdyner, 1982

tusz, akwarela, papier; 22 x 14,6 cm;
sygn. i dat. p. g.: T.B.82;
napis: l. g.: Kamerdyner;
na papierze na odwrocie dedykacja: 1983 Kochanemu Jasiowi-Ta-
deusz

Cena wywoławcza 3 500 zł l
estymacja 4 000–6 000

artysta związany z Grupą Krakowską i teatrem tadeusza Kantora, 
w swoich kompozycjach przedstawiał fascynacje abstrakcją i ma-
larstwem surrealistycznym. Potwierdzeniem tego było członkostwo 
Brzozowskiego w międzynarodowym ugrupowaniu artystycznym 
Phases. Zaczynał od malarstwa figuratywnego, które „ożywiał” 
wprowadzanymi zniekształceniami ludzi czy przedmiotów. Lekka, 
nieco groteskowa praca „Kamerdyner”, pokazuje charakterystyczną 
dla malarza swobodę posługiwania się linią. Lapidarność plamy 
barwnej podkreśla minimalistyczną formę obrazu.
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31. 
Jan PaMUŁa (ur. 1944)

Forma abstrakcyjna, 1970

olej, płótno; 141,8 x 103,5 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: JAN PAMUŁA / R 1970

Cena wywoławcza 5 000 zł l 
estymacja 8 000–12 000
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32. 
stanisław rodZIŃsKI (ur. 1940)

Przyjaciele w podróży

technika mieszana, papier; 60,5 x 47 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: ST RODZIŃSKI;
na odwrocie nalepka introligatorska (częściowo czytelna): PRACOWNIA / IN-
TROLIGATORSKA / tudio-passpartout / >volumin / ul. KRÓLOWEJ JADWIGI

Cena wywoławcza 2 500 zł l 
estymacja 5 000–7 000
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33. 
edward dWUrnIK (ur. 1943)

Plan miasta, 1974

olej, płótno; 73 x 92 cm;
sygn. i dat. p. d.: E. DWURNIK. 74.;
na odwrocie:
– fragment nalepki zakładu stolarskiego
– na krośnie oznaczenia: 11. oraz s. I/27/F

Cena wywoławcza 21 000 zł l 
estymacja 30 000–35 000

weduty edwarda dwurnika to specyficzne malarskie zapisy odzwier-
ciedlające realne miejsca, bez nadmiernej dbałości o faktyczny układ 
ulic i miejsc. Istotniejsze są motywy ukryte w planach miast oraz de-
tale, którymi wypełniona jest przestrzeń obrazu. Uproszczony sposób 
malowania nawiązuje do stylistyki nikifora – najważniejszej inspiracji 
twórczej artysty. olejna praca z 1974 roku zwraca uwagę kolorystycz-
ną różnorodnością i rozbudowanym sztafażem. Główną rolę odgrywa 
miasto i jego architektura. dwurnik w roku powstania obrazu uczest-
niczył w Międzynarodowym Plenerze w osetnicy. Prezentował swoje 
prace w Bwa w Lublinie, krakowskiej Galerii arkady oraz wspólnie 
z Jerzym Kaliną w Galerii teatru Studio w warszawie.
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34. 
Władysław JacKIeWIcZ (1924–2016)

Obraz XXXIX, 1990

akryl, płótno; 149,7 x 119,8 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: W. JACKIEWICZ „IMAGE XXXIX / 90 
150 x 120

Cena wywoławcza 16 000 zł l 
estymacja 35 000–50 000

Urodzony na wileńszczyźnie, związany z Pomorzem, był nie tyl-
ko uznanym w Polsce i za granicą malarzem, ale i pedagogiem, 
rektorem, cenionym wychowawcą młodych twórców. Począwszy 
od lat 70. charakterystycznym motywem w malarstwie władysława 
Jackiewicza stał się akt. Pozbawiony klasycznej formy, wymykający 
się realistycznej konwencji, stanowi wyjątkowy przykład postrzega-
nia cielesności. w dorobku władysława Jackiewicza można odnaleźć 
także odwołania do koloryzmu, abstrakcji czy kubizmu. o wszech-
stronności malarza świadczą liczne nagrody, w tym Ministerstwa 
Kultury i Sztuki oraz obecność w zbiorach muzealnych.
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35. 
alfred lenIca (1899–1977)

Taniec II, 1967

olej, płótno; 38 x 45 cm;
sygn. p. d.: Lenica
Literatura: Katalog Zachęty, nr 531.

Cena wywoławcza 18 000 zł l 
estymacja 28 000–35 000

różnorodność artystycznych odniesień, jaką od-
najdujemy w twórczości alfreda Lenicy oraz ciągłe 
poszukiwania w obrębie materii malarskiej i technik 
pracy twórczej, doprowadziły do wytworzenia uni-
kalnej artystycznej formy wypowiedzi. Lenica czer-
pał z osiągnięć kubizmu, surrealizmu, taszyzmu, ma-
larstwa informel, aktywnie uczestnicząc w rozwoju 
powojennej sztuki polskiej. „Jego płótna wypełnio-
ne są wibrującymi, dynamicznymi formami, które 
charakteryzuje organiczna witalność i bujność […]” 
– charakteryzowała ewa Gorządek. Żywiołowa gra 
kolorów w  prezentowanej pracy oraz  charaktery-
styczna malarska stylistyka, zaliczają ją do interesu-
jących przykładów obiektów z lat 60.

36. 
ryszard WInIarsKI (1936–2006)

12-th game 7x7, 1999

akryl, płótno; 50 x 50 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: 12-th game 7x7 
/ winiarski’99 

Cena wywoławcza 25 000 zł l
estymacja 30 000–40 000

Przykład analitycznego myślenia artysty o sztuce. 
obiektywizm, rachunek prawdopodobieństwa, 
miały przyczynić się do wyeliminowania emocji 
i opartej na nich estetycznej oceny w odbiorze 
dzieła sztuki. działanie losowe sprzymierzone z ma-
tematyczną precyzją wyliczeń, dało początek fascy-
nującym i nowatorskim poszukiwaniom na gruncie 
polskiej sztuki współczesnej.
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37. 
Henryk sTaŻeWsKI (1894–1988) 
AS 4, 1985 

akryl, drewno, płyta; 30,5 x 30,5 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: AS 4 [cyfra w kółku] / 1985 / H. Sta-
żewski
Proweniencja:
– kolekcja prywatna, Francja

Cena wywoławcza 20 000 zł l 
estymacja 25 000–30 000

artysta awangardowy, który odegrał jedną z najbardziej znaczących 
ról w polskiej sztuce XX wieku. Jego twórczość wpisuje się w nurt 
abstrakcji geometrycznej i konstruktywizmu. Początkowo inspirował 
się kubizmem i teorią unizmu władysława Strzemińskiego. arty-
styczne wypowiedzi Stażewskiego obejmowały również malarstwo 
figuratywne, struktury reliefowe, projekty scenograficzne czy wnętrz. 
Irena Kossowska zwróciła uwagę na rolę barwy w układach geome-
trycznych w latach 80. obiekt „aS 4”, który pochodzi z tej dekady, cha-
rakteryzuje się surową kompozycją i kolorystyczną oszczędnością.
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38. 
Jochen rÖder (ur. 1935)

Texturale, 2006

akryl, płyta; 49,7 x 49,7 cm;
na odwrocie nalepka z opisem: Jochen Röder / Wilhelmstrasse 6 J. Ro... 56626 
Andernach / Titel: Texturale Kompas. / Jahr 2006

Cena wywoławcza 2 000 zł l
estymacja 4 000–6 000
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39. 
Gerard Jürgen BlUM-KWIaTKoWsKI 
(1930–2015)

Struktura z kwadratów, 1992

akryl, płyta MdF; 96,5 x 46,4 cm, 50 elementów 8 x 8 cm;
sygn. i dat. na krośnie: Jürgen Blum 92

Cena wywoławcza 22 000 zł l
estymacja 30 000–40 000

artysta o fascynującej biografii i charyzmatycznej osobowości. two-
rzył w niemczech i Polsce. Był organizatorem Biennale Form Prze-
strzennych w elblągu, założycielem m. in. Muzeum Sztuki nowo-
czesnej i wolnej akademii Sztuki w hünfeld. artystą nowatorskim, 
poszukującym, dla którego sztuka była specyficzną formą dialogu 
z odbiorcą. Prace Bluma-Kwiatkowskiego pozostają unikatowe na 
rynku dzieł sztuki. Prezentowany obiekt to przykład charakterystycz-
nego stylu artysty. Był on autorem m. in. cyklu „Konstelacje energii 
czasowych”, na który składały się sześciany w kolorze czarnym. dla 
Bluma-Kwiatkowskiego symbolizowały rzeczywistość o wielu wy-
miarach i specyficzną energię.
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40. 
Jan BerdYsZaK (1934–2014)

Kompozycja z kołami podwójnymi, 1962

technika mieszana, papier; 40,5 x 21,2 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: JAN / BER / DYSZ / AK / 1962

Cena wywoławcza 4 000 zł l
estymacja 6 000–8 000

Prezentowana praca powstała w 1962 roku. nawiązuje do cyklu kół 
podwójnych tworzonych przez Berdyszaka od 1962 do 1964 roku. 
artysta w tym czasie współpracował z teatrem 5 Stanisława heba-
nowskiego i wykonał oprawę plastyczną do sztuki Ingmara Bergma-
na „Malowidło na drzewie”. na początku lat 60. powstają pierwsze 
rzeźby Berdyszaka w metalu. 
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41. 
Wanda GoŁKoWsKa (1925–2013)

Tablica wykreślona 1, 1968

relief, masa cementowa, akryl, płyta pilśniowa; 62,3 x 62 cm;
na odwrocie:
– opis pracy: WANDA GOŁKOWSKA / TABLICA WYKREŚLONA 1 / 

R. 1968 / 0,61 X 0,61 / (8: 2,5) K
K 

616;
– nalepka wystawowa: BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W LUBLI-

NIE NARUTOWICZA 4 / Imię i nazwisko Wanda Gołkowska Nr leg. 
/ Okręg adres / Tytuł Tablica wykreślona technika mieszana / Wy-
miar 61 x 61 rok powstania wartość / LZGraf. Z. 975 18.III.68 2.000

Cena wywoławcza 12 500 zł l
estymacja 18 000–25 000

twórczość wandy Gołkowskiej wyraźnie zaznaczyła się w polskiej 
sztuce współczesnej. Przechodząc w II poł. lat 50. od malarstwa fi-
guratywnego do abstrakcji, rozpoczęła fascynujące poszukiwania 
w obrębie sztuki konceptualnej czy informel. Znana animatorka życia 
artystycznego współtworzyła takie grupy jak: Poszukiwania Formy 
i Koloru czy Grupę wrocławską. „tablica wykreślona 1” to prawdopo-
dobnie jedyna obecna w ofercie sprzedaży praca ze słynnego cyklu. 
w wyniku eksperymentów artystki z malarstwem strukturalnym, 
w latach 60. powstały „tablice”: „kompozycje zbudowane z regular-
nych, powtarzających się form: rowków, bruzd, małych kwadratów 
i stożków, tworzących regularne kształty” (Maria Matuszkiewicz). nie-
banalne podejście do materii dzieła sztuki, łączyło systematyczność 
bliską matematycznej precyzji i plastyczną wyobraźnię. rozwinię-
ciem cyklu była choćby „tablica z Puław”, która zyskała cechy trójwy-
miarowości. Gołkowska pod koniec tej dekady wprowadziła do swo-
jej twórczości pojęcie „układów otwartych”, nieustannie wzbogacając 
proces twórczy o elementy otoczenia, ruch, światło czy dźwięk.
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42. 
Jadwiga MaZIarsKa (1913–2003)

Forma abstrakcyjna

olej, płótno; 70 x 50 cm;
sygn. na odwrocie: Jadwiga / Maziarska

Cena wywoławcza 16 000 zł l
estymacja 25 000–30 000

„tym właśnie jest dla mnie malarstwo - tworzeniem własnej arty-
stycznej materii. (...) Kolor jest nie tylko farbą, którą nakładam na płót-

no. Jest jak krew. Jest tym dla malarstwa, czym krew dla organizmu” 
– mówiła Jadwiga Maziarska. Prekursorka malarstwa materii w Pol-
sce, ogromną rolę przywiązywała do struktury dzieła sztuki. Kompo-
zycje reliefowe, ze stearyną, gęste od farby, szczególnie w pierwszej 
fazie twórczości, budowały specyficzny styl artystki. w kolejnych 
dekadach nabierał on lekkości i malarskiej swobody. w latach 70. 
jednolite fakturowo prace Maziarskiej przybrały postać form zgeo-
metryzowanych, często zredukowanych kolorystycznie. Powrót do 
barwy i klasycznej dwuwymiarowości dzieła sztuki nastąpił w latach 
80 i 90. „Forma abstrakcyjna”, dzięki sieci drgających linii i kontrasto-
wym zestawieniu kolorów, charakteryzuje się interesującym efektem 
wizualnym. 
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44. 
Józef roBaKoWsKI (ur. 1939)

Abstrakcja geometryczna

offset; 63 x 50,5 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: J. Robakowski (czarnym pisakiem);
oznaczenie: l. d.: 15-50/03 (czarnym pisakiem)

Cena wywoławcza 5 000 zł l 
estymacja 8 000–12 000

43. 
Kajetan sosnoWsKI (1913–1987)

Abstrakcja

olej, płótno; 50 x 40 cm;
napis na odwrocie: SOSNOWSKI
obraz z kolekcji Gerarda Bluma-Kwiatkowskiego

Cena wywoławcza 6 000 zł l
estymacja 14 000–18 000

Znakomity abstrakcjonista i jeden z czołowych przedstawi-
cieli powojennej awangardy artystycznej (był współzało-
życielem m. in. Grupy 55, Galerii Krzywe Koło, Galerii eL). 
Malarstwo Kajetana Sosnowskiego, od koncepcji figuratyw-
nych, form abstrakcyjnych, po zainteresowanie światłem 
i charakterystyczne „obrazy puste”, „obrazy szyte”, „obrazy 
chemiczne”, należy do szczególnie interesujących w sztuce 
współczesnej. Prezentowana kompozycja o surowej, mini-
malistycznej formie i mocno zredukowanej kolorystyce, na-
wiązuje do wieloznaczności istotnej w twórczości artysty.



45

45. 
Jadwiga MaZIarsKa (1913–2003)

Kompozycja, 1978

gwasz, papier; 91,7 x 68,8 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. na odwrocie: Jadwiga / Maziarska / Kraków, 
ul. Mikołajska 8. / 1978 r.

Cena wywoławcza 3 500 zł l 
estymacja 5 000–7 000
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46. 
erna rosensTeIn (1913–2004)

Abstrakcja z różem

olej, płótno; 36,3 x 33,3 cm;
sygn. u dołu: ERosenstein

Cena wywoławcza 4 000 zł l 
estymacja 7 000–9 000
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47. 
erna rosensTeIn (1913–2004)

Abstrakcja z turkusem, 1963

akwarela, gwasz, papier; 20,9 x 32 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. g.: Erna Rosenstein / 1963

Cena wywoławcza 3 000 zł l 
estymacja 5 000–7 000

w żywiołowej, nasyconej kolorem i bogactwem kształtów kompozy-
cji, widać odwołania do horror vacui, szczególnie obecnego w pracach 
rosenstein w latach 50. i 60. Przestrzeń obrazu wypełniona siecią linii 
i wielobarwnymi plamami, zdaje się sięgać poza ramy obrazu. Inten-
sywność odbioru spotęgowana jest iluzją ruchu i pulsujących form. 
Surrealistyczne, abstrakcyjne prace erny rosenstein łączyły w sobie 
duchowość i materię, rzeczywistość i iluzję. Poza wszelkimi konwen-
cjami, malarka nadawała im rangę osobnych malarskich bytów. 



48

artysta o węgierskich korzeniach, urodzony w Londynie, przez wiele 
lat związany z nowym Jorkiem i tamtejszym środowiskiem artystycz-
nym (m. in. z Yoko ono, Johnem Lennonem, davidem Bowie, andy 
warholem, Keithem haringem). wpływ na jego twórczość miały za-
równo amerykański pop-art, jak i kulturowa różnorodność europy 
Środkowo-wschodniej. Słynny projektant wnętrz, rzeźbiarz, założyciel 
Samuel havadtoy Gallery i Galéria 56, w swoich pracach malarskich 
poszukuje nowych form wyrazu, łącząc farby akrylowe, tkaniny i gra-
fikę. w subtelnych w formie obrazach, takich jak „Let there Be Love”, 
artysta umieszcza hasła-manifesty, wzmacniające wartość przekazu.

48. 
sam HaVadToY (ur. 1952)

Let There Be Love, 2010

technika własna, akryl, płyta; 105 x 105 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: Sam Havadtoy / 2010
Bibliografia: attila nemes „Sam havadtoy. only remember the Futu-
re”, Fondazione Mudfima, 2016.

Cena wywoławcza 55 000 zł l
estymacja 70 000–95 000 
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49. 
sam HaVadToY (ur. 1952)

Myszka Miki, 2013

sitodruk, technika mieszana, papier; 57 x 77 cm 
w św. p-p.;
sygn. i dat. na odwrocie: Sam Havadtoy / 2013

Cena wywoławcza 16 000 zł l
estymacja 20 000–25 000

50. 
Tomasz Baran (ur. 1985)

Bez tytułu, 2009

akryl, płótno; 140,5 x 174,7 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: Tomek Baran / 2009

Cena wywoławcza 5 000 zł l 
estymacja 10 000–15 000
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51. 
Jerzy GrocHocKI (ur. 1931)

...w hołdzie Cezanne’owi, 2012 

konstrukcja drewniana, akryl, płótno na sklejce; 102 x 102 
x 20 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: JERZY GROCHOCKI / ...W HOŁ-
DZIE CEZANNE’OWI...” / JGrochocki / 2012

Cena wywoławcza 12 000 zł l 
estymacja 16 000–20 000

twórczość artysty stanowi fascynujące połączenie anali-
tycznego myślenia i poetyckości, matematycznej precyzji 
i liryzmu. autor innowacyjnego systemu Czterech Znaków 
Płaszczyzny i Czterech obszarów Przestrzeni, w ramach 
którego wyróżnił barwy: czarną, złotą, srebrną i białą oraz 
przestrzenie: skupioną, złożoną, łamaną i ciągłą. na ich 
podstawie stworzył w połowie lat 70. „Koncepcję Mate-
matyczności w Sztuce”, która jest mocnym filarem jego 
twórczości. Grochocki w swoich pracach zamieszcza rze-
czywiste elementy natury (np. gałęzie), tworząc zaskaku-
jące połączenia tego, co naturalne, z tym co abstrakcyjne, 
powstałe na bazie logiki i matematyki. Jego działalność ar-
tystyczna to rozważania w obrębie konstruktywizmu, kon-
ceptualizmu czy geometrii. Przedstawiony obiekt zwraca 
uwagę precyzją wykonania i minimalistyczną formą. arty-
sta był uczestnikiem około stu ekspozycji indywidualnych 
i zbiorowych. wystawiał w europie i Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie jego prace wzbogacają zbiory muzealne i ko-
lekcje prywatne. 

52. 
chris BaKer (ur. 1944)

Czerwony punkt

technika mieszana, płótno; 154 x 180 cm;
na odwrocie:
– napis na krośnie: EN ROUTE BAKER;
– nalepka galeryjna: Criterion Riverside / 94

Cena wywoławcza 5 000 zł l
estymacja 12 000–16 000
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Klasyczne piękno rzeźb Igora Mitoraja ma swoje źródło w inspira-
cjach kulturą oraz mitologią Greków i rzymian. Popiersia, głowy, 
maski często o monumentalnych wymiarach, zdają się być wprost 
wyjęte z czasów antycznych. współczesne reinterpretacje ówczesne-
go kanonu, naznaczone są specyficznym autorskim rysem. Piękno 
przedstawiane przez Mitoraja nie jest idealne. Świadomie wprowa-
dzane pęknięcia czy uszkodzenia, zwracają uwagę na kruchość ide-
ału i jego pozorność w rzeczywistym świecie. rzeźby z popiersiem 
greckiego herosa Perseusza, zaliczają się do znaczących motywów 
w jego twórczości. Prezentowana praca jest typowym przykładem 
stylu artysty.

53. 
Igor MIToraJ (1944–2014)

Perseusz

brąz patynowany, podstawa kamienna; 
wys. bez podstawy: 38 cm, wys. z podstawą: 48 cm; 
sygn. u dołu po prawej stronie: MITORAJ;
na odwrocie oznaczenie edycji: D 313/1000 HC

Cena wywoławcza 23 000 zł l
estymacja 30 000–40 000
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54. 
Gerard Jürgen 
BlUM-KWIaTKoWsKI 
(1930–2015)

Instalacja, lata 70. XX w.

metal; 65 x 50 x 20 cm

Cena wywoławcza 18 000 zł l
estymacja 25 000–35 000

55. 
Igor MIToraJ (1944–2014)

Twarz, 1977

stop srebra patynowany, drewniany postument; 
wys. bez podstawy: 6,3 cm, wys. z podstawą: 10,5 cm;
sygn. p. d.: IGOR MITORAJ;
z tyłu wycisk odlewni: Bonne Année | 1977 | Bouiller | CHRISTOFLE 
| FRANCE

Cena wywoławcza 3 200 zł l
estymacja 4 000–6 000
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57. 
shalom Tomas neUMan (ur. 1947)

Steve, 2015

akryl, płyta, znalezione przedmioty; 35,6 x 30,5 cm;
dat. i opisany na odwrocie: SHALOM / STEVE Oct. 22, 2015

Cena wywoławcza 16 000 zł l
estymacja 20 000–25 000

56. 
shalom Tomas neUMan (ur. 1947)

Series 4, 2012

akryl, sklejka, znalezione przedmioty; 55,3 x 52,1 cm;
na odwrocie: 
– napis i datowanie: Series 4 / 2012;
– nalepka z opisem: SUSANNE SCUTTI / 9:40 MINS;
– nalepka galeryjna 

Cena wywoławcza 35 000 zł l
estymacja 50 000–70 000

Urodzony w Pradze, mieszkający w Stanach Zjednoczonych artysta, 
prezentował swoje prace niemal na całym świecie. wśród instytucji 
posiadających obiekty neumana znajdują się tak prestiżowe pla-
cówki jak Galeria narodowa w Pradze, Carnegie Institute (Pittsburgh, 
Stany Zjednoczone), czy Museum of Modern art (nicea, Francja). 
Swoją twórczość określa jako „fusion art”. Łączy obraz, dźwięk, 
przedmioty codziennego użytku, konstruując obiekty odwołujące 
się do estetyki kiczu. Z wyrzuconych, niepotrzebnych przedmiotów 
buduje kompozycje skłaniające odbiorcę do nowych interpretacji. 
artysta odnosi się do zjawiska konsumpcjonizmu w zabawnej, lek-
kiej formie. Zaskakujące portrety neumana, wymykają się utartym 
schematom myślenia. eklektyczne, przejaskrawione stanowią jedną 
z wizji człowieka ponowoczesnego.
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58. 
Jan saUdeK (ur. 1935)

Dziewczyna w wianku

fotografia; 51,3 x 49,5 cm;
sygn. p. d.: JAN SAUDEK;
napis na środku: »Zuzátko«;
napis u dołu: (1979) Zuzatko poses; (2 nd class print); FINISHED: 
MARCH 4, 1911.

Cena wywoławcza 15 000 zł l
estymacja 20 000–25 000

Zalicza się go do grona najbardziej znanych czeskich fotografów. 
Prace Saudka znajdują się w najważniejszych kolekcjach w europie, 
Stanach Zjednoczonych, azji. „dziewczyna w wianku” wyróżnia się 
dużym formatem pracy oraz autorską oprawą. 
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59. 
Jan saUdeK (ur. 1935)

Marie

akryl, płótno naklejone na tekturę; 49 x 69 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: Jan Saudek;
napis l. d.: »Marie č.1«;
sygn. i autorska dedykacja na odwrocie: JAN SAUDEK;
Bibliografia: 
– „Jan Saudek”, Galeria Sztuki współczesnej winda, Kielce, czer-

wiec-lipiec 2015.
– daniela Mrázková „Jan Saudek”, Slovart, 2014.

Cena wywoławcza 12 000 zł l
estymacja 25 000–30 000
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60. 
Jaremi PIcZ (ur. 1955)

Epicentrum D-10

olej, płótno; 100 x 100 cm;
sygn. i opisany na odwrocie: EPICENTRUM D-10 / JAREMI 
PICZ / 100 x 100

Cena wywoławcza 4 000 zł l
estymacja 6 000–8 000
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61. 
Zbigniew GosToMsKI (ur. 1932)

Drzwi, 2001

technika mieszana, papier; 34 x 27,7 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: Z Gostomski 2001 (ołówkiem)

Cena wywoławcza 2 500 zł l 
estymacja 3 500–5 000
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63. 
Wojciech sIUdMaK (ur. 1942)

Nierealne pojawienie się Muzy

litografia barwna, papier; 89,7 x 62,3 cm;
sygn. p. d.: W. SIUDMAK (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.: 35/120 (ołówkiem);
napis u dołu: Apparition irreel de la Muse (ołówkiem)

Cena wywoławcza 2 000 zł l
estymacja 3 000–4 000

62. 
Magdalena sTarsKa (ur. 1980)

Jabłko, 2016

olej, płótno; 90,2 x 80 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: Magdalena Starska / 2016.12 / JABŁKO

Cena wywoławcza 1 700 zł l
estymacja 4 000–6 000
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64.
Wojciech sIUdMaK (ur. 1942)

Spotkanie, 2012

ołówek, papier; 27,6 x 37,1 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: W. SIUDMAK / Paris 15.07.2012

Cena wywoławcza 12 000 zł l
estymacja 15 000–18 000

65. 
salvador dalÍ (1904–1989)

Z cyklu: Witraże, 1974 
Dżungla ludzka, Jeździec  
(Zwycięstwo człowieka pierwotnego)

litografia barwna, papier bawełniany arches; 
ok. 47,7 × 64,7 cm;
sygn. p. d.: Dalí (ołówkiem);
znak wodny: ARCHES/FRANCE;
oznaczenie egzemplarza l. d.: EA (ołówkiem);
na odwrocie napis: 104 (w kółku)
Literatura:
– albert Field: s. 179, nr 76-2, B.
– ralf Michler, Lutz w. Löpsinger, II: ss. 158–159, 

nr 1444.

Cena wywoławcza 6 000 zł l 
estymacja 7 000–10 000
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66. 
salvador dalÍ (1904–1989)

Z cyklu: Boska komedia, 1960–64 
Czyściec, Pieśń XII

drzeworyt barwny, papier bawełniany BFK rives;  
ok. 33 × 26,2 cm;
sygn. p. d.: Dalí (purpurową kredką);
oznaczenie egzemplarza l. d.: 50/150 (purpurową kredką)
Literatura:
– albert Field: ss. 189-200, Purgatory Canto 17.
– ralf Michler, Lutz w. Löpsinger, II: ss. 102–114, nr 1084.

Cena wywoławcza 7 000 zł l
estymacja 15 000–18 000
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68. 
Henri de ToUloUse-laUTrec 
(1864–1901)

W cyrku

litografia barwna, papier; 28,5 x 18,5 cm w św. p-p.;
stempel p. d. monogramem wiązanym z płyty: THL;
sygn. i dat. z płyty p. g.: TLautrec / 1899

Cena wywoławcza 3 000 zł 
estymacja 6 000–8 000

67. 
Pablo PIcasso (1881–1973)

Kobieta

litografia barwna, papier; 51,5 x 40 cm w św. p-p.;
sygn. z płyty p. d.: Picasso;
napis l. d. (częściowo czytelny): D... 2 October 55;
oznaczenie egzemplarza l. d.: 286/500 (ołówkiem)
Grafika pochodzi z teki: hélène Parmelin „Picasso. La Flûte dou-
ble.16 dessins, aquarelles Lavis”, Saint-Paul-de-Vence, 1967 r.

Cena wywoławcza 3 500 zł l 
estymacja 5 000–7 000
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oferta zawarta w niniejszym katalogu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1, 66 1 § 1 i następnych Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

69. 
Jan leBensTeIn (1930–1999)

Suzanne, 1973

litografia barwna, papier; 68,5 x 47 cm w św. p-p.;
sygn., dat. i opisany l. g.: Lebenstein 73 12/100 / 
„Suzanne” (ołówkiem);
na odwrocie:
– nalepka galeryjna;
– napis: M. POTOCKI (ołówkiem);
– pieczęć: 2 ANNEAUX / 2 CROCHETS

Cena wywoławcza 3 500 zł l
estymacja 5 000–7 000

twórczość Jana Lebensteina – artysty nieugiętego wobec artystycznych mód czy 
koniunkturalnych oczekiwań, dotykała ciemnej, pierwotnej strony człowieka. o po-
wszechnym zezwierzęceniu, brutalności opowiadał za pomocą archetypów, odwo-
łań do wybitnych dzieł literackich, mitologii czy kultury starożytnych cywilizacji. Le-
benstein szczególne miejsce w swojej twórczości przyznawał kobiecie (była czołową 
postacią „Karnetu intymnego”). Piękno kobiecego ciała naznaczone zostaje jednak 
przemijalnością i rozpadem, piętnem gnicia i zepsucia. ważnym motywem było 
przeplatanie się motywu śmierci, a także cielesności (bądź łączenie tych elementów, 
np. poprzez wizerunek wyuzdanej kobiecości ze szkieletem). Lata 70. i 80. zaznaczyły 
się zmianami w technice malarskiej. artysta posługiwał się głównie gwaszem i tem-
perą, rezygnując na trzynaście lat z techniki olejnej. w 1976 roku malarz został uho-
norowany nagrodą nowojorskiej Fundacji alfreda Jurzykowskiego. w roku powstania 
omawianej grafiki odbyły się dwie wystawy indywidualne: w Muzeum narodowym 
we wrocławiu i wymann Gallery w Chicago.
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