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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



7

1.
Tadeusz POPIEL (1861/1863?–1913)

Tęsknota za ojczyzną

olej, płótno; 55 x 45,5 cm w świetle ramy;
sygn. l. d.: Tadeusz Popiel;
na krośnie:
– oznaczenie: 2310.;
– napis: „Tęsknota za Ojczyzną”

Bibliografia: 
– „Świat. dwutygodnik ilustrowany”, rocznik czwarty, nr 17, 1891 r.,  

Kraków, nakładem redakcyi „Świata”, druk wł. L. anczyca i Spółki, 
pod zarządem Jana Gadowskiego.

– „Słownik artystów Polskich…”, t. VII, pod red. Urszuli Makowskiej, 
Instytut Sztuki Polskiej akademii nauk, warszawa 2003.

Cena wywoławcza 10 000 zł
estymacja 18 000–30 000

Jedno z  najlepszych dzieł tadeusza Popiela obecnych na  polskim 
rynku antykwarycznym. nostalgiczna scena rodzajowa o  interesu-
jącej kompozycji i bogactwie symbolicznym. Chłodne błękity, brą-
zy i szarości łączą się w wyrafinowaną kolorystycznie całość. obraz 
jednego z ulubionych uczniów Jana Matejki w przejmujący sposób 

wyraża tęsknotę za  ojczyzną. Siedzący na  nadbrzeżu mężczyzna, 
najpewniej w  stroju bronowickim, z  przenikliwością wpatruje  się 
w dal. widoczna na obrazie jest charakterystyczna dla tego ubioru 
biała sukmana, zwana chrzanówką, zakładana na kaftan bez ręka-
wów. Kaftan, koszula i wysokie buty również nawiązują do tej sty-
listyki. Postać symbolizuje miliony polskich emigrantów, którzy m. 
in. na przełomie XIX i XX wieku masowo wyjeżdżali za ocean za lep-
szym życiem. Sugestie co  do  miejsca zostawił malarz, umieszcza-
jąc na jednej z beczek napis „new Jork”. niemal identyczny obraz re-
produkowany był w dwutygodniku „Świat” w numerze z 1891 roku. 
Sceny ukazujące losy polskiego chłopa stanowiły najpopularniejsze 
motywy z tematyki rodzajowej w malarstwie tadeusza Popiela. Za-
licza się do nich m. in. nagrodzony złotym medalem na wystawach 
w  Chicago, San Francisco i  Filadelfii obraz „Po  burzy”, zakupiony 
przez St. Louis art Museum (wersje tego obrazu obecne w kolek-
cjach Muzeum narodowego w Krakowie i warszawie oraz Państwo-
wych Zbiorów Sztuki na wawelu). 
twórczość tadeusza Popiela obejmowała szeroki zakres artystycz-
nych działań. Zajmował się malarstwem ściennym, projektowaniem 
i  restauracją polichromii, projektowaniem witraży. należał do  ze-
społu malarzy „Panoramy racławickiej”. Był autorem „Golgoty”. waż-
ne miejsce w dokonaniach artysty stanowiły projekty i obrazy o te-
matyce sakralnej (jest autorem fresku i obrazu do ołtarza głównego 
w kaplicy polskiej w bazylice św. antoniego w Padwie).
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2.
Teodor AXENTOWICZ (1859–1938)

Portret starca

pastel, tektura; 48,7 x 33,7 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: T. Axentowicz

Cena wywoławcza 18 000 zł
estymacja 22 000–25 000

w malarstwie teodora axentowicza, szczególnie o tematyce ludo-
wej, pojawia się postać starca z białą brodą, która pełni rolę symbo-
liczną. w dwu- i wielopostaciowych kompozycjach, zbudowanych 
na  zasadzie kontrastu: starość-młodość, podejmuje ona tematy-
kę przemijania i zmienności ludzkiego losu. w portretach – cha-
rakteryzuje  się głęboką refleksyjnością. Starzec, lirnik pojawia  się 

w  scenach rodzajowych jako członek społeczności huculskiej, 
której obrzędy stanowiły ważny motyw twórczości axentowicza. 
w katalogu wystawy malarza wydanym przez Muzeum narodowe 
w Krakowie w 1998 roku czytamy, że postać lirnika po raz pierw-
szy pojawiła się na płótnie malowanego przez artystę fragmentu 
„Panoramy racławickiej” w 1894 roku. artysta zachwycił się folklo-
rem podobnie jak Stanisław wyspiański czy włodzimierz tetmajer. 
Stanowił on, obok portretów, drugi najważniejszy nurt jego ma-
larstwa. 
w „Portrecie starca” kolor tektury i energiczne pociągnięcia kredki 
wypełniają tło obrazu. Zdecydowanie kładzione linie pokazują mi-
strzostwo w opanowaniu techniki pastelu. Ciekawe jest zestawie-
nie plam koloru: przygaszonego błękitu, żółtego, szarości i  bieli. 
Spojrzenie mężczyzny oddane jest z przejmującą autentycznością. 
Lekkość koloru i realizm przedstawienia, wpisują się w rozpozna-
walną dla malarza stylistykę. 
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3.
Wlastimil HOFMAN (1881–1970)

Dzieci, 1931

olej, płótno; 38 x 38,7 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. l. d.: Wlastimil / Hofmann / 1931

Cena wywoławcza 6 000 zł
estymacja 10 000–14 000

Idylliczne wizerunki dzieci na tle pogodnego nieba nadają kompo-
zycji nieco naiwny charakter. wyidealizowanie postaci ludowych, 
dziecięcy bohaterowie obrazów zaliczają się do jednych z typowych 
cech malarstwa hofmana. Uczeń Malczewskiego w swoich dziełach 
przeplatał wątki baśniowe czy religijne ujawniane za pomocą boga-
tej symboliki. wielowymiarowe kompozycje o specyficznym, lirycz-
nym nastroju, stały  się rozpoznawalnym malarskim językiem ho-
fmana. Pochodzący z okresu międzywojennego obraz ujmuje pełną 
uroku prostotą przedstawienia. 
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4.
Wincenty WODZINOWSKI (1866–1940)

Dziewczyna

olej, tektura; 47 x 62,5 cm w świetle ramy;
sygn. l. d.: W Wodzinowski

Cena wywoławcza 6 000 zł
estymacja 8 000–12 000

Sceny wiejskie i typy ludowe to charakterystyczne tematy malarskie 
w twórczości artysty. Po ukończeniu studiów w Monachium (a wcze-
śniej w warszawie i Krakowie), zamieszkał w miejscowości Swoszowi-
ce koło Krakowa (obecnie dzielnica miasta). Pobyt tam z pewnością 
stanowił inspirację do powstałych dzieł. Barwna postać dziewczy-
ny z obrazu wodzinowskiego zwraca uwagę śmiałym spojrzeniem. 
trzymany w dłoni sierp jest symbolem rozpoczynających się żniw. 
Całość kompozycji dopełnia krajobraz pól widoczny w tle. Praca pier-
wotnie należała do Franciszka Lercha - notariusza księcia pszczyń-
skiego i późniejszego zasłużonego starosty Pszczyny. Lerch był także 
doradcą Polskiego Komitetu Plebiscytowego w opolu. Co ciekawe, 
wspierał finansowo Jana Cybisa podczas jego pobytu w Paryżu.
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5.
Wojciech KOSSAK (1856–1942)

Głowa konia, 1931

olej, sklejka; 24,5 x 33 cm;
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak / 1931

Cena wywoławcza 7 000 zł
estymacja 10 000–13 000

w scenach batalistycznych i rodzajowych autorstwa wojciecha 
Kossaka bardzo często pojawiają się konie. artysta namalował 
również wiele główek końskich, świadczących o sentymencie do 
tego motywu. Jego popularność wynikała zarówno z upodobań 
malarza, jak i odbiorców. Prezentowany obraz datowany jest na 
okres międzywojenny. w 1931 roku artysta namalował na zlece-
nie Muzeum narodowego w warszawie wielkoformatowy obraz 
„Grunwald”. w tej dekadzie powstały portrety (m. in. Józefa Piłsud-
skiego i Ignacego Mościckiego) czy duże kompozycje batalistycz-
ne („Szarża pod rokitną”, „rewia kawalerii w Krakowie”).
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6.
Wilhelm VELTEN (1847–1929)

Czerkiesi

olej, deska; 20,3 x 29,1 cm;
sygn. l. d.: W. Velten / Munchen;
na odwrocie:
– kartka z informacją o artyście w języku angielskim;
– na krośnie oznaczenie (częściowo czytelne): 1 ? 14XA

Cena wywoławcza 11 500 zł
estymacja 16 000–18 000

Znakomity malarz urodzony w Petersburgu, większość życia związany z Mo-
nachium (zamieszkał tam w 1870 roku). Velten specjalizował się w malarstwie 
rodzajowym, scenach z polowań i życia żołnierzy. Prace artysty wzbogacają 
zbiory muzeów w Buffalo w Stanach Zjednoczonych, Galerii Miejskiej i Galerii 
narodowej w Monachium czy Galerii narodowej w Pradze. na polskim rynku 
antykwarycznym stanowią unikat.
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7.
Iwan TRUSZ (1869–1940)

Pejzaż nadmorski

olej, tektura; 24,7 x 35 cm;
sygn. l. d.: I. Trusz;
na odwrocie tektury nieczytelne napisy

Cena wywoławcza 6 000 zł
estymacja 9 000–11 000

Utalentowany ukraiński pejzażysta, w którego twórczości dostrzega się wpły-
wy Jana Stanisławskiego czy Leona wyczółkowskiego. Utrwalał widoki z ro-
dzimych stron (dniepru i Krymu) i dalekich podróży (m. in. z Palestyny, włoch 
czy egiptu). Prezentowany nadmorski krajobraz, dzięki interesującemu ujęciu 
skał, daleki jest od banału. efekty światłocieniowe, subtelne niuanse w ko-
lorze nieba i wody, nadają pracy dekoracyjności. artysta malował o różnych 
porach dnia i roku, co wiązało się z odmiennym oświetleniem. wyczuwalna 
w obrazach trusza jest ta wrażliwość na intensywność światła. oksana Biła śle-
dząc etapy artystycznego rozwoju, wymienia odwołania do akademizmu, re-
alizmu, impresjonizmu i neoromantyzmu obecne w oeuvre artysty.
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8.
Kazimierz SICHULSKI (1879–1942)

Studium z Podola IV, 1913

olej, tektura; 34 x 49,5 cm;
sygn. monogramem i dat. l. g.: SK 13;
sygn. i dat. na odwrocie: „K. Sichulski / Koszyłowa / 1913;
na odwrocie:
– nalepka wystawowa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH 

W KRAKOWIE / 1913 XVIII WYST. SZTUKI / NR 26 62 / Autor Sichulski 
Kazimierz / Dzieło p. t. Studjum z Podola IV / Rodzaj ol. Cena 250 K.;

– nalepka wystawowa: WYSTAWA OBRAZÓW „CZWÓRKA” / KRAKÓW, 
UL. SIENNA 2. / Wystawca: Sichulski Kazimierz / Dzieło: Pejzaż z Podo-
la IV / Cena: 1000 K h / Rodzaj dzieła: ol. / Nadesłane dnia maj 1917;

– nalepka wystawowa: IX Esposizione Internazionale d’Arte / della Cit-
ta di Venezia – 1914 / 642;

– nalepka: ph / MERCI / DOGANA ITALIANA;
– napis: cena kor 500 / 300 k. [przekreślone] 250 [przekreślone] / … pł 

[nieczytelne, przekreślone] / pięćset. …;
– napis: KS 16;

Cena wywoławcza 5 000 zł
estymacja 9 000–12 000

obraz wystawiany:
– XVIII wystawa Sztuki, towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kra-

ków 1913.
– IX esposizione Internazionale d’arte della Citta di Venezia, 1914.
– wystawa obrazów „Czwórka”, Kraków 1917.
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9.
Józef MEHOFFER (1869–1946)

Siostry, 1909

akwarela, gwasz, tektura; 56 x 76,7 cm;
sygn. p. g.: Józef Mehoffer;
na odwrocie:
– nalepka wystawowa: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kra-

kowie / 1910 14. WYST. SZTUKI. / Nr. 365 / Autor Mehoffer Józef / Ad-
res Kraków / Dzieło Siostry / Rodzaj akwarela cena;

– nalepka (częściowo czytelna): …tor / Tytu…iostry 1909 wyk / Cena 
Wł. /48;

– nalepka (częściowo czytelna, zamazana): Józef Mehoffer / Siostry” 
p. Kn…. / …Kie…;

Cena wywoławcza 22 000 zł
estymacja 35 000–40 000

obraz wystawiany:
– „Józef Mehoffer”, towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, warszawa, 

czerwiec–lipiec–sierpień 1935.
– XIV wystawa towarzystwa artystów Polskich „Sztuka”, towarzystwo 

Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków, marzec–kwiecień 1910.

Literatura:
– „Józef Mehoffer”, towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, warszawa, 

czerwiec–lipiec–sierpień 1935, s. 28, poz. 148.
– „Katalog XIV wystawy towarzystwa artystów Polskich Sztuka”, to-

warzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków, marzec–kwiecień 
1910, poz. 62.

niemal niespotykany w dorobku Mehoffera potrójny portret charak-
teryzuje się typową kolorystyczną harmonią. Sportretowane przez 
artystę panny to Barbara, aniela i Maria Krokiewiczówny. w obrazie 
zwraca uwagę jednolite, surowe tło, koncentrujące uwagę odbior-
cy na modelkach. Czysty portret pozbawiony symbolicznych odnie-
sień i bogatych zdobień, zachowuje dzięki temu estetyczną propor-
cję i  umiarkowanie. dodatkowym atutem pracy jest jego historia 
wystawiennicza. 
Mehoffer w 1909 roku prezentował swoje prace na wystawach w Mo-
nachium, dreźnie i Poznaniu. Jesienią tego roku udał się do Frybur-
ga z kartonami witraży świętych Michała i Jerzego. w kolejnym roku 
malarz wyjechał do rawenny i wenecji.
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10.
Wojciech KOSSAK (1857–1942)

Strzelec konny, 1913

olej, płótno; 147 x 120 cm;
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak / 1913;
na odwrocie: 
– nalepka wystawowa: MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE / Autor 

Wojciech Kossak / Tytuł Strzelec konny / Technika i wymiary / Wła-
ściciel Wł. Godyń / Wystawa Kossakowie Nr kat. 1986 r.; z boku na-
lepki oznaczenie: KZG 3 z. 726 C-1 (3689); na nalepce pieczątka: 
MUZEUM NARODOWE / W KRAKOWIE / ul. Manifestu Lipcowego 12;

– nalepka wystawowa: Muzeum Narodowe we Wrocławiu potwier-
dza udział w  wystawie czasowej „Panoramy Wojciecha Kossaka 
i Jana Styki” / prezentowanej od 14.06 do 27.06.2000 r. / Wojciech 
Kossak, Strzelec konny, fragment panoramy „Berezyna” (poz. kat. 46);

– pieczątka: PRACOWNIA KONSERWACJI / MALARSTWA I RZEŹBY PO-
LICHROMOWANEJ / MUZEUM NARODOWEGO / we Wrocławiu

obraz wystawiany: 
– „Kossakowie”, Muzeum narodowe w Krakowie, czerwiec–paź-

dziernik 1986.
– „Panoramy wojciecha Kossaka i Jana Styki”, Muzeum narodowe 

we wrocławiu, 2000.

Literatura:
– „Kossakowie”, Muzeum narodowe, Kraków, 1986, s. 90, poz. 13.
– elżbieta Górecka „Panoramy wojciecha Kossaka i Jana Styki”, Mu-

zeum narodowe, wrocław, 2000, s. 117, poz. 46.

Cena wywoławcza 90 000 zł
estymacja 120 000–150 000 

Muzealnej klasy dzieło wojciecha Kossaka, stanowiące fragment 
jednej z  najsłynniejszych panoram –  „Berezyny”. Postać strzel-
ca na  koniu, dominującą w  przestrzeni obrazu, artysta namalo-
wał szerokimi pociągnięciami pędzla, z wykorzystaniem mocnych 
barw. Pomimo statycznej sceny, wyczuwa się charakterystyczną 
dla obrazów Kossaka malarską ekspresję. duży format pracy, tech-
nika wykonania i  nieodłączna dla  twórczości malarza tematyka 
historyczna, stanowią kolejne atuty obrazu. 
Pomysł namalowania „Berezyny”, kolejnej po „racławicach” pa-
noramy, był rezultatem ogromnego sukcesu ukończonego 
w  1894  roku monumentalnego dzieła. „Zapewniło Kossakowi 
duży rozgłos i  sławę świetnego batalisty, otwarło też przed nim 
nowe perspektywy malarskie”, pisał Kazimierz olszański. twórca-
mi „Berezyny” byli: Julian Fałat, wojciech Kossak, Michał wywiór-
ski, Kazimierz Pułaski, Jan Stanisławski i  antoni Piotrowski. Przy 
czym Kossak był autorem całej kompozycji figuralnej (pozosta-
wił kilkanaście swoich sygnatur). olszański w  swojej publika-
cji przypomina, że malarz starannie przygotowywał  się do  pra-
cy nad panoramą. nie tylko zgłębiał wątki historyczne wojen 
napoleońskich, rodzaje umundurowania i  broni, ale także oso-
biście zapoznał  się z  topografią miejsca. Scena obrazu przed-
stawiała przeprawę wojsk napoleońskich przez Berezynę 28 li-
stopada 1812  roku. Po  raz pierwszy została zaprezentowana 
w Berlinie w kwietniu 1896 roku. następnie – w warszawie, Kijo-
wie, Moskwie. Panorama „Berezyny” choć podziwiana i docenia-
na artystycznie, nie odniosła spodziewanego sukcesu finansowe-
go. Plany sprzedaży do Stanów Zjednoczonych nie powiodły się 
w  związku z  czym pocięto ją na  fragmenty i  zmagazynowano. 
w 1907 roku wojciech Kossak zabrał płótno i  rozdzielił na kilka-
naście części, dokonując następnie ich podmalówek. „te zmia-
ny we fragmentach i  przemalowania […] zwłaszcza w  pejzażu 
(np.  zamknięcie linii horyzontu lasem), miały też na  celu wyeli-
minowanie partii Fałatowych i umożliwienie podpisania wycinka 
wyłącznie własnym nazwiskiem” – pisał Kazimierz olszański. Pre-
zentowany „Strzelec konny” jest jednym z fragmentów „Berezyny”, 
datowanym w 1913 roku.
Jak podaje „Słownik artystów polskich” w  latach 1913–16 woj-
ciech Kossak był prezesem krakowskiego towarzystwa Przy-
jaciół Sztuk Pięknych. w  1912  roku prezentował swoje pra-
ce z  Powszechnym Związkiem artystów Polskich w  Krakowie. 
w  1913  roku opublikował „wspomnienia”, spisywane w  latach 
1911–1912. Został także profesorem jednej z  trzech pracow-
ni malarstwa Szkoły Sztuk Pięknych w warszawie. rok później 
uczestniczył m. in. w  wystawie w  Paryżu. w  1914  roku artystę 
uhonorowano nagrodą za  działalność artystyczną akademii 
Umiejętności w Krakowie. 
właścicielem obrazu był władysław Godyń - restaurator, działacz 
społeczny, wybitnie zasłużony w pracy charytatywnej. Godyń fi-
nansował budowę domów dla potrzebujących (przykładowo dla 
dzieci niepełnosprawnych w radwanowicach). Był kolekcjonerem 
sztuki (m. in. obrazów Kossaka, Matejki, Malczewskiego, Chełmoń-
skiego, Siemiradzkiego). Zyski ze sprzedaży swoich zbiorów prze-
znaczał na cele społeczne. 
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12.
Adam SETKOWICZ (1876–1945)

Spotkanie 

olej, tektura; 33,5 x 49,5 cm;
sygn. p. d.: A. Setkowicz …;
na odwrocie nalepka ramiarska

Cena wywoławcza 2 500 zł
estymacja 4 000–6 000

11.
Stanisław GAŁEK (1876–1961)

Pejzaż tatrzański

olej, tektura; 33,3 x 48,3 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: ST. GAŁEK

Cena wywoławcza 4 500 zł
estymacja 5 500–6 500
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13.
Bronisława RYCHTER‑JANOWSKA 
(1868–1953)

Chaty w śniegu

olej, tektura; 22,3 x 32,7 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: B. RYCHTER-JANOWSKA.

Cena wywoławcza 3 500 zł
estymacja 4 000–6 000

Zimowe pejzaże obejmują niewielki zakres dorobku ar-
tystki. w  opracowaniach wymienia  się tego typu moty-
wy w pejzażach malowanych przy okazji odwiedzin w Ma-
niowach koło nowego targu, gdzie przebywała matka 
rychter-Janowskiej czy jako motywy na makatach. Unika-
towy, pełen uroku obraz zwraca uwagę plamami światła, 
które wyraźnie odznaczają  się na  zabudowaniach i  poła-
ciach śniegu. artystka w tej pracy rezygnuje z powszechnie 
znanego tematu polskiego dworku. nie tylko pora roku, ale 
i przedstawienie architektury miejsca dowodzą, że artystka 
nie zmykała się w konwencjonalnych dla siebie, typowych 
ujęciach. dzięki temu „Chaty w śniegu” stają się szczególnie 
interesujące dla kolekcjonerów.
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14.
Soter JAXA‑MAŁACHOWSKI (1867–1952)

Wzburzone fale, 1929

gwasz, tektura; 49,2 x 69,3 cm;
sygn. i dat. p. d.: S Jaxa / 1929;
na odwrocie napis: 618

Bibliografia: Katarzyna Łomnicka „Jaxa. Soter august Jaxa-Mała-
chowski 1867–1952”, wyd. Grzegorz Kudelski, Kraków, 2014.

Cena wywoławcza 3 500 zł
estymacja 5 000–7 000

Malarstwo Jaxy-Małachowskiego cieszyło się dużą popularnością 
szczególnie w  okresie międzywojennym. współcześnie również 
zyskują uznanie jego kompozycje marynistyczne oddające piękno 
morza i jego zmienność. artysta był wierny swoim poglądom arty-
stycznym i z konsekwencją budował rozpoznawalny styl malarski. 
realistyczne ujęcie fal uderzających o skały i znakomicie dobrane 
kolory nadają opisywanej pracy dekoracyjności. w roku namalo-
wania obrazu Jaxa-Małachowski prezentował swoje kompozycje 
na Powszechnej wystawie Krajowej w Poznaniu.
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15.
Władysław CHMIELIŃSKI (1862–1941)

Katedra św. Jana w Warszawie przed 1939 rokiem

gwasz, akwarela, papier; 32,7 x 23,5 cm w św. p–p.;
sygn. p. d.: Wł. Chmieliński;
na odwrocie stempel warszawskiego salonu sprzedaży: OBRAZY 
– kupno i sprzedaż / ANTONI PARKOT / W-wa, Al. Jerozolimskie 27

Cena wywoławcza 1 500 zł
estymacja 2 500–3 500
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16.
Konstanty LASZCZKA (1865–1956)

Popiersie Juliana Fałata, 1900

brąz; 37 x 43,3 cm;
sygn. i dat. na odwrocie prawy dół: Juljanowi Fałatowi / K. Laszczka / 1900 r;
na odwrocie: ODLEW BR. ŁOPIEŃSKICH.

Cena wywoławcza 25 000 zł
estymacja 40 000–50 000

„Urodzony realista, nosił w sobie zawsze poczucie szerokiego modelowa-
nia, ujmowania całości kształtu w jego charakterystycznych, odrębnie ty-
powych profilach […]. Bryła ta u Laszczki nigdy nie rozpada się na dro-
biazgi, zawsze daje syntezę, czasem impresjonistyczną, czasem nawpół 
klasyczną lub akademicką, ale zawsze jasną i mocną” – pisał Jan Kleczyń-
ski. Popiersie znakomitego malarza-akwarelisty wpisuje  się w  kluczową 
dla artysty rzeźbę portretową. nie tylko oddanie cech fizycznych, ale wy-
dobycie indywidualnego charakteru modela z mistrzowską, warsztatową 
precyzją, nadaje jej niepowtarzalności. Laszczka wykonał ponad sto po-
piersi, masek, główek, uwieczniając za pomocą różnych technik i materia-
łów, wybitne osobistości świata kultury, nauki czy polityki (przykładowo: 
adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina, Leona wyczółkowskiego, Stani-
sława wyspiańskiego, Feliksa Jasieńskiego, władysława reymonta, Józefa 
Piłsudskiego). wielokrotnie powielał wizerunki modeli, zmieniając techni-
kę czy formę. warto wspomnieć również o główkach dziecięcych i auto-
portretach. Ciekawie w tym zestawieniu prezentują się również karykatury 
tworzone niekiedy przez artystę (np. Leona wyczółkowskiego i Feliksa Ja-
sieńskiego). w twórczości rzeźbiarza dostrzega się wpływ secesji, symboli-
zmu, a także odwołania do folkloru i legend.
Juliana Fałata i Konstantego Laszczkę łączyła bliska przyjaźń. to właśnie Fa-
łat przyjmując nominację na dyrektora krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, 
powołał rzeźbiarza na stanowisko profesorskie. dzięki niemu również mia-
nowano go profesorem zwyczajnym w 1905 roku. Prezentowane popier-
sie nie jest jedynym utrwaleniem wizerunku Fałata. Konstanty Laszczka 
jest autorem rzeźby Fałata w brązie datowanej na ok. 1901/02 rok, rysun-
ku-karykatury z 1902 roku czy gipsowego projekt medalu za zasługi (1912 
rok). Popiersie żony Juliana Fałata – Marii, przyniosło rzeźbiarzowi ogrom-
ny sukces i zapoczątkowało liczne zamówienia rzeźby portretowej (zostało 
zakupione do Österreichische Galerie Belvedere w wiedniu). 
omawiana praca została odlana w słynnej firmie Braci Łopieńskich (jej wy-
roby były nagradzane w kraju i za granicą – m. in. na wystawie światowej 
w Paryżu w 1925 roku). Z firmą założoną w warszawie w 1862 roku współ-
pracowali wybitni artyści, wśród nich m.in. Xawery dunikowski, Cyprian 
Godebski, antoni Kurzawa, Konstanty Laszczka, antoni Madeyski, Pius we-
loński i edward wittig.
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17.
Jerzy DUDA‑GRACZ (1941–2004)

Poetyka wsi – obraz 1372 , 1990

olej, płyta pilśniowa; 60 x 75,5 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. l. d.: DUDA-GRACZ ·1372/90·;
na odwrocie:
– nalepka autorska z  opisem pracy: I  [w  kole] / DUDA GRACZ / PA-

DEREWSKIEGO 42 B/31 KATOWICE / TYTUŁ OBRAZ 1372/POETYKA 
WSI / BRZEGI-3; WITKACEMU / TECHNIKA OLEJ, PŁ. PILŚN. / WYMIARY 
63 X 78 cm / CENA / SYGN. DUDA GRACZ / ROK 1990/NR KATAL. AU-
TOR. 1372 / UWAGI 1 WERNIKS. VI/91;

– na krośnie oznaczenie: 15

Cena wywoławcza 40 000 zł l
estymacja 55 000–65 000

Potwierdzenie autentyczności: agata duda-Gracz – córka artysty, 
Fundacja wschód Sztuki.

dudę-Gracza fascynowała Polska prowincjonalna – nie mitologizo-
wał jej jednak, ale szczerze odsłaniał głupotę i chamstwo. niepospo-
lita wyobraźnia, rozpoznawalny warsztat malarski i błyskotliwe, iście 
socjologiczne komentarze do rzeczywistości sprawiły, że stał się jed-
nym z  najważniejszych twórców współczesnych. Jego wizje nie-
kiedy makabryczne, prowokujące, naznaczone były również komi-
zmem i  bogactwem alegorii. „Poetyka wsi – obraz 1372” powstał 
w 1990  roku. Postaci o charakterystycznej dla dudy-Gracza przery-
sowanej fizjonomii, umieszczone zostały na  tle fragmentu zagro-
dy. dominujący w obrazie kolor zgniłej zieleni przywołuje skojarze-
nia z zepsuciem, martwotą. wieś była dla artysty bliska ze względu 
na dzieciństwo. w naturalny sposób stanowiła ważne źródło malar-
skich motywów. Przykładowo krajobrazy z miejscowości Załęcze, Ła-
gów, Buk czy seria „obrazów jurajskich” stały się tłem wspomnień, po-
wracających w ujęciu metaforycznym.
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18.
Wojciech FANGOR (1922–2015)

Kompozycja kolorowa, 1970

kredka, pastel, papier; 50,5 x 71 cm;
sygn. i dat. p. d.: Fangor 70;
na odwrocie: FANGOR / 11470

Cena wywoławcza 49 000 zł l
estymacja 65 000–75 000

Prekursor malarstwa abstrakcyjnego, eksperymentator, czołowa po-
stać polskiej sztuki współczesnej. Malarz, plakacista, grafik, rzeźbiarz, 
architekt wnętrz. Jeden z twórców tzw. Polskiej Szkoły Plakatu. Ma-
larstwo wojciecha Fangora najczęściej kojarzone jest z iluzją optycz-
ną, sztuką op-art, figurami geometrycznymi o hipnotyzujących, nie-
ostrych krawędziach – „pozytywną przestrzenią iluzyjną”, jak nazwał 
ją artysta. „Kompozycja kolorowa” – ekspresyjna praca rysunkowa, 
pochodzi z 1970 roku. energicznie prowadzone linie, bogata kolory-
styka tworzą kompozycję o intrygującym układzie. Pochodzi z okre-
su, kiedy w twórczości Fangora dominowało malarstwo wizualistycz-
ne. Przyniosło mu ono światową sławę i uznanie.
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19.
Franciszek STAROWIEYSKI (1930–2009)

Bomba 

technika mieszana, papier; 27,2 x 18,6 cm w św. p–p.; 
na odwrocie:
– pieczątka: z rysunków Franciszka Starowieyskiego;
– napis z odręczną sygnaturą: Potwierdzam autentyczność / T. Staro-

wieyska

Cena wywoławcza 1 800 zł l
estymacja 2 500–3 000
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20.
Tadeusz DOMINIK (1928–2014)

Kompozycja, 1956

akwarela na podrysowaniu ołówkiem, papier; 
37,7 x 55 cm w św. p–p.;
sygn. i dat. p. d.: Dominik 1956

Cena wywoławcza 7 000 zł l
estymacja 9 000–11 000

Prace tadeusza dominika są częścią muzealnych 
kolekcji w  Polsce i  za  granicą (m. in. w  Museum 
of Modern art w  nowym Jorku czy Stedelijk Mu-
seum w  amsterdamie). artysta, uczeń Jana Cybi-
sa, zyskał uznanie jako malarz, grafik, pedagog, po-
sługujący się charakterystycznym stylem i językiem 
malarskim. w  pierwszym okresie tworzył obrazy 
prezentujące malarstwo figuratywne, jednak jak za-
uważa Maryla Sitkowska w „Słowniku malarzy pol-
skich”: „w  drugiej połowie lat 50. zaczął malować 
obrazy abstrakcyjne, zbliżone do  malarstwa infor-
mel, w swym bogactwie form i nasyconej kolory-
styce, inspirowane naturą”. w opisywanej pracy wi-
dać ekspresję typową dla  tego okresu twórczego. 
w roku powstania „Kompozycji”, dominik uczestni-
czył w Biennale w wenecji. Zaprezentował tam cykl 
drzeworytów „Macierzyństwo”.

21.
Jerzy NOWOSIELSKI 
(1923–2011)

Projekt wnętrza

tusz, papier; 21 x 29,2 cm w św. p–p.;
sygn. p. d.: J. Nowosielski

Cena wywoławcza 5 500 zł l 
estymacja 7 000–9 000
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22.
Jerzy NOWOSIELSKI (1923–2011)

Chrystus – Pantokrator – praca dwustronna

gwasz, ołówek, papier; 32,3 x 23,2 cm w św. p–p.;
sygn. p. d.: J.N.;
na odwrocie portret dziewczynki i napis l. g.: TERESKA

Cena wywoławcza 12 000 zł l 
estymacja 16 000–19 000
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23.
Alfred LENICA (1899–1977)

Uroki czerwieni, 1970

olej, płótno; 36,2 x 41,2 cm;
sygn. p. d.: Lenica;
sygn., dat. i autorsko opisany na odwrocie: A. Lenica / 1970 / uroki czerwieni

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

różnorodność artystycznych odniesień, jaką odnajdujemy w  twórczo-
ści alfreda Lenicy oraz ciągłe poszukiwania w obrębie materii malarskiej 
i  technik pracy twórczej, doprowadziły do  wytworzenia unikalnej arty-
stycznej formy wypowiedzi. Lenica czerpał z  osiągnięć kubizmu, surre-
alizmu, taszyzmu, malarstwa informel, aktywnie uczestnicząc w rozwoju 
powojennej sztuki polskiej. Czerwień dominująca na płótnie z 1970 roku 
nadaje pracy dynamizmu. Monochromatyczność sugerowana przez au-
torski tytuł pracy, przełamana została klasyczną czernią i  kolorem żół-
tym, dając w efekcie typową dla malarstwa artysty abstrakcyjną formę. 
w  tej dekadzie w  obrazach Lenicy pojawiały  się kompozycje figuralne. 
w 1974 roku odbyła się w Galerii Zachęta w warszawie retrospektywna 
wystawa prac malarza.
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24.
Jan TARASIN (1926–2009)

Faza dynamiczna, 1984

olej, płótno; 80 x 100 cm;
sygn. i dat. p. d.: Jan Tarasin 84;
na odwrocie: 
– JAN TARASIN 1984 / „FAZA DYNAMICZNA”;
– nalepka: Nom et prénom d’artiste JEAN TARASIN /POLOGNE, VAR-

SOVIE/ Titre „PHASE DYNAMIQUE”, 1984 / Technique employée HUILE 
SUR TOILE / Dimensions H.: 80 CM. L.: 100CM;

Cena wywoławcza 95 000 zł l
estymacja 140 000–180 000

rektor, profesor warszawskiej akademii Sztuk Pięknych, znacząca po-
stać powojennej sztuki polskiej. Zajmował się malarstwem, grafiką, 
rysunkiem, fotografią. Malarstwo Jana tarasina oscylowało wokół za-
gadnienia 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. 

Kompozycja „Faza dynamiczna” wypełniona jest elementami bardziej 
i mniej rzeczywistymi. tarasin w typowy dla siebie sposób nadał im 
formę malarskiego kodu. Specyficzne piktogramy wywołują iluzję ru-
chu. dynamizm sceny podkreślony został plamami intensywnej czer-
wieni. w roku powstania pracy artysta został uhonorowany nagrodą 
im. Jana Cybisa. Uczestniczył również w wystawie „Koncepcje prze-
strzeni w sztuce współczesnej” Muzeum narodowego w warszawie 
oraz indywidualnie eksponował swoje obrazy w stołecznej Galerii 
Centrum Sztuki Studio. 



31

25.
Tadeusz KANTOR (1915–1990)

Informel, 1962

technika własna, olej, płótno; 72 x 84,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: 12.62 / Kantor;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: T. Kantor / Cracovie / XII 1962 / „pe-
inture”;
na odwrocie:
– fragment nalepki z opisem: T. Kantor: Abstrakcja. / 12/62 ” / K 266/

II/63;
– pieczęć (nieczytelna)

Cena wywoławcza 140 000 zł l
estymacja 180 000–250 000

obraz wybitnego awangardowego twórcy i wizjonera teatru XX wie-
ku, powstał na początku lat 60, w okresie kiedy Kantor realizował 

m. in. inscenizacje do dramatów witkacego: „w małym dworku” (te-
atr Informel, 1961) czy „wariat i zakonnica” (teatr Zerowy, 1963). w tej 
dekadzie artysta przeprowadził szereg happeningów artystycznych 
(przykładowo „Lekcję anatomii wedle rembrandta”, 1968). współ-
twórca Grupy Młodych Plastyków do połowy lat 70. tworzył sceno-
grafię i kostiumy teatralne. 

Malarskie inspiracje artysty miały swoje źródło w podróżach zagra-
nicznych, ale i w samej idei podróżowania jako takiej. w rozumieniu 
Kantora chodziło w niej o rozwój intelektualny, poznawczy, wykra-
czanie poza znane sobie obszary. na płótnach widzimy więc odwo-
łania do dadaizmu, sztuki informel i konceptualnej. Początkowo było 
to malarstwo figuratywne – potem metaforyczne. niezwykle waż-
ne w tym zestawieniu są ambalaże, które zaczęły pojawiać się od 
1963 roku. Gęsta od farby, soczysta od barw kompozycja „Informel” 
jest przykładem realizacji artysty z zastosowaniem klasycznej jeszcze 
techniki malarskiej. ekspresyjna forma podkreślona jest różnorodno-
ścią kolorystycznych akcentów.
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26.
Erna ROSENSTEIN (1913–2004) 
Żywioły

olej, płótno; 41,5 x 33 cm;
sygn. p. g.: Erna Rosenstein;
oznaczenie na krośnie (częściowo czytelne): 33 x 41

Cena wywoławcza 6 000 zł l
estymacja 12 000–15 000
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27.
Erna ROSENSTEIN (1913–2004)

Abstrakcja

akwarela, gwasz, karton; 19,6 x 29,9 cm;
sygn. u dołu: ErnaRosenstein

Cena wywoławcza 3 000 zł l
estymacja 5 000–7 000
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28.
Stanisław KRZYSZTAŁOWSKI (1903–1990)

Kompozycja czarno‑czerwona, 1960

technika mieszana, płyta; 119,5 x 88,2 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d: Krzyształowski 960;
na odwrocie nalepka wystawowa z Centralnego Biura wystaw arty-
stycznych w Krakowie z nazwiskiem autora, tytułem obrazu (częścio-
wo czytelna) 

Cena wywoławcza 6 000 zł l
estymacja 12 000–15 000

Prace Stanisława Krzyształowskiego wzbogacają kolekcje wielu pol-
skich muzeów. Znajdują się m. in. w zbiorach narodowych w Gdań-
sku, Kielcach, Krakowie, warszawie. artysta realizował  się głównie 
w  tematyce pejzażowej. Czerpał zarówno z abstrakcji aluzyjnej, jak 
i konwencji realistycznej. obraz z 1960 roku to interesujący przykład 
poszukiwań artysty w obrębie materii i kompozycji dzieła sztuki. Gę-
sta struktura o wydatnej, abstrakcyjnej formie przykuwa uwagę od-
biorcy. w  tej dekadzie malarz pełnił funkcję dziekana na wydziale 
Grafiki akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. w 1961 roku uczestni-
czył w wystawie Malarstwa w XV-lecie PrL.
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29.
Jonasz STERN (1904–1988)

Abstrakcja

akwarela, gwasz, papier; 26 x 20 cm w św. p–p.;
sygn. p. d.: Stern;
na odwrocie oznaczenie: 071190

Cena wywoławcza 6 500 zł l
estymacja 9 000–11 000

twórczość Jonasza Sterna w  ciekawy sposób ewoluowała od  zain-
teresowań ekspresjonizmem, abstrakcją, poprzez malarstwo mate-
rii i  kolaże z  elementami organicznymi. Profesor akademicki, czło-
nek Grupy Krakowskiej w prezentowanym obrazie skierował uwagę 
odbiorcy na plamy koloru, wyraźnie kontrastujące z  surowym tłem. 
abstrakcyjna kompozycja nawiązuje do dzieł artysty w tej stylistyce, 
powstałych w latach 50. w kolejnych dekadach zaczęły pojawiać się 
charakterystyczne dodatki: preparowane rybie ości, skóry, sieci, kości 
zwierząt. artysta poprzez swoją twórczość powracał do szczególnie 
bolesnych wydarzeń wojennych.
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30.
Jadwiga MAZIARSKA (1913–2003)

Abstrakcja koloru 

olej, płótno; 80,1 x 60,2 cm;
sygn. na odwrocie: Jadwiga / Maziarska / Kraków, ul. Mikołajska 8.

Cena wywoławcza 13 500 zł l
estymacja 20 000–25 000
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31.
Jadwiga MAZIARSKA (1913–2003)

Kompozycja z elipsami

gwasz, akwarela, papier; 68,6 x 48,7 cm w świetle ramy;
sygn. u dołu: Jadwiga Maziarska

Cena wywoławcza 5 000 zł l
estymacja 6 000–8 000
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32.
Magdalena ABAKANOWICZ (1930–2017)

Universum, 2003

tusz chiński lawowany, papier; 29,6 x 41,6 cm;
sygn., dat. i opisany p. d.: (UNIVERSUM) 2003 M Abakanowicz (ołów-
kiem);
na odwrocie nalepka z opisem: Abakanowicz Magdalena / „Universum 
2003” / tusz chiński lawowany / 30 x 42

Cena wywoławcza 6 000 zł l
estymacja 10 000–12 000
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33.
Gerard Jürgen 
BLUM‑KWIATKOWSKI 
(1930–2015)

Obiekt, 1977

technika mieszana, drewno; 99,3 x 50 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: 1977 Jürgen Blum

Cena wywoławcza 18 000 zł l
estymacja 25 000–30 000

artysta o  fascynującej biografii i  charyzmatycznej 
osobowości. tworzył w niemczech i Polsce. Był or-
ganizatorem Biennale Form Przestrzennych w  el-
blągu, założycielem m. in. Muzeum Sztuki no-
woczesnej i  wolnej akademii Sztuki w  hünfeld, 
twórcą Galerii el, propagatorem sztuki współcze-
snej. twórczość Bluma-Kwiatkowskiego obejmo-
wała malarstwo, kompozycje strukturalistyczne, 
abstrakcje geometryczne, formy rzeźbiarskie. róż-
norodność artystycznych projektów, które zaini-
cjował oraz wkład w popularyzację sztuki polskiej 
za granicą, stanowią ewenement. Blum-Kwiatkow-
ski nie tylko aranżował przestrzeń dla rozwoju sztu-
ki współczesnej, ale i  edukacji artystycznej, trak-
tując sztukę jako uniwersalną formę komunikacji 
międzyludzkiej. 
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34.
Wanda GOŁKOWSKA 
(1925–2013)

Instalacja przestrzenna (dwuczęściowa)

akryl, płyta pilśniowa; 215,7 x 80 cm (I część), 
135 x 135 cm (II część);
sygn. na odwrocie: WANDA GOŁKOWSKA

Cena wywoławcza 11 500 zł l
estymacja 30 000–40 000

obiekt wystawiany:
„ein Jahr. 30 Positionenräume”, Museum Modern art, 
hünfeld, maj 2003 – maj 2004.

Literatura: „ein Jahr. 30 Positionenräume”, Museum 
Modern art, hünfeld, maj 2003 – maj 2004, s.  6 
(il. barwna). 

wanda Gołkowska należała do najważniejszych pol-
skich twórców awangardowych. w trakcie sześćdzie-
sięcioletniej pracy artystycznej realizowała się w róż-
nych obszarach sztuki najnowszej: konceptualizmie, 
abstrakcji geometrycznej, mail-art czy op-art. w krę-
gu zainteresowań artystki znajdowała się również fak-
tura dzieła sztuki, kompozycje przestrzenne, collage, 
sztuka konceptualna. Uczestniczyła w  przemianach 
polskiej sztuki powojennej, począwszy od  wysta-
wy w arsenale w 1955 roku. Prowokowała. Zwracała 
uwagę na masowość i wtórność produkcji artystycz-
nej, a  co  za  tym idzie jej częstą bylejakość (projekt 
„dezaprobator”). 
dwuelementowa instalacja jest przykładem kompo-
zycji geometrycznej o  rozbudowanej formie figural-
nej. Prostokąty ujęte w płaszczyznę trójkąta łączą się 
w  nieoczywistą, wielopoziomową całość. Podstawa 
struktury stanowi jej dopełnienie, zarówno pod wzglę-
dem przestrzennym, jak i kolorystycznym. Imponują-
ca kompozycja zwraca uwagę na zmysł przestrzenny 
artystki. Geometria, z natury rzeczy precyzyjna i kon-
kretna, posłużyła jako narzędzie artystycznej, wymy-
kającej  się jednoznaczności, kreacji. Kolorystyczna 
oszczędność wpisuje  się w  minimalistyczną formę 
instalacji. to pierwszy dostępny w  ofercie aukcyjnej 
obiekt wandy Gołkowskiej o tak dużych rozmiarach.
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35.
Ryszard WINIARSKI (1936–2006)

Order vertical game, 1981

akryl, drewno; 68 x 4 x 2 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: order / vertical / game / 
4 x 4 / winiarski / 81

Cena wywoławcza 24 000 zł l
estymacja 26 000–30 000
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36.
Kajetan SOSNOWSKI 
(1913–1987)

Figury geometryczne, 1960

olej, płótno; wym. całości: 126 x 53,5 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: KAJETAN SOSNOWSKI 1960 
WARSZAWA (ołówkiem)

Cena wywoławcza 32 000 zł l
estymacja 35 000–45 000 

Znakomity abstrakcjonista i  jeden z  czołowych 
przedstawicieli powojennej awangardy artystycz-
nej (był współzałożycielem m. in. Grupy 55, Gale-
rii Krzywe Koło, Galerii eL). Malarstwo Kajetana So-
snowskiego, od  koncepcji figuratywnych, form 
abstrakcyjnych po zainteresowanie światłem i cha-
rakterystyczne „obrazy puste”, „obrazy szyte”, „obra-
zy chemiczne”, należy do szczególnie interesujących 
w sztuce współczesnej.
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37.
Kajetan SOSNOWSKI (1913–1987)

Kompozycja

olej, płótno; 50 x 40 cm
sygn. i dat. na odwrocie: KAJETAN SOSNOWSKI 1960 (ołówkiem)

Cena wywoławcza 8 000 zł l
Estymacja 14 000–16 000
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38.
Jan BERDYSZAK (1934–2014) 
Abstrakcja geometryczna, 1962

olej, gwasz, papier; 40,6 x 21 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: JAN / BER / DYSZ / AK / 1962

Cena wywoławcza 4 000 zł l
estymacja 6 000–8 000
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39.
Józef ROBAKOWSKI (ur. 1939)

Model III, 1980

srebrny marker olejowy, papier; 70 x 50 cm;
na odwrocie nalepka z autorskim napisem: III. J. Robakowski / 
80 oraz MODEL III

Cena wywoławcza 3 500 zł l
estymacja 7 000–10 000

Człowiek wielu pasji: fotograf, performer, profesor akademicki, au-
tor filmów, instalacji. Jedna z  najbarwniejszych, legendarnych po-
staci polskiej sztuki współczesnej. Józef robakowski od  połowy lat 
70. tworzył serię prac zatytułowanych „Kąty energetyczne”. wynikały 

one z zainteresowania artysty związkiem między geometrią a sztuką. 
„Kąty” definiował jako „energetyczny znak kulturowy w formie oso-
bistego fetyszu”. Zresztą sztuka w  ogóle była dla  artysty obszarem 
przekazywania energii. „Skupia się on w wielu pracach, stanowiących 
często zapisy biologiczno-mechaniczne, na takich zagadnieniach jak 
witalność czy energia […]” – pisał Karol Sienkiewicz. w prezentowa-
nej pracy dostrzec można nawiązanie do  eksperymentów artysty 
w obszarze geometrii.
w latach 80. robakowski zrealizował m. in. filmy oparte na nagraniach 
z koncertów rockowych (przykładowo zespołu Moskwa) czy produk-
cję „Moje Videomasochizmy”, która w  prześmiewczy sposób odno-
siła  się do  samookaleczeń performerów. Karol Sienkiewicz podaje, 
że na początku lat 80. artysta wprowadził termin „kino własne”, czyli 
oparte na obserwacji siebie i otoczenia. Był to też okres pojawienia się 
charakterystycznych dla robakowskiego filmów jednoujęciowych. 
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40.
Mirosław DUCHOWSKI (ur. 1948)

Transformacja (D) 2, 1985

olej, pianka lateksowa; 167,8 x 95,5 cm;
na odwrocie: MIROSŁAW DUCHOWSK / -DUCH- / HIRSZFELDA 12/31 / 
WARSZAWA-POLAND / TRANSFORMACJA (D) 2 1985 / (LATEX)

Cena wywoławcza 8 000 zł l
estymacja 10 000–12 000
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41.
Zbigniew GOSTOMSKI (1932–2017)

Dwie stele, 2001

granit; 112,6 x 14,6 x 14,6 cm (I element), 111,7 x 14,4 x 14,5 cm 
(II element)

Cena wywoławcza 16 000 zł l
estymacja 20 000–30 000

obiekt wystawiany:
„ein Jahr. 30 Positionenräume”, Museum Modern art, hünfeld, 
maj 2003–maj 2004.

Literatura: „ein Jahr. 30 Positionenräume”, Museum Modern art, hün-
feld, maj 2003-maj 2004, s. 20 (il. barwna).

dla Zbigniewa Gostomskiego twórczość artystyczna nie zamyka-
ła się w poszukiwaniach czysto malarskich. artysta wychodził poza 
tradycyjnie stosowane środki plastyczne, poszukując nowatorskich 
rozwiązań w  abstrakcji geometrycznej. Profesor warszawskiej aka-
demii Sztuk Pięknych tworzył formy trójwymiarowe, badając zagad-
nienie iluzji i przestrzeni w obiektach. Jako jeden z założycieli Galerii 
Foksal, aktor teatru Cricot 2 tadeusza Kantora, uczestnik happenin-
gów artystycznych, odważnie eksperymentował z kompozycją dzie-
ła sztuki. Przykładem są granitowe stele – minimalistyczne formy po-
zbawione zdobień. 
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42.
Wiktor CZAYKOWSKI (1913–?)

Robotnik

drewno; wys. całkowita: 57,2 cm

Cena wywoławcza 2 500 zł l
estymacja 7 000–10 000
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43. 
Norman LETO (ur. 1980)

Barry Lyndon, 2006

olej, płyta; 70 x 70 cm;
na odwrocie: 
– sygn., dat. i opisany: BARRY LYNDON / NORMAN / BANACH / 

20082006;
– pieczęć galeryjna

Bibliografia: norman Leto „Ludzie, którzy ciągle czegoś ode mnie 
chcą”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, marzec 2016.

Cena wywoławcza 4 000 zł l
estymacja 10 000–17 000

artysta interdyscyplinarny, który wyraźnie zaznacza swoje miejsce 
w młodej sztuce polskiej. Zajmuje się malarstwem, filmem, sztuka-
mi wizualnymi, animacjami 3d. tworzy na pograniczu sztuk, kreując 
własny, niepowtarzalny język artystycznej narracji. Prace normana 
Leto należą do zbiorów Centrum Sztuki współczesnej Zamku Ujaz-
dowskiego, Muzeum narodowego w  Krakowie czy Galerii arsenał 
w Białymstoku. 
oferowana praca, sygnowana podwójnie (pseudonimem i  nazwi-
skiem twórcy) jest przykładem wczesnych projektów malarskich ar-
tysty. rok po powstaniu obrazu, miała miejsce pierwsza indywidual-
na wystawa normana Leto w CSw Zamek Ujazdowski w warszawie.
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44.
Konrad HAJDAMOWICZ (ur. 1990)

Wszyscy chcą żyć, 2017

technika własna, płótno; 100 x 100 cm;
sygn. i dat. u dołu krosna: Hajdamowicz 2017; 
sygn. na prawym boku krosna: HK;
napis u dołu krosna: „Wszyscy chcą żyć”

Cena wywoławcza 2 000 zł l
estymacja 2 500–3 000



51

45.
Władysław PODRAZIK (ur. 1953)

Epifania, 2006

olej, płótno; 120 x 70 cm;
na odwrocie: 
– sygn., dat. i opisany: WŁADYSŁAW PODRAZIK 2006 / EPIFANIA / OLEJ 120 X 70;
– pieczęć wojewódzkiego Urzędu ochrony Zabytków w Krakowie (częściowo 

czytelna)

Cena wywoławcza 10 000 zł l
estymacja 12 000–14 000 



52

46.
Wiesław OBRZYDOWSKI 
(1938–2017)

Studium portretu  
– praca dwustronna, 2008/2009

olej, płótno; 75 x 33,5 cm;
sygn. i dat. p. g.: WO/2008;
sygn. i dat. na odwrocie z lewej: WO’2009

Cena wywoławcza 4 000 zł l
estymacja 5 000–7 000

Malarstwo spontaniczne, żywiołowe, celo-
wo antyestetyczne i  prowokujące. Stanowi-
ło kontrę wobec nauczania akademickiego lat 
60. „Brzydota dominowała nie tylko na  obra-
zach, same płótna także były niechlujne, po-
strzępione, artysta często malował po drugiej 
stronie obrazu i  na  blejtramach” – opisywa-
ła ewa Gorządek. artysta o „absolutnym oku”, 
jak wyraził  się wacław taranczewski, propo-
nuje odbiorcy malarstwo surowe, pozba-
wione wyszukanych efektów stylistycznych, 
z „elementami kiczu, malarstwa naiwnego i ro-
dzimego popartu”. w  jego przypadku sztuka 
nie boi  się sięgnąć bruku, a  nawet wykorzy-
stać go do własnych celów. obrzydowski nie 
tworzył malarstwa zaangażowanego politycz-
nie czy społecznie. Sięgał po portret, martwe 
natury – klasykę motywów, przełożoną jednak 
na język buntu i nieoczywistości. 
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47. 
Jan SAUDEK (ur. 1935)

Ręce

fotografia czarno-biała; 40,1 x 30,5 cm;
sygn. p. d.: JAN SAUDEK;
napis u dołu: “>>My brother’s hands, cca 1962<<; Model print; FI-
NISHED: OCTOBER 6, 1911”

Bibliografia: 
– „Jan Saudek”, Galeria Sztuki współczesnej winda, Kielce, czer-

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

Cena wywoławcza 9 000 zł l
estymacja 14 000–18 000
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48.
Jan SAUDEK (ur. 1935)

David

fotografia czarno-biała; 30,1 x 26,5 cm;
sygn. l. d.: JAN SAUDEK;
napis p. d.: (TEN YEARS OF DAVID) PRINT FINISHED OCTOBER 4,1887;
oznaczenie l. d.: #59;
na odwrocie nalepka z napisem: 249.

Bibliografia: daniela Mrázková „Jan Saudek”, Slovart, 2014.

Cena wywoławcza 5 000 zł l
estymacja 8 000–12 000
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49.
Zbigniew LIBERA (ur. 1959) 
Nepal, z cyklu: Pozytywy 
(pierwsza odbitka autorska, vintage print), 2004

fotografia barwna; 15,7 x 22,3 cm w św. p–p.;
sygn. i dat. na odwrocie: Zbigniew Libera / nepal ap 1 2004

Certyfikat autentyczności podpisany przez artystę.

Bibliografia: „Zbigniew Libera. works from 1982–2008”, Zachęta na-
rodowa Galeria Sztuki, Bwa wrocław Galerie Sztuki współczesnej, 
warszawa 2009, s. 168.

Cena wywoławcza 5 000 zł l
estymacja 9 000–12 000

Cykl „Pozytywy” to współczesne inscenizacje scen utrwalonych na fo-
tografiach, znanych w  Polsce i  na  całym świecie, jednak odwróco-
nych w wymowie i zmanipulowanych.
Zamiarem artysty było bezwzględne poruszenie szerokiej, świato-
wej publiczności i zmuszenie do refleksji nad mechanizmami środ-
ków przekazu korzystających z fotografii, która zdaje się nie podlegać 
manipulacji i sprawia wrażenie czystego zapisu rzeczywistości. Może 
jednak pozorna rzeczywistość jest żartem, a  głównym elementem 
kompozycji jest subiektywność?

Z „Pozytywami” Libera wrócił na  scenę sztuki po  kilkuletniej prze-
rwie, sięgając do fotograficznej terminologii negatyw/pozytyw. Me-
dialna rzeczywistość jest w tych fotografiach zdemaskowana na kil-
ku poziomach.
wszystkie zdjęcia „Pozytywów” powstały na  bazie aranżowanych, 
żywych obrazów, w  których artysta z  pomocą statystów odtwo-
rzył w możliwie dokładny sposób kadry z dramatycznych wydarzeń. 
Struktura kompozycyjna jest zachowana, jednak wymowa została 
kompletnie odwrócona. Libera wybrał te zdjęcia z własnej pamięci, 
by przeprowadzić kolejną śmiałą grę z widzem.
od mediów oczekujemy prawdy informacji. dziś sztuka zajmuje się 
często odkłamywaniem i demaskowaniem, a paradoksalnie nie po-
trafi dać jednego prawdziwego obrazu. „Pozytywy” są swoistym do-
wodem niewiary artysty w  możliwość dokumentalnego zapisu. Są 
przykładem sztuki, która „odtwarza swoje własne zanikanie”.
rozumienie, skojarzenia fotografii zależą od kulturowego wykształ-
cenia widza, jego doświadczeń z przekazem fotograficznym.
Pierwowzorem „nepalu” jest słynne zdjęcie ucieczki wietnam-
skiej dziewczynki z  wioski trang Bang po  ataku napalmowym 
w  1972  roku. negatywna wizja historii stała  się na  fotografii Libe-
ry relacją o pozytywnej wymowie. horror zmienił się w sielankę. to 
zdjęcie jest ilustracją wojny w wietnamie – fleszem w naszej gło-
wie – dla niektórych może kojarzyć się z innymi fotografiami, przed-
stawiającymi okropności wojny. Libera po  raz kolejny porusza  się 
po polu minowym, czego dobrze nauczył się tworząc „Lego. obóz 
koncentracyjny”. nepal to klucz do czytania pozostałych, mniej zna-
nych zdjęć cyklu.
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50.
Zbigniew LIBERA (ur. 1959) 
Sen Busha, z cyklu: Pozytywy 
(pierwsza odbitka autorska, vintage print), 2004

fotografia barwna; 20 x 13,8 cm w św. p–p.;
sygn. i dat. na odwrocie: Zbigniew Libera / sen Busha ap 1 2004 

Certyfikat autentyczności podpisany przez artystę.

Bibliografia: „Zbigniew Libera. works from 1982–2008”, Zachęta narodowa Gale-
ria Sztuki, Bwa wrocław Galerie Sztuki współczesnej, warszawa, 2009, s. 174–175.

Cena wywoławcza 5 000 zł l
estymacja 9 000–12 000

„Sen Busha” to fotografia, która naśladuje telewizyjne relacje z Iraku. Młoda muzuł-
manka obejmuje amerykańskiego żołnierza. artysta pokazuje zniewolenie arab-
skiej społeczności i zainscenizowaną przyjaźń, potęgowaną obecnością kamer 
i naśladuje telewizyjne relacje z Iraku. Zdjęcie ukazało się na okładce „Przekroju” 
tuż przed zdobyciem Bagdadu.
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51.
Zbigniew LIBERA (ur. 1959) 

Mieszkańcy, z cyklu: Pozytywy 
(pierwsza odbitka autorska, vintage print), 2004

fotografia czarno-biała; 15,7 x 22,5 cm w św. p–p.;
sygn. i dat. na odwrocie: Zbigniew Libera / mieszkańcy ap 1 2004

Certyfikat autentyczności podpisany przez artystę.

Bibliografia: 
– „Zbigniew Libera. works from 1982–2008”, Zachęta narodowa Galeria Sztuki, 

Bwa wrocław Galerie Sztuki współczesnej, warszawa, 2009, s. 163.
– anda rottenberg, „Sztuka w Polsce 1945–2005”, warszawa, 2005, s. 352.

Cena wywoławcza 5 000 zł l
estymacja 9 000–12 000

według Barbie Zelizer autonomia fotografii w ramach dziennikarstwa jest da-
towana na ok. 1945 rok od zdjęć wyzwalanych obozów koncentracyjnych, któ-
re nie potrzebowały komentarza. Parafrazą słynnego zdjęcia więźniów z hitle-
rowskiego obozu koncentracyjnego, wyzwolonego przez radzieckie wojska są 
„Mieszkańcy”, którzy uśmiechają się stojąc za rozpiętymi sznurami.
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53.
Krzysztof KACZMAREK (ur. 1969)

Translation noir

fotografia, papier fotograficzny; 24,4 x 21,7 cm; 
sygn. p. d.: K K;
napis i oznaczenie egzemplarza l. d.: TRANSLATION NOIR 1/10

Cena wywoławcza 1 000 zł l
estymacja 1 500–2 000

52.
Jerzy NOWOSIELSKI (1923–2011)

Portret, 1990

litografia, papier; 30 x 20 cm;
sygn. p. d.: Jerzy Nowosielski (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.: 218/300 (ołówkiem).

Litografia dołączona do druku „Jerzy nowosielski. rysunki. Maski 
i nagość”, Galeria Starmach, Kraków, październik 1990.

Cena wywoławcza 1 200 zł l
estymacja 1 500–2 000

Litografia Jerzego nowosielskiego przedstawia motyw dość czę-
sto pojawiający się w dorobku artystycznym twórcy. Zaliczają się 
do niego prace wykonane tuszem na papierze, przykładowo z lat 
80-tych. Portrety tworzone za pomocą prostych linii, ascetyczne, 
stanowią zaledwie jakby zarys, kontur przedstawianych osób. de-
likatność i prostota przedstawienia stanowią jednak o ich wartości. 
Podobnie jak oryginalne podejście do tematyki portretowej.
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55.
Antoni MIKOŁAJCZYK 
(1939–2000)

Linie światła

fotografia czarno-biała, brom; 49,8 x 62,2 cm;
sygn. p. d. poniżej fotogramu: A Mikołajczyk (tu-
szem)

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

Prace antoniego Mikołajczyka to wynik ekspery-
mentów w obrębie sztuki wizualnej, szczególnie 
koncentrujących się na funkcji światła, przestrzeni 
i czasu. niepowtarzalne fotografie stanowią zapis 
światła uchwyconego w ruchu, tworzącego struk-
tury linii i punktów niedostrzegalnych na co dzień 
przez odbiorcę. w tym przypadku zdjęcie nie od-
wzorowuje rzeczywistości rozumianej jako realny 
świat przedmiotów tu i teraz. Główną rolę odgry-
wa światło i jego obraz w przestrzeni i czasie. Foto-
grafie antoniego Mikołajczyka pokazują nową ja-
kość przestrzeni, także pod względem wizualnym. 
Zostaje dostrzeżona jej inna struktura, odmienna 
od fizycznych, namacalnych form. w pracy twór-
czej Mikołajczyka dostrzega się nawiązania do sztu-
ki László Moholy-nagy’a.

54.
Antoni MIKOŁAJCZYK 
(1939–2000)

Odległość rzeczywista – odległość 
pozorna

fotografia czarno-biała, brom; 62 x 49,3 cm;
sygn. p. d. poniżej fotogramu: A Mikołajczyk (tu-
szem);
napis p. d.: ODLEGŁOŚĆ RZECZYWISTA – ODLEGŁOŚĆ 
POZORNA 1976 / REAL DISTANCE – DISTANCE APPA-
RENT

Cena wywoławcza 2 500 zł l
estymacja 4 000–6 000
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56.
Pablo PICASSO (1881–1973)

Akt podwójny

litografia, papier; 40,7 x 50,7 cm w św. p–p.;
sygn. i dat. z płyty p. d.: Picasso / 2.2.42;
oznaczenie egzemplarza l. d.: 286/500 (ołówkiem)

Grafika pochodzi z teki: hélène Parmelin „Picasso. La Flûte do-
uble.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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57.
Salvador DALÍ (1904–1989)

Z cyklu: Witraże, 1974

dżungla ludzka, Jaskółka (Zniszczona cywilizacja)
litografia barwna, papier bawełniany arches; ok. 47,8 × 65 cm;
sygn. p. d.: Dalí (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.: 201/250 (ołówkiem);
znak wodny l. d.: ARCHES / FRANCE

Literatura:
– albert Field: s. 179, nr 76–2, d;
– ralf Michler, Lutz w. Löpsinger, II: ss. 158–160, nr 1445.

Cena wywoławcza 6 000 zł l
estymacja 7 000–10 000
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58.
Salvador DALÍ (1904–1989)

Z cyklu: Boska komedia, 1960–64

raj, Pieśń V, nowe oblicze Beatrycze
drzeworyt barwny, papier bawełniany BFK rives;  
ok. 30,4 × 21,5 cm w św. p–p.;
sygn. p. d.: Dalí (niebieską kredką);
oznaczenie egzemplarza l. d.: 50/150 (niebieską kredką)

Literatura:
albert Field: ss. 189–200, heaven Canto 5;
ralf Michler, Lutz w. Löpsinger, II: ss. 102–114, nr 1110.

Cena wywoławcza 7 000 zł l
estymacja 15 000–18 000
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59.
Henri MATISSE (1869–1954)

Roślina

litografia barwna, papier; 34,2 x 24,5 cm w św. p–p.;
sygn. i dat. z płyty u dołu: matisse 52;
na odwrocie napis: VÉGÉTAUX

Grafika pochodzi z teki: henri Matisse „derniéres oeuvres 
de Matisse 1950–1954”, Verve, część IX, nr 35–36, Paryż 1958.

Cena wywoławcza 1 800 zł l
estymacja 2 500–4 500
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60.
Joan MIRO (1893–1983)

Abstrakcja

litografia barwna, papier; 31,2 x 23,5 cm;
na odwrocie opis: MIRO. Lithograph for XX e Siécle. Variation II.

Grafika pochodzi z publikacji: „XX siècle”, 1960 – prestiżowego, ilustro-
wanego przeglądu najnowszych trendów sztuki światowej (ilustracja li-
tografii zdobi również stronę tytułową wydania).

Cena wywoławcza 1 900 zł l
estymacja 2 500–4 500
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61.
Kacper BOŻEK (ur. 1974)

Umiarkowany entuzjazm, 2016

akwaforta, akwatinta, sucha igła, akryl; ok. 59 x 63 cm;
sygn. i dat. p. d.: KACPER BOŻEK XVI / XXI (ołówkiem);
napis u dołu: UMIARKOWANY ENTUZJAZM (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.: 12/100 (ołówkiem);
napis u dołu: UMIARKOWANY ENTUZJAZM (ołówkiem)

Cena wywoławcza 1 200 zł l
estymacja 1 600–2 000

artysta w mistrzowski sposób posługuje się  grafiką warsztatową i ry-
sunkiem. Każde jego dzieło jest starannie dopracowane i charaktery-
zuje się niemal anatomiczną dokładnością. Cechą wspólną tworzo-
nych przez niego prac jest kreowanie opowieści, wielowątkowych 
historii, bez wyraźnych granic początku i końca, a skłaniających bar-
dziej do indywidualnych poszukiwań znaczeń i sensu. Bożek inspiru-
je się m. in. czasami średniowiecza. wyczuwalne w jego grafikach są 
elementy makabry i groteski. artysta jest laureatem m. in. takich na-
gród, jak: prestiżowa nagroda Leonardo Sciascia Prize amateur d’est-
mapes w Mediolanie z 2012 roku, nagroda Specjalna w konkursie 
ZPaP „Grafi” z 2008 roku, Grafika roku, Grand Prix za „Milites templi” 
z 2002 roku czy Stypendium twórcze Miasta Krakowa z 2003 roku.
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62.
Mojżesz KISLING (1891–1953)

Provence, Paris, Gitans

12 litografii (9 wielobarwnych, 3 monochromatyczne, arkusz ze stroną 
tytułową, arkusz ze spisem prac) w oprawie w formie płóciennego pu-
dła; wymiary arkusza: ok. 53,1 x 42,2 cm;
poniżej obrazu sucha pieczęć: ATELIER / KISLING XIX/LXX;
na arkuszu z opisem prac tłoczony napis: BFK RIVES / FRANCE

Cena wywoławcza 11 500 zł l
estymacja 15 000–18 000
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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.
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ul. Batorego 2, 31–135 Kraków
12 341 47 37

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

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 wadium w wysokości 1000 PLn.

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

ZLECENIE LICYTACJI
X AUKCJA SZTUKI POLSKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
9 LISTOPADA 2017, GODZ. 19:30
ShErATON GrAND KrAKów, UL. POwIŚLE 7





72



73



POLSKI DOM AUKCYJNY WOJCIECH ŚLADOWSKI
 UL. BATOREGO 2, 31-135 KRAKÓW

12 341 47 37
WWW.POLSKIDOMAUKCYJNY.COM.PL

BIURO@POLSKIDOMAUKCYJNY.COM.PL




