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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 ustala ceny 
wywoławcze, zazwyczaj jest to 10%–50% dolnej granicy esty-
macji, decyduje o wysokości 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 wpłata zwrotnego wadium we-
ryfikacyjnego w kwocie 1 zł.

5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące 
uczestniczyć osobiście w  aukcji, mogą zlecić Polskiemu Do-
mowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować 
telefonicznie. Usługi te –  wpłata wadium, rezerwacja linii te-
lefonicznej i inne – należy uzgodnić z Polskim Domem Aukcyj-
nym najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre 
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 niewywiąza-
nia się z umowy przez Kupującego Polski Dom Aukcyjny może 
naliczyć 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. Polski Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiek-
tów zaprezentowanych w katalogu XIV Aukcji Sztuki Dawnej 
i Współczesnej na okres 5  lat od  daty sprzedaży przez Polski 
Dom Aukcyjny z  zastrzeżeniami: gwarancja udzielana jedynie 
bezpośredniemu nabywcy obiektu, gwarancja nie  obejmuje 
kolejnych właścicieli obiektu.

10. 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.

11. Polski Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte 
wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepi-
sów prawa polskiego.

13. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych 
na aukcji dzieł winny poinformować o tym Polski Dom Aukcyj-
ny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.

14. 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 
zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wy-
maga 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.

15. Zgodnie z ustawą (Dz.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Polski Dom 
Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.

16. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych znakiem „l” przy 
estymacji) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite 
tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wyna-
grodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży orygi-
nalnych 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, 

jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.

17. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na we-
ryfikację danych osobowych oraz  wysyłanie koresponden-
cji od Polskiego Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy 
lub  kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w  każdym mo-
mencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia 
na adres: biuro@polskidomaukcyjny.com.pl, co skutkować bę-
dzie usunięciem danych z bazy.

Noty katalogowe: Dagmara Tomczyk
Projekt i opracowanie graficzne: Piotr Chruścicki
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1.
Wlastimil HOFMAN  
(1881 Karlino k. Pragi, Czechy 
–1970 Szklarska Poręba)

Chłopcy

olej, dykta; 34,7 x 49,5 cm;
sygn. l. d.: Wlastimil Hofman;
na odwrocie napis: Ut 1159 [?] /1/88

Estymacja 10 000–15 000

2.
Zygmunt JÓZEFCZYK 
(1881–1966)

W drogę

olej, tektura; 34,2 x 49 cm w świetle ramy;
sygn. l. d.: Z. Józefczyk

Estymacja 4 000–6 000
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3.
Jerzy KOSSAK – pracownia
Patrol, 1936

olej, tektura; 40 x 30 cm;
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak / 1936;
na odwrocie napis (częściowo czytelny): … / ność …go obrazu, / Jerzy Kossak 
oraz pieczęć (słabo widoczna)

Estymacja 6 000–8 000
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4.
Wojciech KOSSAK (1856 Paryż–1942 Kraków) 

Spotkanie z gęsiarką, 1929

olej, płótno; 70 x 94 cm;
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak / 1929;
na odwrocie:
– orzeczenie prof. dra Feliksa Kopery (dyrektora Muzeum Narodowe-

go w Krakowie) i dra Kazimierza Buczkowskiego z 1945  roku po-
twierdzające autentyczność pracy;

– kartka z oznaczeniem: 0611/2011 / Kossak Wojciech / Spotkanie z gę-
siarką / centrala Re-11

Estymacja 45 000–60 000

Bibliografia:
Olszański K., Wojciech Kossak, wyd. 3, Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich, Wrocław 1982.
 
Obraz z  okresu międzywojennego, o  dużym formacie i  rozpozna-
walnym dla  kolekcjonerów twórczości Wojciecha Kossaka motywie 
żołnierskim. Praca dodatkowo posiada orzeczenie autentyczności 
dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie prof. dra Feliksa Kopery 
i dra Kazimierza Buczkowskiego. Scena rodzajowa o lekkiej tematyce, 
przedstawiona z malarskim kunsztem, powstała w okresie kiedy ar-
tysta wielokrotnie wyjeżdżał zarobkowo do Stanów Zjednoczonych. 
Popularność Kossaka za  oceanem świadczyła o  szerokim uznaniu 
i sympatii jakimi cieszyło się jego malarstwo.
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5.
Feliks Michał WYGRZYWALSKI 
(1875 Przemyśl–1944 Rzeszów)

Rybacy, 1922

olej, płótno; 48 x 90 cm;
sygn. i dat. p. d.: F. M. Wygrzywalski / 1922;
na odwrocie napis: MNK / DCz 124

Estymacja 45 000–50 000
 
Proweniencja:
Obraz z kolekcji książąt Czartoryskich, od lat 20. XX w. przechowywa-
ny w depozycie Muzeum Narodowego w Krakowie.
 
Tematyka marynistyczna zajmowała znaczące miejsce w twórczości 
artysty. W obrazach z motywem morza widoczna jest szczególna 
umiejętność oddania barwy wody, dbałość o  kolorystyczne niuan-
se i efekty światłocieniowe. Wygrzywalski dzięki licznym podróżom 
uwieczniał na  obrazach motywy orientalne czy  nasycone słońcem 
krajobrazy. Pochodząca z początku lat 20. kompozycja posiada zna-
komitą proweniencję. Dekoracyjne płótno charakteryzuje  się re-
alizmem przedstawienia typowym dla dzieł malarza. 
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6.
Juliusz KOSSAK 
(1824 Nowy Wiśnicz–1899 Kraków)

Kozak z luzakiem, 1894

akwarela, papier; 23,5 x 31,7 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. l. d.: Juliusz Kossak / 1894;
na odwrocie kartka z opisem pracy w j. angielskim: JULIUS KOSSAK / 
From the collection of: / Prince Radziwill (Royal Family of Poland) / Scen 
eis Southern Poland (near Lwow) / Birds: Czajki / Horses: Arabian – mo-
unting and sadle / 17th Century Polish style / Uniform of soldier – 17th 
Century Polish Cavalry. / Depicted from Henry Sienkiewicz „Pan Wotody-
jowski” / Man on horse – Adjutent to Hetman (General) / Note: Painted 
all spontaneous without outline / Artist – father of Wojciech Kossak / 
grandfather of Jerzy Kossak

Estymacja 40 000–45 000

 
Proweniencja:
Obraz z kolekcji książąt Radziwiłłów.
 
Kompozycja z dojrzałego okresu twórczości jednego z polskich mi-
strzów akwareli. Obraz posiada znakomitą proweniencję. Charakte-
ryzuje  się swobodnymi, a  jednocześnie precyzyjnie prowadzonymi 
plamami koloru. Warte zauważenia są realizm przedstawienia i  lu-
biany przez artystę motyw. Postaci żołnierzy, konie, sceny rodzajowe 
i bitewne powracały jako tematy malarskie i ilustracyjne. Juliusz Kos-
sak był niezwykle cenionym ilustratorem XIX-wiecznych czasopism 
i wydawnictw.  
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7.
Alfons KARPIŃSKI 
(1875 Rozwadów–1961 Kraków)

Piwonie

olej, tektura; 49,6 x 34,8 cm;
sygn. u dołu: a. karpiński

Estymacja 12 000–15 000

8.
Alfons KARPIŃSKI 
(1875 Rozwadów–1961 Kraków)

Żółte róże

olej, tektura; 33,5 x 49,7 cm;
sygn. lewy bok: a. karpiński.

Estymacja 12 000–15 000
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9.
Wojciech WEISS 
(1875 Leorda, Rumunia–1950 Kraków)

W parku

olej, płótno; 74 x 59 cm;
sygn. monogramem wiązanym l. d.: ww

Estymacja 12 000–15 000

Natura była dla Wojciecha Weissa źródłem malarskich inspiracji. Licz-
ne i różnorodne motywy krajobrazowe świadczą o sentymencie do 
tego tematu: widoki z okna, motywy kalwaryjskiego sadu, nawiązu-
jące do  japońskiej stylistyki pejzaże z  wypełniającymi kompozycje 
gałęziami drzew, pejzaże odbite w szybach okien, krajobrazy włoskie. 
Przykładów jest wiele. Prezentowany obraz to kolejna jego wariacja. 
Zwraca w niej uwagę monumentalność przyrody i subtelnie oddana 
gra światłocienia.
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10.
Leon WYCZÓŁKOWSKI 
(1852 Huta Miastkowska k. Siedlec–1936 Warszawa)

Krucyfiks królowej Jadwigi, 1904

pastel, papier żeberkowy jasnoszary; 60 x 45 cm w św. p-p;
sygn. i dat. p. d.: L. Wyczół / 1904

Estymacja 45 000–60 000
 
Praca posiada szkło muzealne.
 
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa.
 
Bibliografia (wybór):
– Bernat A. Leon Wyczółkowski [1852-1936], wyd. Edipress, 2006.
– Dobrowolski T. Nowoczesne malarstwo polskie 1764–1939, tom. 2, 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Kraków, 1960.
– Kulig-Janarek K., Milewska W. Leon Wyczółkowski 1852-1936. W 150. 

rocznicę urodzin artysty, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków, 
2003.

– „Sztuki Piękne. Miesięcznik poświęcony architekturze, zdobnictwu, 
malarstwu, rzeźbie, grafice”, pod red. prof. W. Jarockiego, Wydaw-
nictwo Polskiego Instytutu Sztuk Pięknych, Nakład Drukarni Naro-
dowej w Krakowie, Kraków–Warszawa 1932.

 
Unikatowe, pastelowe przedstawienie motywu ze słynnego olejne-
go obrazu „Krucyfiks królowej Jadwigi” z 1896 roku, znajdującego się 
w  zbiorach Muzeum Narodowego w  Krakowie. Obraz nawiązuje 
także do  wcześniejszej wersji z  1895 roku, należącej do  depozytu 
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w  Bydgoszczy. 
Wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego z  wawelskiej katedry powra-
cał w twórczości artysty przede wszystkim w technikach graficznych. 
Malowany był także akwarelą, ołówkiem czy tuszem. Oferowane pa-
stelowe ujęcie nie było wcześniej dostępne na rynku aukcyjnym.

 
Obraz ukazuje datowaną na koniec XIV wieku rzeźbę stanowiącą ele-
ment barokowego ołtarza w ambicie prezbiterium katedry na Wawe-
lu. W opracowaniu dra hab. Marka Walczaka czytamy, że ołtarz został 
wykonany z czarnego marmuru z kamieniołomów w Dębniku, praw-
dopodobnie wg projektu Franciszka Placidiego. Ołtarz został ufundo-
wany w I poł. XVIII wieku przez dziekana kapituły katedralnej ks. Mi-
chała Wodzickiego (wcześniej istniał tam średniowieczny tryptyk, 
na który składał  się m. in. wizerunek Chrystusa na krzyżu). Rzeźbie 
przypisuje  się szczególną wartość sakralną, zabytkową i  historycz-
ną. Przed słynącym cudami Panem Jezusem Ukrzyżowanym miała 
modlić się święta królowa Jadwiga. Co więcej, w ołtarzu znajduje się 
relikwiarz z jej szczątkami, a legendy głosiły, że Chrystus przemówił 
do królowej z wawelskiego krzyża. Interesujące, że pierwotnie ciało 
wykonanej w drewnie postaci było pomalowane na różowo, z pod-
kreślonymi ciemną czerwienią ranami Zbawiciela. Dopiero w wyniku 
zmian stylistycznych epoki baroku, wtórnie zamalowano rzeźbę czar-
ną farbą. Krucyfiks królowej Jadwigi charakteryzuje się przedstawie-
niem pełnym ekspresji i asymetryczną kompozycją. W sposobie jego 
ukazania dostrzega się nawiązania do malarstwa neapolitańskiego.
 
Znakomite dzieło Leona Wyczółkowskiego, wykorzystując sub-
telność techniki pastelu, odwzorowuje powagę i  piękno jednego 
z symboli krakowskiej katedry. Oszczędna gama kolorystyczna, utrzy-
mana w tonacji czerni i zgniłej zieleni, przełamana została barwą żół-
tą w rysunku świec i efektem luministycznym w górnej partii krzyża. 
W obrazie zwracają uwagę również akcenty czerwieni. Mistrzowsko 
kładzione kreski pastelu, przy jednoczesnej rezygnacji z realistyczne-
go przedstawienia postaci Chrystusa, wzmacniają mistycyzm przed-
stawionej sceny.
 
Zainteresowanie artysty Krakowem, jego architekturą, zabytkami, 
a szczególnie Wawelem, złożyło się na znaczący zbiór prac o tej te-
matyce. Namalował m. in. cykl „Sarkofagów”, prezentujący nagrobki 
królewskie, cykl wykonany pastelem – „Skarbiec wawelski” czy liczne 
widoki Wzgórza Wawelskiego. Przykładami tematyki religijnej w do-
robku artysty są natomiast obrazy „Głowa Chrystusa” (1882–1883) 
czy ”Chrystus w grobie” (1883). 
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12.
Bronisława  
RYCHTER-JANOWSKA 
(1868 Kraków–1953 Kraków)

Kościółek

olej, tektura; 25,7 x 38 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: B. RYCHTER-JANOWSKA

Estymacja 4 000–6 000
 

11.
Bronisława  
RYCHTER-JANOWSKA 
(1868 Kraków–1953 Kraków)

Chaty przy drodze, 1908

olej, tektura; 17,2 x 26,2 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: BR. RYCHTER-J. 1908

Estymacja 4 000–6 000

Olejny, urokliwy pejzaż powstał w  okresie, kiedy 
Rychter-Janowska założyła prywatną szkołę malarstwa 
w Starym Sączu. Choć placówka przetrwała tylko rok, 
pozostawiła ślad aktywnej działalności malarki w  śro-
dowisku artystycznym. W obrazie dominująca, ciemna 
tonacja kolorystyczna, przełamana została łuną światła 
na horyzoncie. Dzięki temu praca zyskała ciekawy kon-
trast barwny nadający mu dekoracyjności.
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14.
Adam SETKOWICZ  
(1876 Kraków–1945 Kraków)

Wesele krakowskie

olej, dykta; 54 x 93,5 cm;
sygn. p. d.: A. Setkowicz 922[?];
na odwrocie nalepka galeryjna krakowskie-
go Salonu Sztuki z opisem pracy

Estymacja 4 000–7 000
 
Uczeń Jana Matejki i Teodora Axentowicza 
w swoich obrazach przedstawiał m. in. sce-
ny rodzajowe w wiejskim pejzażu, polowa-
nia, zaprzęgi konne, widoki Krakowa. Zaj-
mował się działalnością ilustratorską. Scena 
z  pędzącymi w  zaprzęgu weselnikami to 
dekoracyjny obraz artysty.

13.
Nikifor KRYNICKI  
(właśc. Epifaniusz Drowniak)  
(1895 Krynica?–1968)

Krynica

gwasz, akwarela, papier; 19,3 x 14,3  cm 
w św. p-p.;
napis u dołu: KRYNICAWSIUILCASEE [?];
na odwrocie:
– okrągła pieczątka z  napisem w  otoku 

(częściowo czytelna): PAMIĄTKA Z KRYNI-
CY NIKIFOR MALARZ;

– prostokątna pieczątka (częściowo czytel-
na): NIKIFOR ARTYSTA / KRYNICA …;

– napis: 500 ZŁ

Estymacja 2 500–3 500
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16.
Jeanne  
BESNARD-FORTIN  
(1892 Dolus-le-Sec, Francja 
–1978 Amboise, Francja)

Łódki w prowansalskim porcie, 
1932

olej, płótno; 38 x 55 cm;
sygn. i dat. p. d.: JBesnard / Fortin 32

Estymacja 3 000–5 000

15.
Erno ERB  
(Lwów 1890–Lwów 1943)

Na targu

olej, tektura; 35,5 x 49,5 cm;
sygn. p. d.: E Erb;
na  odwrocie pieczęć ramiarska i  napis: 
397/8 [?]

Estymacja 5 000–8 000
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17.
Franz ROUBAUD  
(1856 Odessa–1928 Monachium)

Szejk arabski

olej, płótno, dykta; 67 x 56 cm;
sygn. l. d.: FRoubaud (sygnatura drapana);
na odwrocie:
– kartka z  opisem pracy w  j. niemieckim: Francois Roubaud / geb. 

1856 in Odessa, gest. 1928 in München. / 112 Arabischer Scheik in 
dunklem Burnus und weiβemKopfüberwurf. Brustbild / en face. / Oel 
auf P. 68 x 57 cm. Bez.: F. Rouband. H. R. [w prawym górnym rogu 
kartki napis – częściowo czytelny: …Helb… / München 17. Sep-
tember 30.];

– kartka z  oznaczeniem: 0912/2010 / Franz Roubaud / Arab, olej 
na płycie; syg

Estymacja 14 000–20 000
 
Artysta francuskiego pochodzenia słynął z obrazów o tematyce 
orientalnej, w tym wizerunków ludności kaukaskiej. W jego twór-
czości ważne miejsce zajmowała również tematyka batalistyczna. 
Prezentowany obraz ucznia Józefa Brandta i monachijskiej akademii 
jest charakterystycznym przykładem jego talentu.
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18.
Rafał MALCZEWSKI  
(1892 Kraków–1965 Montreal, Kanada)

Pejzaż zimowy, 1946

akwarela, papier; 37,7 x 55 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. l. d.: Rafał Malczewski / ottawa 15.II.46.;
autorska dedykacja u dołu (częściowo czytelna): Kochanej Pani No-
wakowskiej – obywatelce Wandzie – … wdzięcznie … montrealskie 
obywatele Zofia i Rafał Malczewscy

Estymacja 25 000–35 000 l

Subtelna akwarela to jeden ze  znaków rozpoznawczych twórczo-
ści Rafała Malczewskiego. Bliska artyście była tematyka pejzażowa, 
w  której przestrzeń i  natura zajmowały czołowe miejsce. Postacie 
ludzkie były elementem dodanym, często ledwie widocznym. W ob-
razach malarza, tak jak w omawianej pracy, zwraca uwagę oszczęd-
ność zastosowanych motywów. „Czysty” pejzaż przywołuje skojarze-
nia z dziełami japońskich artystów. 
  
„Pejzaż zimowy” zalicza się do prac powstałych w Kanadzie, dokąd 
Malczewski wyjechał w 1942 roku. Już wówczas wystawił swoje ob-
razy w Museum of Art w Montrealu. Malczewski zyskał dużą popu-
larność, jego prace zdobyły uznanie i były prezentowane na licznych 
indywidualnych ekspozycjach, np. w Ottawie, Toronto czy Vancouver. 
Stał się jednym z najpopularniejszych polskich twórców w tym kraju.
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19.
Rafał MALCZEWSKI  
(1892 Kraków–1965 Montreal, Kanada)

Pejzaż górski

akwarela, papier; 36,2 x 55,5 cm w św. p-p.;
sygn. l. d.: Rafał Malczewski

Estymacja 25 000–35 000 l
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20.
Magdalena JETELOVÁ (ur. 1946 Semily)

Okno

rzeźba, technika mieszana, drewno; 106,5 x 98,2 x 9,2 cm

Estymacja 60 000–90 000 l
 
Bibliografia:
Magdalena Jetelová Landscape of Transformation, Kunsthalle Mannheim, 2010.
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21.
Karol TCHOREK  
(1904 Serock–1985 Warszawa)

Kanarek, 1974

płaskorzeźba, drewno; 67,7 x 28 x 3,5 cm;
sygn. i dat. u dołu: KAROL TCHOREK 1974

Estymacja 5 000–7 000 l
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22.
Marian WNUK  
(1906 Przedborze–1967 Warszawa)

Baca, 1927

rzeźba, drewno; wys. ok. 63,5 cm;
sygn. u podstawy: WM;
napis u podstawy: ZAKOPANE i oznaczenie: PS / PD;
pod podstawą nalepka: Państwowa Szkoła Przemysłu 
Drzewnego / Autor. Marian Wnuk/ Tyt. Baca / Rok 1927 [?]

Estymacja 2 500–3 500 l



28

23.
Ryszard WINIARSKI  
(1936 Lwów–2006 Warszawa)

Obiekt przestrzenny, 1971

akryl, drewno, ołówek; wys. całkowita: 55 cm; wymiar 
podstawy: 15 x 15 cm;
sygn. i dat. na dolnej części: Winiarski 1971

Estymacja 180 000–230 000 l
 
Proweniencja:
– kolekcja Kazimierza Romanowicza – właściciela Ga-

lerii Lambert, Francja
– kolekcja prywatna, Polska
 
Klasyczna dla  Winiarskiego paleta kolorystyczna 
oraz  ciekawa forma przestrzenna oferowanej pracy, 
z pewnością warte są uwagi kolekcjonerów. Tego typu 
układy są rzadkością w ofertach aukcyjnych. Dodatko-
wym atutem pracy jest pochodzenie ze zbiorów słyn-
nej Galerii Lambert. Misternie wykonana konstrukcja 
jest efektem konceptualnych eksperymentów artysty. 
Winiarski dzięki konsekwentnie rozwijanej pracy twór-
czej wypracował rozpoznawalny styl malarski. Specy-
ficzny kod, którym  się posługiwał opierał  się na  połą-
czeniu matematyki i  sztuki. Wykorzystywał teorię gier 
czy rachunek prawdopodobieństwa, aby jak najpełniej 
zracjonalizować i  zobiektywizować proces, którego 
efektem były tworzone obiekty.
Opisywana praca pochodzi z 1971 roku, okresu inten-
sywnej pracy artysty nad rozwojem swoich naukowo
-artystycznych koncepcji. Zaledwie pięć  lat wcześniej 
Winiarski napisał pracę dyplomową  „Zdarzenie – in-
formacja – obraz”, w której zawarł kluczowe założenia 
teoretyczne. Realizacje artystyczne powstałe na  ich 
podstawie zaprezentował w tym samym roku na  Sym-
pozjum Artystów Plastyków i Naukowców w Puławach. 
Lata 70. to również narodziny koncepcji gier, które mia-
ły za zadanie uaktywnianie odbiorców sztuki i angażo-
wanie ich w proces twórczy (serie prac pt. „Gry”, wysta-
wa w Galerii Współczesnej w Warszawie w 1972 roku). 
Co  ciekawe, artysta wykonywał również projekty sce-
nograficzne (lata 1967–1977). Do jego dorobku w tym 
zakresie można zaliczyć m. in. „Makbeta” i  „Otello” 
Szekspira czy „Medeę” Eurypidesa. W 1971 roku artysta 
uczestniczył w  wystawach zbiorowych przykładowo 
na  Międzynarodowym Biennale Sztuki Współczesnej 
w Sao Paulo, w Sympozjum „Złotego Grona” w Zielonej 
Górze czy wystawie „Five Polish Painters” w Oslo.
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24.
Alfred LENICA  
(1899 Pabianice–1977 Warszawa)

W strefie błękitnej, 1967

olej, płótno; 35 x 32 cm;
sygn. p. g.: lenica;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: A. Lenica / 1967 / w strefie / błękitnej

Estymacja 28 000–35 000 l

Proweniencja:
– ze spuścizny po artyście
– kolekcja prywatna, Warszawa (od 2000 r.)

Żywiołowa gra kolorów w  prezentowanej pracy oraz  charakte-
rystyczna malarska stylistyka, zaliczają ją do  interesujących przy-
kładów obiektów z  lat 60. Twórczość Alfreda Lenicy obfitowała 
w ciągłe poszukiwania w obrębie materii malarskiej i technik pracy 
twórczej. Artysta czerpał z  osiągnięć kubizmu, surrealizmu, taszy-
zmu, malarstwa informel, aktywnie uczestnicząc w rozwoju powo-
jennej sztuki polskiej.
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25.
Alfred LENICA  
(1899 Pabianice–1977 Warszawa)

Kompozycja z błękitem i czerwienią

gwasz, papier; 29,5 x 41,5 cm w św. p-p.

Estymacja 6 000–7 000 l
 
Proweniencja:
– ze spuścizny po artyście
– kolekcja prywatna, Warszawa (od 2000 r.)
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26.
Jan TARASIN (1926 Kalisz–2009 Warszawa)

Abstrakcja, 1992

akwarela, gwasz, papier; 37,7 x 55,5 cm;
sygn. i dat. l. d.: Jan Tarasin 92;
na  odwrocie pieczęć: WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW / 
w Krakowie / Przedmiot nie podlega zakazowi / wywozu za granicę

Estymacja 12 000–15 000 l

Rektor, profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, znacząca 
postać powojennej sztuki polskiej. Zajmował się malarstwem, grafi-
ką, rysunkiem, fotografią. Malarstwo Jana Tarasina oscylowało wokół 
zagadnienia przedmiotu – znaku. Artysta przenosił na płótna kształty 
bliskie abstrakcji, pozbawione realistycznej dokładności, ale nawią-
zujące do  przedmiotów rzeczywistych. Kompozycje składające  się 
z  uproszczonych, różnorodnych znaków (figur geometrycznych, li-
ter) zestawiał w specyficzne układy, najczęściej poziome linie, które 
budowały umowną przestrzeń obrazu. Tarasina fascynowało pojęcie 
ruchu, zmienności, ambiwalencja sił. Ważną rolę odgrywały zarówno 
kształty, jak i kolory. Soczystość barwy czy oszczędność gamy kolory-
stycznej w naturalny sposób różnicowały podejścia interpretacyjne.
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27.
Erna ROSENSTEIN  
(1913 Lwów–2004 Warszawa)

Wiatr, 1966

gwasz, tusz?, technika mieszana, papier; 46,5 x 57,7 cm;
sygn. i dat. p. d.: E Rosenstein / 1966

Proweniencja:
– kolekcja prywatna, Francja 
– kolekcja prywatna, Polska

Estymacja 16 000–20 000 l
 
Subtelne, aluzyjne malarstwo Erny Rosenstein cieszy się dużym zain-
teresowaniem kolekcjonerów. Zachwyca różnorodnością kształtów, 
linii, motywów, którymi wypełnione są prace artystki. Fantazyjne 
światy kreowane przez Rosenstein sugerują powiązania jej twórczo-
ści z  nurtem surrealizmu. Prezentowana monochromatyczna kom-
pozycja z  II poł.  lat 60., nawiązuje do  popularnego w  tym okresie 
w jej pracach tematu natury.
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28.
Jerzy NOWOSIELSKI  
(1923 Kraków–2011 Kraków)

Portret mężczyzny

technika mieszana, gwasz, papier; 20,5 x 14 cm w św. p-p.;
sygn. na odwrocie: J. N.

Estymacja 13 000–15 000 l
 
Praca posiada szkło muzealne.
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29.
Jerzy NOWOSIELSKI  
(1923 Kraków–2011 Kraków)

Plaża, 1990

olej, płótno; 24,5 x 35 cm;
sygn. i dat. na krośnie: J. NOWOSIELSKI 1990

Estymacja 45 000–60 000 l
 
Potwierdzenie autentyczności Fundacji No-
wosielskich.

30.
Jerzy NOWOSIELSKI  
(1923 Kraków–2011 Kraków)

Postać

piórko, papier; 18 x 13,5 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: J. N. (ołówkiem);
na odwrocie odręcznie pisany tekst artysty 
na temat teatru lalkowego

Estymacja 5 500–7 000 l
 
Praca posiada szkło muzealne.
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31.
Edward DWURNIK  
(1943 Radzymin–2018 Warszawa)

Miasto, 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

Estymacja 40 000–50 000 l
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32.
Edward DWURNIK  
(1943 Radzymin–2018 Warszawa)

Plac Trzech Krzyży, 2018

olej, płótno; 46 x 55 cm;
sygn. i dat. l. d.: 2018 / E. DWURNIK;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: 2018 / E. DWURNIK / „PLAC TRZECH 
KRZYŻY” / NR: XI - 906 - 7526

Proweniencja:
zakup od artysty

Estymacja 25 000–28 000 l
 
Do obrazu dołączony certyfikat autentyczności podpisany przez ar-
tystę.
 
Bibliografia:
Czyńska M. Moje królestwo. Rozmowa z Edwardem Dwurnikiem, wyd. 
Czarne, Wołowiec 2016.

 
„Łatwiej mi malować, niż mówić. U mnie obraz jest formą wypowie-
dzi, malarstwo to mój sposób na życie i nie chodzi tylko o to, że to 
mój sposób zarabiania, nie – malując komentuję rzeczywistość i wy-
rażam siebie. Tyle.”
Edward Dwurnik
 
Na popularność wedut Edwarda Dwurnika składają się m. in. kunszt 
malarski, przestrzenna wyobraźnia i niebanalne urozmaicenia doda-
wane przez artystę w architektoniczny krajobraz. Barwne kompozy-
cje to jeden ze  znaków rozpoznawczych jego twórczości. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, że Dwurnik po prostu lubił malować polskie 
miasta i tę sympatię daje się wyczuć w powielanej wielokrotnie te-
matyce. „Plac Trzech Krzyży” jest klasycznym tego przykładem.
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33.
Erna ROSENSTEIN  
(1913 Lwów–2004 Warszawa)

Pałac błyskawic, 1989

technika mieszana, płyta; 27,2 x 31,2 cm;
sygn. l. d.: ERosenstein;
dat. u dołu: 1989;
na odwrocie napis: Pałac błyskawic

Estymacja 30 000–40 000 l
 
Proweniencja:
– galeria Krzysztofory – dar artystki
– kolekcja prywatna, Kraków
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34.
Mikołaj KOCHANOWSKI  
(1916 Grosanłowo, Podole–1987 Kraków)

Obiekt przestrzenny

olej, technika mieszana, drewno, płótno; 35 x 29,2 cm;
sygn. na odwrocie: MIKOŁAJ / KOCHANOWSKI

Estymacja 6 000–8 000 l

 
Prezentowana monochromatyczna kompozycja nawiązuje do  eks-
perymentów malarskich artysty rozpoczętych w  I  poł.  lat 60. Geo-
metryczne, strukturalne formy, malarstwo materii, reliefowe obiekty 
stały się wizualnym efektem artystycznych przemian dojrzałego ar-
tysty. Wcześniej Mikołaj Kochanowski tworzył w  nurcie koloryzmu. 
Dzieła nieco zapomnianego dziś twórcy, współpracownika Tadeusza 
Kantora, Hanny Rudzkiej-Cybisowej, wieloletniego wykładowcy kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych, bez wątpienia zaliczyć można 
do ważnych, awangardowych obiektów powojennej sztuki polskiej.
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35.
Henryk BERLEWI  
(1894 Warszawa–1967 Paryż)

Kompozycja barwna, 1957

gwasz, olej, technika mieszana, papier?; 46,3 x 36,2 cm;
sygn. p. d.: H. BERLEWI;
sygn. i dat. na odwrocie: H. Berlewi 1957 (ołówkiem);
na odwrocie pieczęć atelier artysty (częściowo czytelna): …PERRIN 
FROMANTIN / ATELIER / BERLEWI / VERSAILLES

Estymacja 14 000–18 000 l

Proweniencja:
– z kolekcji rodziny artysty (zakup w 2004 r.)
– kolekcja prywatna, Polska
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36.
Henryk BERLEWI  
(1894 Warszawa–1967 Paryż)

Kompozycja

gwasz, olej, technika mieszana, papier?; 32 x 40,3 cm;
sygn. p. d.: H. BERLEWI;
na odwrocie:
– na wklejce pieczęć atelier artysty (częściowo czytelna): …CHAPEL-

LE PERRIN FROMANTIN / ATELIER / BERLEWI / …
– KAM. 2 [w kole]

Estymacja 14 000–18 000 l

Proweniencja:
– z kolekcji rodziny artysty (zakup w 2004 r.)
– kolekcja prywatna, Polska

Geometryczna kompozycja jednego z najważniejszych przedstawi-
cieli awangardy okresu międzywojennego. Berlewi –  twórca teorii 
mechanofaktury, członek Grupy Kubistów, Konstruktywistów i  Su-
prematystów „Blok” –  w  swojej pracy twórczej rozwijał zaintereso-
wanie rytmem, formami geometrycznymi czy op-artem. Oferowana 
praca posiadająca pieczęć atelier artysty, wykorzystuje klasyczne 
figury matematyczne i ograniczoną gamę barwną. Prostota i przej-
rzystość kompozycyjna są doskonałą egzemplifikacją artystycznego 
języka, którym posługiwał się twórca.
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37.
Tadeusz KANTOR  
(1915 Wielopole Skrzyńskie–1990 Kraków)

Zięć pułkownika – projekt kostiumu

gwasz, papier; 33,3 x 23,2 cm w św. p-p.;
napis p. d.: zięć pułkownika

Estymacja 5 000–7 000 l
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38.
Tadeusz KANTOR  
(1915 Wielopole Skrzyńskie–1990 Kraków)

Córka pułkownika – projekt kostiumu

gwasz, papier; 33,3 x 23,2 cm w św. p-p.;
sygn. l. d.: Kantor;
napis p. d.: córka pułkownika

Estymacja 5 000–7 000 l
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39.
Zbigniew MAKOWSKI (ur. 1930 Warszawa)

W ogrodzie zamkniętym, 1962

tusz lawowany, technika własna, papier; 47 x 60,8 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: Zbigniew Makowski Paris 1962.

Estymacja 22 000–25 000 l

Kompozycje Zbigniewa Makowskiego zbudowane są z pozornie od-
ległych od siebie elementów. Recenzenci jego twórczości zwracają 
uwagę z jednej strony na poetyckość i symbolikę mocno zakorzenio-
ną w bliskich surrealizmowi wizjach malarskich, z drugiej – na upo-

rządkowanie, rytm  i  precyzję, za  pomocą których tworzona jest 
struktura obrazów. Te fascynujące połączenia skutkują wieloznacz-
nością interpretacji i swego rodzaju interdyscyplinarnością przekazu. 
Malarstwo Makowskiego w  naturalny sposób odzwierciedla jego 
bogate zainteresowania poezją, rysunkiem i projektowaniem książek. 
Na oferowaną pracę składa się charakterystyczne zestawienie geo-
metrii, liryki i uproszczonych znaków przypominających tajemnicze 
hieroglify. Powstała podczas pobytu artysty w  Paryżu na  począt-
ku lat 60. W tym czasie nawiązał kontakt z André Bretonem (znanym 
francuskim pisarzem i  teoretykiem surrealizmu) i  ugrupowaniem 
Phases. W  1962  roku odbyła  się także indywidualna wystawa prac 
malarza w Cepelia Gallery w Nowym Jorku.
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40.
Janina KRAUPE-ŚWIDERSKA  
(1921 Sosnowiec–2016 Kraków)

Fontanna, 1994

gwasz, papier; 67 x 46,5 cm;
sygn. p. d.: J. Kraupe;
dat. na odwrocie: 1994

Estymacja 2 500–4 000 l

Kraupe-Świderska w swojej twórczości upodobała sobie to, co nie-
uchwytne i  zmienne. Dużą rolę w  jej malarstwie odgrywał znak 
i  symbol. Różnorodne zainteresowania artystki: muzyką, filozofią, 
kulturą Dalekiego Wschodu, astrologią, surrealizmem przekładają się 
na niezwykle ciekawe kompozycje. Typowym dla Kraupe-Świderskiej 
zagadnieniem był problem zmienności, ciągłych metamorfoz.
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41.
Jan BERDYSZAK (1934 Zawory–2014 Poznań)

Koła podwójne, 1962

technika mieszana, papier; 41 x 21 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: JAN / BER / DYSZ / AK / 1962

Estymacja 5 000–7 000 l

W koncepcji artystycznej Berdyszaka ważną rolę odgrywa przestrzeń 
i przemiana. Intrygujące wykorzystanie form geometrycznych – czę-
sto uciętych, wyciętych, niepełnych, ma za zadanie skierowanie uwa-
gi odbiorcy na to, co jest poza ramami obrazu, na (pozorną) pustkę. 
Wieloznaczność pozostaje jednym z ważniejszych pojęć w termino-
logii artysty. Prezentowana praca powstała w  1962  roku. Nawiązu-
je do cyklu kół podwójnych tworzonych przez Berdyszaka od 1962 
do 1964 roku.
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42.
Franciszek STAROWIEYSKI  
(1930 Bratkówka k. Krosna–2009 Warszawa)

Czaszka, 1995

gwasz, olej, papier; 29 x 20,6 cm w św. p-p.;
sygn. u dołu: F. B. S. 1695. P.;
na odwrocie oznaczenie: Res Nr 1 poz. 3

Estymacja 8 000–10 000 l

Proweniencja:
– z kolekcji Teresy Starowieyskiej
– kolekcja prywatna, Polska
 
Prowokator, mistrz plakatu i rysunku wypracował oryginalny malarski język 
oparty na barokowej stylistyce i rozbudowanej metaforze. Fascynował się 
kobiecym ciałem i  tematem przemijania, stąd w  jego bogatym dorobku 
obok zmysłowych erotyków obecne są nawiązania do  nieuchronności 
śmierci, ale też surrealizmu, groteski i makabry. Opisywana praca powsta-
ła w połowie  lat 90. Sygnowana inicjałami i charakterystycznie dla Staro-
wieyskiego antydatowana 300  lat wstecz, znakomicie oddaje malarską 
wyobraźnię artysty.  
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43.
Dorota GRYNCZEL  
(1950 Jacowlany–2018 Warszawa)

Kompozycja

akryl, technika mieszana, płótno; 91,5 x 73 cm;
sygn. i  opisana na  odwrocie (częściowo czytelnie): 24 …[?] 
DOROTA GRYNCZEL …[?];
oznaczenie na krośnie: 7/90

Estymacja 8 000–10 000 l
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44.
Magdalena ABAKANOWICZ  
(1930 Falenty–2017 Warszawa)

Głowa, z teki: Katharsis, 1985

miękki werniks, papier; 69 x 53 cm w św. p-p. (arkusz); 64 x 48,5 cm (odcisk płyty);
sygn. i dat. p. d.: M. Abakanowicz 85 (ołówkiem);
oznaczenie l. d.: p.d.a. (ołówkiem)

Estymacja 5 000–7 000 l
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45.
Norman LETO (ur. 1980 Bochnia)

Projekt Falotronu, 2016

metal; dł. u podstawy: 80 cm; wys. 19 cm;
edycja: 2/8

Estymacja: 9 000–15 000 l

„Projekt Falotronu” to rzeźba w metalu, nieruchomy rzeźbiarski szkic 
do  właściwej instalacji „Falotron” eksponowanej w  Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie w  roku 2016. Instalacja właściwa „Falo-
tron” składa się z dwóch części: fragmentów pełnometrażowego fil-
mu Normana Leto „Photon” oraz kinetycznej rzeźby demonstrującej 
rozchodzenie się fal o  różnych długościach. Wspomniany „Falotron” 
to obiekt ukazujący wyobrażenie materii zbudowanej wyłącznie 
z wibracji. Jest to zgodne z obecnym paradygmatem nauk ścisłych 
na temat mechaniki naszego świata w skalach mniejszych niż ato-
mowe. Projekt Leto jest inspirowany schematami dydaktycznego 
urządzenia z którego korzysta się na lekcjach fizyki na całym świecie.  
Autorem pierwowzoru był John N. Shive, konstruktor z  amerykań-
skiej firmy Bell.
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46.
Jacek SROKA (ur. 1957 Kraków)

Południe, 1993

olej, płótno; 190 x 135 cm;
sygn. i dat. l. g.: SROKA 1993;
na odwrocie:
– sygn. i dat.: 943/1993 / JACEK SROKA [adres artysty];
– napis: POŁUDNIE;
– nalepka z opisem: sud 1993;
– pieczęć (nieczytelna) i oznaczenie: 02III-632/95

Estymacja 10 000–12 000 l
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47.
Wojciech  
ĆWIERTNIEWICZ 
(ur. 1955 Krościenko  
nad Dunajcem)

Bez tytułu, 1991

olej, płótno; 130,3 x 129,5 cm;
sygn. i dat. p. g.: Ćwiertniewicz’91;
na odwrocie: 67 [w prostokącie] / IX/91

Estymacja 6 000–8 000 l

48.
Andrzej BĄKOWSKI  
(ur. 1948 Białystok)

Kompozycja

tusz, papier; 30 x 30 cm;
sygn. p. d.: A. BĄKOWSKI

Estymacja 2 000–3 000 l
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50.
Armando Cardona  
TORRANDELL (1928–1995)

Taniec II, 1977

technika mieszana, karton; 69 x 99 cm;
sygn. i dat. p. d.: cardona / torrandell / 77

Estymacja 4 000–6 000 l

49.
Armando Cardona  
TORRANDELL (1928–1995)

Taniec I, 1974

technika mieszana, karton; 69 x 99 cm;
sygn. i dat. p. d.: cardona / torrandell / 74

Estymacja 4 000–6 000 l
 
Prace hiszpańskiego artysty na  polskim 
rynku antykwarycznym są rzadkością. Tor-
randell studiował literaturę w  Barcelonie, 
zajmował się scenografią, a swoje kompo-
zycje prezentował m. in. w Niemczech, Sta-
nach Zjednoczonych czy we Włoszech. Fi-
guratywna kompozycja z 1974 roku zwraca 
uwagę misternie utkaną siatką linii i kształ-
tów. Przedstawiony motyw tańca przywo-
łuje skojarzenia ze słynnym obrazem Henri 
Matisse’a.
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51.
Krzysztof VORBRODT 
(1929 Wilno–2001 Gliwice)

Wyścig, lata 50. XX w. 

akwarela, tektura; 28 x 40 cm w św. p-p.;
napis p. d.: CAV [?] (ołówkiem)

Pęknięcie papieru w lewym górnym rogu.

Estymacja 2 500–3 500 l
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53.
Adam BOBULA
Burza nad Giewontem

fotografia czarno-biała, brom;  
38,2 x 26,8 cm;
na odwrocie:
– opisany: 8. Burza nad Giewontem, Tatry. / 

Adam Bobula, Kraków, [adres artysty?],
– pieczątka: I-OKRĘGOWA WYSTAWA FO-

TOGRAFII / Turystyczno-Krajoznawczej / 
P.T.T.K. / w Krakowie 1958 r.;

– oznaczenie: 17

Estymacja 1 500–2 000 l

52.
Seweryn BŁOCHOWICZ  
(1912 Skarżysko-Kamienna–2006)

Kopy siana

fotografia w  technice izohelli i  solaryzacji; 
27,6 x 38 cm w świetle ramy;
na odwrocie:
– pieczęć m. in. z  informacją o  autorze 

(częściowo czytelna): … / Autor Seweryn 
Rok: 19... / Błochowicz

Estymacja 1 500–2 000 l
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54.
Zofia RYDET (1911 Stanisławowo–1997 Gliwice)

Zmruż oczy

fotografia czarno-biała, brom; 23 x 17 cm w św. p-p.;
na odwrocie pieczątka (częściowo czytelna): ZOFIA RYDET / …A.P. czł. 
Z…P. / …100 GLIWICE / POLSKA-POLAND

Estymacja 5 000–7 000 l
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56.
Janusz UKLEJEWSKI  
(1925 Grudziądz–2011 Gdynia)

Port Gdynia

solarigrafia; 30 x 39,5 cm  
(wymiar fotografii);
sygn. p. d.: JUklejewski;
napis p. d.: Art. Fotografik J. Uklejewski;
napis l. d.: PORT GDYNIA

Estymacja 2 000–2 500 l

55.
Kazimierz NAJDENOW 
(1914 Bytom–1996)

Pejzaż górski

fotografia, brom; 24 x 34 cm  
(wymiar fotografii);
na  odwrocie pieczątka: KAZIMIERZ NAJ-
DENOW / CZŁONEK ZWIĄZKU POSKICH AR-
TYSTÓW FOTOGRAFIKÓW / Nr Leg. 151 [?] /  
[adres i telefon artysty]

Estymacja 1 500–2 000 l
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58.
Antoni MIKOŁAJCZYK  
(1939 Siemianowice–2000 Łódź)

Zapis światła I

fotografia czarno-biała, brom;  
49,2  x 61,7 cm;
sygn. p. d. poniżej fotogramu:  
A Mikołajczyk (tuszem);
napis p. d.: ZAPIS ŚWIATŁA I / RECORDING OF 
LIGHT – 1976

Estymacja 3 000–4 000 l

57.
Zofia RYDET  
(1911 Stanisławowo 
–1997 Gliwice)

Zima w parku

fotografia czarno-biała, brom;  
17 x 22,7 cm w św. p-p.;
na odwrocie pieczęć: (częściowo czytelna): 
ZOFIA RYDET / …A.P. czł. Z…P. / … [adres 
artystki?] / …100 GLIWICE / POLSKA-PO-
LAND

Estymacja 5 000–7 000 l
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59.
Tadeusz GRYGLEWSKI  
(1920 Lwów–1975 Bytom)

Królewski błazen – projekt do opery, lata 50. XX w.

gwasz, papier; 19,8 x 13,7 cm w św. p-p.;
na odwrocie: T. GRYGLEWSKI

Estymacja 3 000–4 500 l
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60.
Jerzy KAŁUCKI (ur. 1931 Lwów)

Togo, 1993

serigrafia, papier; 79 x 58,5 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: Kałucki 1993 (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza i opis l. d.: „Togo” 11/35 sérigraphie (ołów-
kiem)

Estymacja 3 500–5 000 l

61.
Radoslav KRATINA (1928 Brno–1999 Praga)

Labirynt

litografia barwna, papier; 60,5 x 42,7 cm;
sygn. p. d.: R. Kratina (ołówkiem);
oznaczenie l. d.: 11/50 (ołówkiem)

Estymacja 2 000–3 000 l
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62.
Marc CHAGALL  
(1887 Witebsk, Białoruś 
–1985 Saint-Paul-de-Vence, 
Francja)

Kompozycja

litografia barwna, papier;  
34,5 x 49,5 cm w św. p-p.

Estymacja 4 000–5 000 l
 
Grafika pochodzi z numeru 27–28 znanego 
francuskiego pisma „Reuve Verve”, wydane-
go w 1952 roku.

63.
Vassily KANDINSKY  
(1866 Moskwa, Rosja 
–1944 Neuilly-sur-Seine, Francja)

Kompozycja abstrakcyjna

litografia barwna, papier;  
34,7 x 55 cm w św. p-p.;
sygn. monogramem z płyty l. d.: K V / 25

Estymacja 3 200–4 000

Grafika pochodzi z numeru 118 francuskie-
go czasopisma artystycznego „Derrière le 
Miroir”, wydanego w 1960 roku.
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64.
Salvador DALÍ  
(1904 Figueras, Hiszpania–1989 Figueras, Hiszpania)

Z jednokolorowego cyklu:  
Zabawne sny Pantagruela, 1973 
Bez tytułu, wg Bretona/Despreza: XVII

litografia, japoński papier czerpany; ok. 75,5 x 54 cm;
sygn. p. d.: Dalí (ołówkiem);
monogram wiązany l. d. na płycie: GALA/DALI z koroną, kółkiem 
i krzyżykiem;
oznaczenie egzemplarza l. d.: 2/50 (ołówkiem)

Wydawca: 
Carpentier (Editions Celami), Genewa, 1973.

Literatura:
Field, Albert: ss. 173–174
Michler, Ralf, Löpsinger, Lutz W., II: ss. 153–155.

Estymacja 7 000–8 000 l
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65.
Pablo PICASSO  
(1881 Málaga, Hiszpania–1973 Mougins, Francja)

Z cyklu: Śniadanie na trawie, 1959–61  
(wg Édouarda Maneta, 1863)

grafika barwna, papier; 33,5 x 24,5 cm w św. p-p.

Estymacja 3 000–4 000 l
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66.
Marc CHAGALL  
(1887 Witebsk, Białoruś–1985 Saint-Paul-de-Vence, Francja)

Mistyczne Ukrzyżowanie

litografia barwna, papier; 37 x 53 cm w św. p-p. (arkusz); ok. 36 x 51,5 cm  
(odcisk płyty);
sygn. na płycie: 1950 [?] Chagall / Marc;
na odwrocie nalepka z informacjami o pracy: Artist: Marc Chagall / Title: Mystical 
Crucifixion (1950) / Medium: Lithograph / Impressions: 1000 Signed: In the plate / 
Printed by Galerie Maeght, Paris, 1950. / DLM [Derrière le Miroir] No 27/28.

Estymacja 3 000–4 000 l

Grafika pochodzi z numeru 27/28 francuskiego czasopisma artystycznego „Der-
rière le Miroir”, wydanego w 1950 roku.
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ZLECENIE LICYTACJI
XV AUKCJA SZTUKI POLSKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
30 MAJA 2019, GODZ. 19:30
SHERATON GRAND KRAKÓW, UL. POWIŚLE 7

Możliwe jest złożenie pisemnej oferty na obraz zgłoszony do licytacji bądź udział telefoniczny. Należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy 
i przesłać mailem do dnia poprzedzającego aukcję na adres: biuro@polskidomaukcyjny.com.pl. Polski Dom Aukcyjny zastrzega sobie możli-
wość odrzucenia oferty w przypadku niezgodności podanych danych ze stanem faktycznym.

Imię i Nazwisko

Dokładny adres

Telefon, fax

Dokument tożsamości

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski gwarantuje poufność danych osobowych.

Nr pozycji 
w katalogu

Opis pozycji  
(autor, tytuł, wymiary)

Maksymalna  
cena oferenta

Do udziału w licytacji upoważnia wpłata zwrotnego wadium weryfikacyjnego w kwocie 1 zł. 

IBAN: PL 42 1160 2202 0000 0002 2276 1712
SWIFT: BIGBPLPW
W przypadku nie podjęcia zakupu na aukcji wadium zostanie odesłane uczestnikowi aukcji.

Prosimy o podpisanie zlecenia.

Imię, Nazwisko Data Podpis

ul. Batorego 2, 31-135 Kraków
12 341 47 37

www.polskidomaukcyjny.com.pl
biuro@polskidomaukcyjny.com.pl
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