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XVI AUKCJA SZTUKI
DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ
SHERATON GRAND KRAKÓW, UL. POWIŚLE 7

24 PAŹDZIERNIKA 2019
czwartek, godz. 19:30

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA
14.10–23.10 w godz.: 10:00–18:00
w dniu aukcji w godz.: 10:00–16:00
w siedzibie Polskiego Domu Aukcyjnego
ul. Batorego 2, Kraków

POLSKI DOM AUKCYJNY WOJCIECH ŚLADOWSKI, UL. BATOREGO 2, 31-135 KRAKÓW
12 341 47 37 | WWW.POLSKIDOMAUKCYJNY.COM.PL | BIURO@POLSKIDOMAUKCYJNY.COM.PL

REGULAMIN AUKCJI
1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Polskiego 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% poniżej dolnej granicy estymacji, 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 weryfikacyjnego w kwocie 1 zł.
5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące
uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Polskiemu Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować
telefonicznie. Usługi te – wpłata wadium, rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Polskim Domem Aukcyjnym najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre
obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.
6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego 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
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 następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
9. Polski Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu XVI 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 organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży 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 przepisów prawa polskiego.

13. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych
na aukcji dzieł winny poinformować o tym Polski Dom Aukcyjny 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, 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 aukcji kwocie.
c) Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Dom
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 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 wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży 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,
jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.
17. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na weryfikację danych osobowych oraz wysyłanie korespondencji od Polskiego Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy
lub kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia
na adres: biuro@polskidomaukcyjny.com.pl, co skutkować będzie usunięciem danych z bazy.

Noty katalogowe: Dagmara Tomczyk
Projekt i opracowanie graficzne: Piotr Chruścicki
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1.
Teodor AXENTOWICZ
(1859 Braszów, Rumunia–1938 Kraków)
Dziewczynka z dzbanem
olej, sklejka; 35,5 x 24,2 cm;
sygn. p. d.: T. Axentowicz;
na odwrocie nalepka z opisem: AUTOR Axentowicz Teodor Liczba
porz.: 29 / DZIEŁO Dziewczynka z dzbankiem / ROK Technika Olej FORMAT 25 x 35 Wykon na: drzewie / UWAGI:
Estymacja 20 000–25 000

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z zamiłowaniem przedstawiał tematykę huculską i ludową. Znane są w jego dorobku obrazy
ukazujące obrzędy wiejskie czy religijne, takie jak Święto Jordan czy
pogrzeby huculskie. Tematyka rodzajowa obecna była w jego malarstwie już od czasu studiów w Monachium. Podróże po zachodniej
Ukrainie inspirowały artystę do powielania motywów związanych
z tym regionem. Jednocześnie folklorystyczna tematyka znakomicie
korespondowała z ówczesnymi młodopolskimi tendencjami w malarstwie. Postać dziewczynki w czerwonej chuście jest charakterystyczna
dla tego okresu. Sygnowana przez artystę praca namalowana została
z przewagą brązów i zieleni. Trzymany przez dziewczynkę dzban sugeruje nawiązanie do tematyki Święta Jordan.
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2.
Johann Nepomuk RAUCH DE MILAN
(1804 Wiedeń–1847 Rzym)
Myśliwi przy ognisku, 1840
olej, płótno; 105,5 x 136,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: J. N. Rauch. Moscou 1840
Estymacja 20 000–30 000
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
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3.
Jerzy KOSSAK (1886 Kraków–1955 Kraków)
Wizja Napoleona, 1924
olej, płótno; 58 x 95 cm;
sygn., dat. i opisany l. d.: WP. Pułkownikowi Janowi Kostrzewskiemu
w dowód naszej wdzięczności / Jerzy Kossak / 1924.
Estymacja 18 000–25 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Bibliografia:
Olszański K., Jerzy Kossak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław,
Warszawa, Kraków 1992.
Motywy z wojen napoleońskich były jednymi z ulubionych w twórczości Jerzego Kossaka. Artysta kontynuował rodzinne upodobania
do tematów historycznych i batalistycznych, malując sceny żołnierskie, bitewne czy wizerunki koni. Kompozycja „Wizja Napoleona” powstała w I połowie lat 20. Zimowa sceneria, w której artysta umieścił
postać cesarza i jego żołnierzy, wzbogacona jest majestatyczną wizją
Sfinksa. „Tą symboliczną wizją artysta przypomina zwycięską kampanię wojsk napoleońskich w Egipcie, przeciwieństwo obecnej klęski
kampanii rosyjskiej i beznadziejnego odwrotu spod Moskwy” – przypominała Barbara Małkiewicz. W roku powstania omawianej pracy
artysta uczestniczył w wystawie we Lwowie.
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4.
Wilhelm VELTEN
(1847 Petersburg–1929 Monachium)
Koński targ
olej, płótno; 55,4 x 80,4 cm;
sygn. p. d.: W.Velten / München;
u dołu ramy tabliczka z opisem pracy: WILLEM VELTEN, MUNICH / „THE
HORSE MARKET”;
na odwrocie nalepki z oznaczeniami: 1689 i A6091
Estymacja 60 000–70 000
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kanada
Prace znakomitego malarza wzbogacają zbiory muzealne m. in.
w Buffalo w Stanach Zjednoczonych, Galerii Miejskiej i Galerii Narodowej w Monachium czy Galerii Narodowej w Pradze. Na polskim
rynku antykwarycznym wciąż stanowią unikat. Velten specjalizował się w malarstwie rodzajowym, scenach z polowań i życia żołnierzy. Wysokiej klasy artystycznej XIX-wieczny obraz artysty powstał
w okresie monachijskim. Scena końskiego targu charakteryzuje się
dynamicznością i interesującą kompozycją. Zwraca uwagę stonowana kolorystyka pracy.
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5.
Teodor AXENTOWICZ
(1859 Braszów, Rumunia–1938 Kraków)
W porcie – praca dwustronna, 1882
ołówek, papier; 27 x 19,5 cm w św. p-p.;
napis l. d. (częściowo czytelny): Stwierdzam autentyczność / rysunku
Teodora Axentowicza / z r. 1882 Jan Axentowicz;
napis p. d. (częściowo czytelny): lido 82 ;
na odwrocie kompozycja figuralna węglem
Estymacja 7 000–9 000
Praca skonsultowana z rodziną artysty.
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Bibliografia:
Teodor Axentowicz. 1859–1938. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe
w Krakowie, Kraków 1998.

Wczesna praca artysty stanowi szkic do znanego obrazu „Nad morzem” z roku 1883. Rok wcześniej Axentowicz ukończył trzyletnią
naukę w akademii monachijskiej i wyjechał na dalsze kształcenie
do Paryża do pracowni Emila Augusta Carolusa-Durana. W 1883 roku
w stolicy Francji wynajął pracownię i zajmował się m. in. tworzeniem
ilustracji do słynnych czasopism „Le Monde Illustré”, L’Illustration”, „Figaro” i „The Graphic”. Swoje prace wystawiał na ekspozycjach w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, Towarzystwie Zachęty
Sztuk Pięknych w Warszawie, a także w Salonie Aleksandra Krywulta.
Energicznie kładzione kreski, lekkość malowania i przemyślana
kompozycja są świadectwem mistrzowskiej ręki artysty. Rysunek
23-letniego Axentowicza to unikat na rynku kolekcjonerskim. Dodatkowo posiada odręczne potwierdzenie autentyczności syna malarza – Jana. Napis „lido” u dołu oferowanej pracy wskazuje na wyspę
w Wenecji o tej samej nazwie ze słynną piaszczystą plażą. Jednocześnie widoczne datowanie jest interesującym przyczynkiem do określenia czasu pobytu artysty w mieście (w dotychczasowej literaturze
przyjęto rok 1883). Pobyt w Wenecji w 1883 roku stał się inspiracją
do namalowania kilku rodzajowych kompozycji.
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6.
Jacek MALCZEWSKI
(1854 Radom–1929 Kraków)
Mężczyźni, ok. 1875
tusz lawowany, papier; 23 x 35 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: JMalczewski (ołówkiem);
na odwrocie okrągła pieczęć: ZE ZBIOROW
MARJI MALCZEWSKIEJ
Estymacja 8 000–12 000
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Wybitny przedstawiciel symbolizmu, twórca rozbudowanych, olejnych kompozycji
z motywami mitologicznymi czy egzystencjalnymi, tym razem daje się poznać jako
malarz swobodnie operujący tuszem. Znana i lubiana tematyka portretowa przedstawiona została w monochromatycznej kolorystyce, co podkreśla bezpretensjonalność
i oszczędność jej formy. Atutem obrazu
jest pieczęć potwierdzająca pochodzenie
ze zbiorów Marii Malczewskiej.

7.
Leon WYCZÓŁKOWSKI
(1852 Huta Miastkowska
k. Siedlec–1936 Warszawa)
Rybak naprawiający sieci
– z teki ukraińskiej, 1912
litografia; 31,3 x 42 cm w św. p-p.;
sygn p. d.: LWycz
Estymacja 5 000–7 000
Proweniencja:
kolekcja Włodzimierza Kaweckiego
Praca wystawiana i reprodukowana:
Leon Wyczółkowski. Prace na papierze z kolekcji Włodzimierza Kaweckiego, Galeria Dyląg, Kraków, czerwiec–lipiec 2018, s. 15.
Praca po konserwacji.
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8.
Odo DOBROWOLSKI

(1883 Czerniowce–1917 Kijów)
Lwów nocą
pastel, gwasz, papier; 59,3 x 89 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: Odo Dobrowolski
Estymacja 11 000–15 000
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Nastrojowy miejski nokturn związanego ze Lwowem artysty. Dobrowolski szczególnie upodobał sobie motywy architektoniczne Paryża
i Lwowa. Znakomicie posługiwał się techniką pastelu, akwarelą czy
gwaszem. Oferowana duża kompozycja pięknie oddaje kontrasty
światła i zimowego półmroku ujęte w motywie ruchliwej ulicy. Prace
artysty znajdują się w zbiorach m. in. Lwowskiej Galerii Sztuki, Biblioteki Narodowej w Warszawie czy Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
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9.
Stanisław WYSPIAŃSKI
(1869 Kraków–1907 Kraków)

Studium lilii, ok. 1895–1900
węgiel, kredka, papier; 44 x 30 cm;
sygn. prawy dół monogramem wiązanym: SW
Estymacja 30 000–40 000
Praca posiada ekspertyzę pani Marty Romanowskiej.
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Bibliografia:
Król A., Wyspiański, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Stalowa
Wola 2017.
Adaptując motywy roślinne do konkretnych zadań we wnętrzach Wyspiański respektował nie tylko ich jednostkowy charakter, naturalne
środowisko, ale umieszczał je w swoiście zorganizowanej przestrzeni
[…]. Omawiany szkic stanowi dobry przykład takiej wstępnej koncepcji
dekoratorskiej. Artysta przywiązany do sprawdzonej koncepcji – wertykalnej lilii na długiej łodydze, powtórzył motyw lekko go modyfikując
na wspierającym tle. To spodnie tło jak i symetria kompozycji pojawia się
w wielu studiach przygotowawczych do polichromii franciszkańskiej,
także tych nie wykorzystanych i często nieskończonych.
Marta Romanowska
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Dekoracyjna kompozycja z motywem kwiatowym wykonana i sygnowana przez mistrza pastelu. Stanisław Wyspiański – jeden z najważniejszych przedstawicieli sztuki młodopolskiej, zapisał się w historii jako artysta wszechstronny. Zajmował się nie tylko malarstwem
i rysunkiem, ale także twórczością literacką, dramatyczną, teatralną.
Był autorem znakomitych projektów polichromii, typografem, ilustratorem, projektował kostiumy teatralne, meble.
Oferowana praca to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów. Lubiany
i często stosowany przez artystę motyw roślinny charakteryzuje się
pewną, swobodną linią. W precyzyjnie rysowanych kształtach zachowana została prostota i lekkość kompozycji. Z jednej strony wyraźnie
zaznaczony kontur, z drugiej – fragmenty szkicowe sprawiają, że praca nabiera pewnej nieoczywistości. Subtelne warstwy koloru dopełniają kompozycję. Praca nawiązuje do projektów polichromii, witraży
czy sztuki użytkowej tworzonych przez Wyspiańskiego. Do najbardziej znanych projektów polichromii i witraży można zaliczyć wykonywane w Bazylice Mariackiej jeszcze w trakcie studiów akademickich (wspólnie z Józefem Mehofferem pod opieką Matejki). Uznanie
zdobyły projekty dla kościoła Franciszkanów w Krakowie, katedry we
Lwowie czy witraże wawelskie, za które Wyspiański otrzymał Nagrodę im. Probusa Barczewskiego. Szczególne miejsce w dorobku artysty zajmuje tzw. „Zielnik”, czyli bogaty zbiór rysunków, studiów roślin.
Anna Król w katalogu wystawy Wyspiańskiego zauważa: „[…] nigdy
nie malował motywu roślinnego przypadkowo. Wprowadzone w witrażach i polichromiach tworzą podstawę ornamentów, dopowiadając także sens obrazowanych scen (…). I rzecz jasna są pierwszym
źródłem: wzornikiem do projektów przedmiotów sztuki zdobniczej
– balustrad, krat, świeczników, tkanin, jako przerywniki i winiety
w czasopismach i książkach”.
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10.
Leon WYCZÓŁKOWSKI

(1852 Huta Miastkowska k. Siedlec
–1936 Warszawa)
Widok na prezbiterium kościoła
Najświętszej Marii Panny w Krakowie
autolitografia; 45 x 37 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: LWyczół 1927 (czarną kredką);
napis l. d.: Tusz kreda (czarną kredką)
Estymacja 5 000–7 000
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

11.
Emil KRCHA

(1894 Kałusz–1972 Kraków)
Krzemieniec. Góra Bony
technika mieszana, akwarela, gwasz, papier; 48 x 39 cm
w św. p-p.;
sygn. p. d.: Emil Krcha;
na odwrocie napis słabo czytelny
Estymacja 4 000–6 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Malownicze ujęcie na słynną Górę Bony w Krzemieńcu.
To miasto na Wołyniu znacząco zapisało się w biografii
artysty. Prowadził tam zajęcia w ramach Rysunkowego Ogniska Wakacyjnego, wystawiał obrazy, nauczał
w miejscowym liceum i aktywnie uczestniczył w życiu
artystycznym miasta. W latach 30. XX wieku Krzemieniec pretendował do miana kolonii artystycznej. Miasto
stawiało na artystów i swój kulturalny rozwój.
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12.
Henryk UZIEMBŁO
(1879 Myślachowice–1949 Kraków)
Pejzaż z Batowic, 1914
olej, tektura; 41,7 x 41 cm w świetle ramy;
sygn., dat. i opisany p. d.: HENRYK UZIEMBŁO / BATOWICE
1914 rok.
Estymacja 4 500–6 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Henryk Uziembło realizował się w wielu dziedzinach
sztuki. Obok malarstwa, wykonywał polichromie,
zajmował się grafiką i sztuką zdobniczą. Piękny, dekoracyjny pejzaż o nasyconej kolorystyce nawiązuje
do malarstwa Jana Stanisławskiego. Zielenie i błękity
przełamane fioletem i kolorem żółtym artysta przedstawił z dużą wrażliwością kolorystyczną. W Batowicach gdzie powstała kompozycja posiadał dworek.
W 1914 roku swoje prace prezentował na I Salonie Wiosennym Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie.

13.
Stanisław GÓRSKI

(1887 Kościan–1955 Kraków)
Baca
pastel, karton; 33 x 22,7 cm w świetle ramy;
sygn. l. d.: St. Górski
Estymacja 3 000–4 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
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14.
Bronisława
RYCHTER-JANOWSKA
(1868 Kraków–1953 Kraków)
Kolędnicy
olej, tektura; 17 x 24,3 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: B. RYCHTER-JANOWSKA
Estymacja 6 000–9 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Dekoracyjna kompozycja z charakterystycznym dla malarstwa artystki motywem
dworku. Jednocześnie wśród bogatego
dorobku malarskiego prace ze scenerią zimową nie należą do najpopularniejszych.
Staje się ona, obok nietypowego, świątecznego tematu, atutem obrazu.

15.
Bronisława
RYCHTER-JANOWSKA
(1868 Kraków–1953 Kraków)
Dworek
olej, tektura; 13,5 x 17,6 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: B. RYCHTER-JANOWSKA.
Estymacja 4 000–5 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
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16.
Bronisława
RYCHTER-JANOWSKA
(1868 Kraków–1953 Kraków)
Wnętrze salonu
olej, sklejka; 29,7 x 45,2 cm;
sygn. l. d.: B. RYCHTER-JANOWSKA;
Estymacja 5 000–7 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Stan konserwatorski: spękania malatury

17.
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 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
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18.
Stanisław BORYSOWSKI
(1901 Lwów–1988 Toruń)
Nad Sekwaną
olej, płótno; 35 x 45 cm;
sygn. p. d.: Paris / Borysowski
Estymacja 6 000–8 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

19.
Stanisław BORYSOWSKI
(1901 Lwów–1988 Toruń)
Paryski zaułek
olej, tektura; 23,7 x 30,2 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: Borysowski Paryż
Estymacja 4 000–6 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Efektowna paryska kompozycja wieloletniego pedagoga i współtwórcy Grupy
Toruńskiej. Borysowski po studiach w Krakowie kontynuował kształcenie pod kierunkiem Józefa Pankiewicza w stolicy Francji (I poł. lat 30). Paryż, obok Nowego Jorku
i Wenecji był jednym z miast, w którym wystawiał swoje obrazy. W weducie miejskiej
zdominowanej stonowaną kolorystyką
malarz wykorzystał także ożywcze dla kompozycji odcienie czerwieni, zieleni czy błękitu. Kompozycja z widokiem na paryską
kawiarnię pochodzi z istotnego dla artysty
okresu twórczego.
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20.
Zygmunt KRÓL
(1899 Tarnów–1983 Kraków)
Pejzaż
olej, deska; 33,7 x 41,5 cm;
sygn. l. d.: Król Z;
na odwrocie nalepka: Zrzeszenie Artystów Plastyków
/ „Zwornik” / Muzeum Narodowe w Krakowie / 7 lipca
2012 – 2 września 2012.
Estymacja 7 000–9 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Praca wystawiana:
Zrzeszenie Artystów Plastyków „Zwornik”, Muzeum
Narodowe, Kraków, 7 lipca – 2 września 2012.

21.
Stefan FILIPKIEWICZ

(1879 Tarnów–1944 obóz koncentracyjny Mauthausen-Gusen)
Zimowe roztopy
akwarela, papier; 48,8 x 68,8 cm w świetle
ramy;
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz
Estymacja 4 000–6 000
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
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22.
Soter
JAXA-MAŁACHOWSKI
(1867 Wolanów, Ukraina
–1952 Kraków)
Nad morzem, 1930
gwasz, tektura; 35,2 x 48,8 cm;
sygn. i dat. p. d.: S Jaxa / 1930
Estymacja 4 000–6 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Artysta znany jest przede wszystkim z motywów marynistycznych, ale w swoim
dorobku ma także widoki miejskie, pejzaże górskie, a nawet grafiki. Jaxa-Małachowski pierwszy raz nad Bałtykiem był
w 1921 roku. Wcześniej podróżował po
Włoszech (np. na wyspę Capri), której zachwycające widoki stawały się tematem
jego obrazów. Rok przed namalowaniem
kompozycji malarz uczestniczył przykładowo w Powszechnej Wystawie Krajowej w
Poznaniu. Kompozycje marynistyczne zaprezentował m. in. w 1932 roku w ramach
wystawy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych.

23.
Feliks Michał
WYGRZYWALSKI

(1875 Przemyśl–1944 Rzeszów)
Tęsknota
olej, płótno; 47,7 x 67,5 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: F. M. Wygrzywalski
Estymacja 16 000–20 000
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
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24.
Alfons KARPIŃSKI

(1875 Rozwadów–1961 Kraków)
Martwa natura z cytrynami
olej, tektura; 28 x 45 cm w świetle ramy;
sygn. l. d.: a. karpiński
Estymacja 23 000–28 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Namalowana szerokimi pociągnięciami pędzla ekspresyjna kompozycja powstała około 1910 roku. Karpiński postawił na mocny akcent
kolorystyczny i stonowane tło. To połączenie dało plastyczne i nietuzinkowe ujęcie tematu.
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25.
Antoni MICHALAK

(1899 Kozłowo Szlacheckie–1975 Kazimierz Dolny)
Portret kobiety, 1939
olej, płótno; 63 x 45,2 cm;
sygn. i dat. p. d.: Antoni Michalak / 1939
Estymacja 22 000–27 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
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26.
Feliks Michał WYGRZYWALSKI
(1875 Przemyśl–1944 Rzeszów)
Słoneczny dzień
olej, płótno; 50 x 70 cm;
sygn. i opisany l. d.: La giornata sole… / F. M. Wygrzywalski
Estymacja 30 000–35 000
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Urokliwa scena rodzajowa znanego z motywów orientalnych i marynistycznych malarza. Pogodne, rozświetlone barwy i roześmiane
postaci dzieci na plaży sprawiają, że obraz nastraja optymizmem.
Artysta nieczęsto malował dzieci, stąd oferowana kompozycja, pomimo typowego nadmorskiego pejzażu, warta jest szczególnej
uwagi. Wygrzywalski przebywał we Włoszech (w Rzymie zamieszkał
w 1900 roku), stąd nie dziwi umieszczony na obrazie przez artystę
jego włoski tytuł. W kompozycji widać charakterystyczny realizm
przedstawienia i umiejętność ukazywania subtelnego światła.
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27.
Eugeniusz ZAK (1884 Mogilno–1926 Paryż)
Dziewczynka z motylem, 1906
olej na podrysowaniu ołówkiem, papier naklejony na tekturę;
27,5 x 23,8 cm;
sygn. l. d.: Eug. Zak;
napis na odwrocie zapewne autorski
Estymacja 400 000–500 000
Proweniencja:
Partyka Gallery, Kraków.
Obraz wystawiany:
– Salon d’Automne, Paris, 1906.
– „Eugeniusz Zak 1884–1926”, Muzeum Narodowe w Warszawie,
18 grudnia 2003 – 29 lutego 2004.
Obraz reprodukowany:
Brus-Malinowska B., Eugeniusz Zak 1884–1926, Muzeum Narodowe
w Warszawie, Warszawa 2004, s. 40 (il. barwna) oraz s. 80 (il. barwna).
Bibliografia:
„Gazeta Antykwaryczna”, 2001, nr 1, il. s. 91.
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Wyjątkowej urody portret namalowany przez przedstawiciela École
de Paris. Słynny artysta żydowskiego pochodzenia studiował w Paryżu i Monachium. Inspirując się różnorodnymi konwencjami artystycznymi wypracował rozpoznawalny styl, który charakteryzował się
m. in. wydłużonymi sylwetkami postaci, syntetyczną formą czy miękką linią z wyraźnym konturem. Malował wizerunki bretońskich chłopów, żebraków, arlekinów, postaci kochanków i sceny wielofiguralne, ale to tematyka portretowa zajęła jedno z ważniejszych miejsc
w jego dorobku.
Oferowany obraz znakomicie oddaje nastrój refleksji i egzystencjalnej zadumy nad życiem. Trzymany w dłoniach motyl symbolizuje
nieuchronność przemijania. W obrazie zwraca uwagę piękne, wzorzyste tło z motywami roślinnymi oraz subtelne rysy młodej dziewczyny. Mocny kolor, dzięki zróżnicowanym przejściom w tonacji
i dbałością o zaakcentowanie efektów świetlnych, nabrał szlachetnej
wyrazistości. Praca powstała w okresie, kiedy artysta wielokrotnie odwiedzał Bretanię. Po raz pierwszy udał się tam w 1905 roku i przez
kolejne sześć lat miejsce to inspirowało malarza. Barbara Brus-Malinowska zwraca uwagę, że „Dziewczynka z motylem” rozpoczęła
cykl portretów dzieci i przedstawień macierzyństwa, obserwowany
w twórczości artysty w latach 1906–1908. Kompozycja rok po namalowaniu prezentowana była na paryskim Salonie Jesiennym. Stał się
on od 1904 roku miejscem corocznych ekspozycji obrazów Eugeniusza Zaka.
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28.
Jerzy Edward WINIARZ
(1892 Warszawa–1928)
Akt, 1925
olej, płótno; 80,2 x 99,4 cm;
sygn. i dat. p. d.: J. Winiarz / Paris 1925;
na odwrocie: J Winiarz 1925 oraz fragment nalepki z częściowo widocznym opisem pracy
Estymacja 110 000–130 000
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
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Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, członek Cechu
Artystów Plastyków Jednoróg, z wielkim talentem operował barwą,
także intensywną, zestawioną kontrastowo. „Był na dobrej drodze
do osiągnięcia wybitnych rezultatów w malarstwie wrażeniowym,
a w portretach (...) umiał być ścisły i wymowny bez drobiazgowości” – pisał Jan Kleczyński w artykule poświęconym pośmiertnej
wystawie artysty w 1929 roku. Namalowany w Paryżu akt jest jedną
z nielicznych kompozycji malarza dostępnych na rynku aukcyjnym.
Warto zwrócić uwagę na znakomicie oddane draperie materiału
tworzące tło kompozycji i bogactwo niuansów kolorystycznych.
Tragicznie zmarły artysta wystawiał swoje prace w Paryżu, Krakowie
i Warszawie. Zajmował się tematyką portretową, pejzażami, ale uznanie zdobył także dzięki malarstwu freskowemu (techniki tej uczył się
we Florencji). Jest autorem fresków i witraży w Kaplicy Prezydenckiej
w Spale i witraży dla katedry w Łodzi. W roku powstania omawianego płótna Jerzy Winiarz zaprezentował projekt fresków dla Sali Rycerskiej na Wawelu.

29.
Władysław HASIOR

(1928 Nowy Sącz–1999 Kraków)
Arka, 1970
technika asamblażu, płyta; 84 x 114 x 14 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: W. HASIOR / -ARKA- / 1970
Estymacja 60 000–80 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
„Arka” wykonana w najbardziej charakterystycznej dla artysty technice assamblażu, pochodzi z ważnego okresu twórczości artysty. Lata
70. były czasem intensywnej działalności wystawienniczej. Indywidualne ekspozycje zorganizowano m. in. w Kopenhadze, Szwecji, Wiedniu czy Łodzi. Istotny był udział w zbiorowej wystawie „100 Years Art

in Poland” Królewskiej Akademii Sztuki w Londynie. Artysta na początku tej dekady współpracował z Teatrem Polskim we Wrocławiu
projektując scenografię. W 1970 roku wspólnie z Józefem Szajną reprezentował pawilon polski na 35 Biennale w Wenecji.
Metaforyczne kompozycje rzeźbiarza wykonane ze zniszczonych,
cywilizacyjnie zdegradowanych przedmiotów, wymagają niekonwencjonalnego spojrzenia na dzieło sztuki. Szczególnie dotyczy to
formy, materialnej struktury zrywającej z klasyczną jego definicją.
Dla Hasiora bezwartościowe w powszechnym rozumieniu śmieci,
stają się równie ważnym (jeśli nie ważniejszym) nośnikiem znaczeń.
Pozbawione wartości materialnej nabierają symbolicznego ciężaru.
Artysta uważał, że celem działalności artystycznej jest prowokacja.
Swoimi pracami szokował, budził szerokie zainteresowanie, nawet
dzisiaj pozostają one niezwykle oryginalną artystyczną kreacją. Oferowany obiekt wykonany z fragmentów tkaniny, folii, szkła i innych,
znakomicie oddaje wyobraźnię twórcy.

31

30.
Jerzy NOWOSIELSKI

(1923 Kraków–2011 Kraków)
Pejzaż z lokomotywą – praca dwustronna, 1952
olej, płótno; 50 x 61 cm;
sygn. i dat. na krośnie: J. NOWOSIELSKI 1952;
na odwrocie nalepka ramiarska firmy Delf Cadres d’Art
Estymacja 140 000–180 000 l
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Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Obraz reprodukowany w katalogu:
Jerzy Nowosielski, Galeria Starmach, Fundacja Nowosielskich, Kraków
2003, s. 119, poz. 166 (il. barwna).

W twórczości Jerzego Nowosielskiego wyróżnić można powtarzające się motywy malarskie, składające się na rozpoznawalną stylistykę
artysty. Jednym z nich są pejzaże z kolejką wąskotorową. Bywa ona
jedynym elementem ulokowanym w surowym pejzażu, ale też częścią precyzyjnie zbudowanej, geometrycznej przestrzeni. Interesujące są również kompozycje z samolotami czy pejzaże stricte miejskie,
jednak o osobliwej dla artysty formie przestrzennej. Podobne tematy
regularnie pojawiały się na płótnach Nowosielskiego.
Oferowana praca pochodzi z początku lat 50. Oprócz charakterystycznej lokomotywy uwagę zwracają postaci robotników ożywiające abstrakcyjną przestrzeń. Pomimo realistycznych odniesień, pro-

stota ujęcia i budowania przestrzeni sprawiają, że trudno zaliczyć ją
do typowej sztuki przedstawieniowej. Na odwrocie obrazu widoczna
jest scena figuratywna z gimnastyczkami. Dwustronna kompozycja
reprodukowana jest w jednej z najważniejszych monograficznych
publikacji o artyście.
Lata 50. były dla Jerzego Nowosielskiego okresem intensywnych
działań twórczych. Zamieszkał w Łodzi, projektował kostiumy i scenografie teatralne (w Łodzi i Bielsku-Białej), wykonywał polichromie
(m. in. w Zawierciu i Kętrzynie). Uczestniczył także w wystawach
artystycznych w kraju i za granicą oraz przebywał na stypendium
we Francji.
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31.
Tadeusz KANTOR

(1915 Wielopole Skrzyńskie–1990 Kraków)
Mąż – projekt kostiumu
gwasz, papier; 33,3 x 23,3 cm w św. p-p.;
sygn. l. d.: T Kantor;
napis p. d.: mąż
Estymacja 5 000–7 000 l
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Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Wybitny reformator polskiego teatru powojennego przez kilkadziesiąt lat zajmował się projektami scenografii i kostiumów teatralnych
dla teatrów zawodowych. W oferowanej pracy można zauważyć
swobodne i zdecydowane pociągnięcia farby, kreatywność, ekspresję twórczą. Szkice kostiumów pozostają cennym historycznym zapisem aktywności artysty.

32.
Jerzy NOWOSIELSKI

(1923 Kraków–2011 Kraków)
Scena z motywem orientalnym
– praca dwustronna
gwasz, papier; 22,3 x 26,5 w św. p-p.;
sygn. na odwrocie: J. N.;
na odwrocie portret wykonany tuszem
Estymacja 6 000–8 000 l
Praca posiada szkło muzealne.
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska – dar od artysty

Oryginalna kompozycja ze sceną rodzajową w bliskowschodnim klimacie. Ciekawe
zastosowanie czarnego tła podkreśla kolorystyczną różnorodność charakterystyczną
dla orientalnych motywów. Prezentowana
praca to kolekcjonerska perełka dla miłośników twórczości Nowosielskiego. Pochodzi
najprawdopodobniej z lat 50., kiedy to artysta podczas pobytu w Łodzi projektował kostiumy i scenografie dla teatrów lalkowych.
Dwustronna kompozycja na odwrocie przedstawia portret wykonany typową dla artysty
łagodną, precyzyjnie rysowaną linią.
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33.
Ryszard WINIARSKI

(1936 Lwów–2006 Warszawa)
Instalacja przestrzenna, 1970
akryl, drewno (sklejka), ołówek, lustro; wym. całkowity: 120 x 170 cm;
sygn. i dat. na każdym z czternastu elementów: Winiarski / 1970;
na odwrocie każdego elementu pieczęć Galerii Lambert
Estymacja 1 000 000–1 200 000 l
Proweniencja:
– kolekcja Kazimierza Romanowicza – właściciela Galerii Lambert,
Francja
– kolekcja prywatna, Polska
Kolekcjonerski unikat powstał jako rezultat eksperymentów z obiektami przestrzennymi, które były charakterystyczne dla twórczości
artysty na początku lat 70. Monumentalna kompozycja ze znanej kolekcji, wielokrotnie sygnowana, łączy dobrze znany proces twórczy
oparty na rachunku prawdopodobieństwa i klasycznym kontraście
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czerni i bieli z nowatorskim zastosowaniem elementów ze szkła,
stanowiących integralną część obiektów. W instalacji ważny jest nie
tylko układ przestrzenny oparty na poszczególnych elementach,
ale i interesujący efekt wywołany lustrzanymi odbiciami. Oferowana praca jest wyjątkowa także dlatego, że to właśnie w 1970 roku
Winiarski wykonał pierwsze kompozycje przestrzenne, a rok później
zaprezentował obiekty z elementami szklanymi na sympozjum we
Wrocławiu. W warszawskiej Zachęcie w 1970 roku artysta prezentował swoje prace na wspólnej wystawie z Januszem Przybylskim.
Lata 70. to również narodziny koncepcji gier, które miały za zadanie
uaktywnianie odbiorców sztuki i angażowanie ich w proces twórczy (serie prac pt. „Gry”, wystawa w Galerii Współczesnej w Warszawie w 1972 roku). Co ciekawe, artysta wykonywał również projekty
scenograficzne (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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34.
Edward DWURNIK

(1943 Radzymin–2018 Warszawa)
Przemyśl, 2007
olej, płótno; 100 x 73,3 cm;
sygn., dat. i opisany p. d.: 2007 / PRZEMYŚL E.DWURNIK;
na odwrocie: 2007 / E. DWURNIK / „PRZEMYŚL” / NR: IX [w kole]
– 1364–3758
Estymacja 38 000–50 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

Weduty Edwarda Dwurnika to specyficzne malarskie kompozycje
przedstawiające realne miejsca, bez nadmiernej dbałości o faktyczną ich topografię. Istotniejsze są motywy ukryte w planach miast
oraz detale, którymi wypełniona jest przestrzeń obrazu. Uproszczony
sposób malowania nawiązuje do stylistyki Nikifora – najważniejszej
inspiracji twórczej artysty. Olejny obraz zwraca uwagę niemal monochromatyczną kolorystyką. Błękit w kompozycjach artysty stał się
jednym z jego znaków rozpoznawczych. Wystarczy przypomnieć
cykle „Niebieskie miasta” (1993–1994) i „Błękitny” (lata 90.), które wyznaczyły nowy etap jego pracy twórczej (podobnie jak w malarstwie
Picassa, w którego artystycznym życiorysie również wyodrębnia się
tzw. „okres niebieski”). Obraz „Przemyśl” wyraźnie nawiązuje do kompozycji artysty z lat 90.
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35.
Jerzy NOWOSIELSKI

(1923 Kraków–2011 Kraków)
Mandylion, lata 50.
gwasz na podrysowaniu ołówkiem, karton; 23 x 32,2 cm w św. p-p.;
sygn. na odwrocie: Jerzy Nowosielski
Estymacja 20 000–25 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska – dar od artysty
Dopracowany malarsko i kompozycyjnie wizerunek Chrystusa
na chuście to unikatowe przedstawienie dostępne na rynku aukcyjnym. W sposobie malowania wyraźnie widać odwołania do sztuki
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pisania ikon, tak ważnej w całej twórczości Nowosielskiego. Obok wizerunków świętych i projektów architektury sakralnej siłą rzeczy skupiających się wokół tematyki religijnej, artysta potrafił dostrzec pierwiastek duchowy także w motywach życia codziennego. „Wszystko
to, co później w ciągu życia realizowałem w malarstwie, było, choćby
nawet pozornie stanowiło odejście, określone tym pierwszym zetknięciem się z ikonami w lwowskim muzeum”. Sygnowana praca
z subtelną kolorystyką i wyraźnie zarysowanym konturem doskonale
prezentuje zainteresowania malarza sztuką sakralną.

36.
Teresa RUDOWICZ

(1928 Toruń–1994 Kraków)
Kompozycja, 1977
technika własna, kolaż, sklejka; 16,5 x 12,4 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: T Rudowicz / 1977 r.
Estymacja 5 000–7 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
W swojej twórczości członkini II Grupy Krakowskiej czerpała inspiracje z surrealizmu, taszyzmu czy malarstwa abstrakcyjnego. Na przełomie lat 50. i 60. rozpoczęła tworzenie charakterystycznych kolaży.
Pochodząca z II poł. lat 70. kompozycja to przykład rozpoznawalnego
stylu artystki. Obiekty Teresy Rudowicz to specyficzne mikroświaty.
Na niewielkich formatach umieszczała bogactwo elementów: drobne przedmioty codziennego użytku, fragmenty manuskryptów czy
fotografie.
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37.
Jerzy NOWOSIELSKI

(1923 Kraków–2011 Kraków)
Profil, 1990
piórko, tusz, papier; 29,7 x 23,5 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. wzdłuż lewej górnej krawędzi: JERZY NOWOSIELSKI 3.II.90.
Estymacja 10 000–14 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Bibliografia:
Jerzy Nowosielski, Galeria Starmach, Fundacja Nowosielskich, Kraków 2003.
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Tematyka portretowa przewijała się w twórczości artysty już
od lat 40. W latach 50. w wizerunkach sportsmenek, ale i portretach
męskich i aktach, w kolejnych dekadach – przykładowo w olejnych,
wyrazistych portretach czarnych. Zaliczają się do niej również prace
wykonane tuszem na papierze, przykładowo z lat 80. i 90. Portrety
tworzone za pomocą prostych linii, ascetyczne, stanowią zaledwie
zarys, kontur przedstawianych osób. Delikatność i prostota przedstawienia stanowią o ich oryginalności. Oferowana, odręcznie sygnowana kompozycja została szczegółowo datowana przez artystę.
W lutym 1990 roku kiedy powstała, miała miejsce wystawa indywidualna Nowosielskiego w krakowskiej Galerii Starmach. W pierwszej
połowie tego roku malarz prezentował swoje prace m. in. w Teatrze
St. I. Witkiewicza w Zakopanem, Muzeum Narodowym we Wrocławiu
i Muzeum Okręgowym w Radomiu.

38.
Jan TARASIN (1926 Kalisz–2009 Warszawa)
Zapis, 1993
akwarela, gwasz, papier; 34,3 x 49,5 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: Jan Tarasin 93;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: Jan Tarasin 93. / „Zapis”
Estymacja 13 000–15 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
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39.
Leon TARASEWICZ (ur. 1957 Waliły)
Kompozycja kolorowa, 2007
olej, płótno; 50,2 x 50,2 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: L. Tarasewicz 2007 / 50 x 50
Estymacja 25 000–30 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
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40.
Alfred LENICA (1899 Pabianice–1977 Warszawa)
Urojenie 5, 1964
gwasz, papier; 57,3 x 40,5 cm w św. p-p.;
sygn. l. d.: lenica;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: lenica / urojenie 5 / 1964;
na odwrocie oznaczenie: II/46
Estymacja 9 000–12 000 l
Proweniencja:
– ze spuścizny po artyście
– kolekcja prywatna, Polska

Lata 60. były dla Alfreda Lenicy czasem wzmożonej działalności artystycznej. W 1962 roku został wyróżniony Grand Prix na I Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. W połowie
dekady został członkiem Grupy Krakowskiej. Swoje prace prezentował zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wystawiał przykładowo
w poznańskim Arsenale, krakowskiej Galerii Krzysztofory, podczas
warszawskich Konfrontacji 63, a także w Nowym Jorku, Edynburgu,
Genewie. Obraz „Urojenie” wykonany przez dojrzałego, 65-letniego
artystę, urzeka niezwykłą witalnością i dynamizmem. Żywiołowość
i nieprzewidywalność, którą emanują obrazy Lenicy ma swoje źródło
w odwołaniach do surrealizmu, taszyzmu czy technikach dekalkomanii. Wyraziste kompozycje pozwalają odbiorcy na swobodę interpretacji, a intensywne barwy podkreślają ekspresyjność artystycznych wizji.
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41.
Rajmund ZIEMSKI

(1930 Radom–2005 Warszawa)
Pejzaż 7, 1985
olej, płótno; 62,2 x 41,2 cm;
sygn. l. d.: R. ZIEMSKI;
na odwrocie napis autorski: RAJMUND ZIEMSKI / PEJZAŻ 7 / 62 X 41 /
1985;
na krośnie oznaczenia: 7174/1
Estymacja 18 000–22 000 l
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Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Ognista czerwień, pomarańcz, plamy chłodnego błękitu, bieli, zieleni
– fascynująca mieszanka barw o nieoczywistych kształtach zamkniętych w kompozycji „Pejzaż 7” z 1985 roku. Gęste warstwy olejnej farby i widoczna ekspresja kładzionych plam bliskie są sztuce informel,
tak ważnej dla twórczości artysty. Znakomity profesor akademicki
zajmował się zagadnieniami barwy i materii dzieła sztuki. W swoich
kompozycjach abstrakcyjnych z upodobaniem łączył kontrastowe
kolory. W latach 80., kiedy powstała omawiana praca, artysta uczestniczył w wystawach „75 lat warszawskiej ASP”, „Widzenie natury” czy
„W hołdzie Witkacemu”.

42.
Zbigniew DŁUBAK

(1921 Radomsko–2005 Warszawa)
Asymetria 110, 1998
akryl, płótno; 140 x 100 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: Zbigniew DŁUBAK · ASYMETRIA 110 ·
1998 · akryl 140 x 100 cm
Estymacja 20 000–22 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

Obraz wystawiany:
Muzeum Modern Art, Hünfeld, 2002
Nowatorski fotograf, malarz, teoretyk sztuki i wykładowca, stał się
wpływową postacią w dziedzinie sztuk wizualnych. Cykl „Asymetrie”, z którego pochodzi oferowana praca, to jeden z ważniejszych
projektów artystycznych Zbigniewa Dłubaka. Jego podsumowanie
obejmujące blisko dwudziestoletni okres pracy, miało miejsce na indywidualnej wystawie w warszawskiej Zachęcie w 2003 roku. Na cykl
składały się fotografie i obrazy, odwołujące się do konstruktywizmu.
Kompozycja z 1998 roku bazuje na oszczędnej formie i gamie kolorystycznej. Prostota, a jednocześnie wyrazistość malarskiego gestu
budują specyficzną harmonię dzieła.
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43.
Jan BERDYSZAK (1934 Zawory–2014 Poznań)
Podwójne koła, 1962
technika mieszana, papier; 41 x 21,5 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: JAN / BER / DYSZ / AK / 1962
Estymacja 5 000–7 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
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44.
Zbigniew MAKOWSKI

(1930 Warszawa–2019 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
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

Recenzenci twórczości Zbigniewa Makowskiego zwracają uwagę z jednej strony na poetyckość i symbolikę mocno zakorzenioną
w bliskich surrealizmowi wizjach malarskich, z drugiej – na uporządkowanie, rytm i precyzję, za pomocą których tworzona jest struktura
obrazów. Te fascynujące połączenia skutkują wieloznacznością interpretacji i swego rodzaju interdyscyplinarnością przekazu. Malarstwo
artysty w naturalny sposób odzwierciedlało jego bogate zainteresowania poezją, rysunkiem i projektowaniem książek.
Na oferowaną pracę składa się charakterystyczne zestawienie geometrii, liryki i uproszczonych znaków przypominających tajemnicze
hieroglify. Powstała podczas pobytu artysty w Paryżu na początku
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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45.
Mieczysław WIŚNIEWSKI (1929 Toruń–2018)
Układ LV/126, 2002
technika własna, płótno; 49 x 45,3 cm;
sygn. na krośnie: Mieczysław Wiśniewski;
na odwrocie kartka z autorskim opisem pracy: Mieczysław Wiśniewski
/ Toruń / „UKŁAD LV/126” – 2002 / tech. własna 49 x 45
Estymacja 14 000–16 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
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Profesor akademicki, uczestnik kilkuset wystaw krajowych i zagranicznych, autor różnorodnych projektów artystycznych: od malarstwa sztalugowego, po kompozycje kolażowe i mozaiki. Poszukiwania Mieczysława Wiśniewskiego obejmowały obszar abstrakcji
geometrycznej i malarstwa strukturalnego. Prace artysty były wynikiem eksperymentowania w zakresie materii dzieła sztuki, geometrii
czy światłocienia. Dwukolorowy „Układ” z „zapadającą się” powierzchnią dzieła można zaliczyć do typowych obiektów artysty. Intrygująca jest nie tylko forma, ale i zagadnienia związane ze światłem nad
którymi pracował Wiśniewski.

46.
Franciszek STAROWIEYSKI

(1930 Bratkówka–2009 Warszawa)
Oberhausen – projekt plakatu
kredka, papier; 21 x 14,5 cm;
na odwrocie pieczątka: Z rysunków Franciszka Starowieyskiego / Potwierdzam autentyczność niżej podpis odręczny
T. Starowieyska [żony artysty].
Estymacja 3 500–5 000 l
Proweniencja:
– z kolekcji Teresy Starowieyskiej
– kolekcja prywatna, Polska

47.
Franciszek STAROWIEYSKI

(1930 Bratkówka–2009 Warszawa)
Akt, 1988
pastel, papier; 49 x 63,5 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. u dołu: FS [inicjał wiązany] / 1688 w [litera w kółku]
Estymacja 8 000–10 000 l
Proweniencja:
– kolekcja Wojciecha Fibaka
– kolekcja prywatna, Polska
Inspiracje sztuką baroku były jednym z wyznaczników
twórczości Franciszka Starowieyskiego. Artysta antydatował swoje prace o 300 lat wstecz, począwszy od 1970 roku.
W jego obrazach pojawiają się czaszki, kości czy ptasie głowy. Bliskie turpizmowi kompozycje, deformacje wprowadzane przez artystę, często miały charakter prowokacyjny.
Znakomity rysownik, mistrz plakatu, swobodnie posługiwał się groteską i metaforą. W malarstwie Starowieyskiego,
nawiązującym do surrealizmu, powraca temat ludzkiego
ciała i nieuchronności przemijania.
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48.
Roman
RAMATI-HAUBENSTOCK
(1919 Kraków–1994 Wiedeń)
Zapis, 1971
technika mieszana graficzna, papier;
37 x 55,8 cm w świetle ramy (arkusz); 24,7 x
35,5 cm (odcisk płyty);
sygn. i dat. p. d.: Roman Ramati-Haubenstock 71;
oznaczenie edycji l. d.: I/XX
Estymacja 2 000–4 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

49.
Roman
RAMATI-HAUBENSTOCK
(1919 Kraków–1994 Wiedeń)
Układ barwny, 1971
technika mieszana graficzna, papier;
37 x 55,8 cm w świetle ramy (arkusz);
25 x 35,8 cm (odcisk płyty);
sygn. i dat. p. d.: Roman Ramati-Haubenstock 71;
oznaczenie edycji l. d.: I/XX
Estymacja 2 000–4 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
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50.
Jerzy KAŁUCKI
(ur. 1931 Lwów)
Teofan, 1996
serigrafia, papier; 79 x 58,5 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: J. Kałucki 1996 (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza i opis l. d.: „Teofan” 15/30 serigraphié (ołówkiem)
Estymacja 3 500–5 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

Abstrakcja, nurt konceptualny to obszary, w których realizuje się
sztuka Jerzego Kałuckiego. Serigrafia „Teofan” wpisuje się w typowe
dla artysty fascynacje figurami geometrycznymi oraz składającymi się z nich strukturami. Nie mają one jednak formy regularnej, ale
są odcięte, niepełne. Pozornie niedokończone kompozycje, a jednocześnie staranność i precyzja prowadzonych linii, dają w efekcie
interesujące połączenie.
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51.
Salvador DALÍ

(1904 Figueras/Hiszpania–1989 Figueras/Hiszpania)

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

Z cyklu: Dużo hałasu o Szekspira
(Szekspir II), 1970/71
Henryk VIII

Wydawca:
EGI/Ateliers Rigal

sucha igła barwna, papier czerpany BFK Rives; ok. 17,5 x 12,5 cm (odcisk płyty), ok. 20,8 x 15 cm w św. p-p. (arkusz);
sygn. p. d.: Dalí (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.: E.A. (ołówkiem)
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Literatura:
Albert Field: s. 65, nr 71–1, E.
Michler, Ralf; Löpsinger, Lutz W.; I: s. 182, nr 395.
Estymacja 4 000–5 000 l

52.
Salvador DALÍ

(1904 Figueras/Hiszpania–1989 Figueras/Hiszpania)
Z jednokolorowego cyklu:
Zabawne sny Pantagruela, 1973
Bez tytułu, wg Bretona/Despreza: LXVI;
litografia, japoński papier czerpany (dwie krawędzie rwane);
ok. 75 x 53,5 cm;
sygn. p. d.: Dalí (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.: XLVI/L (ołówkiem)

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Wydawca:
Carpentier (Editions Celami), Genewa, 1973.
Literatura:
Albert Field: s. 174, nr 73–7, K.
Michler, Ralf; Löpsinger, Lutz W.; II: s. 155, nr 1422.
Everling, Wolfgang; s. 190 (Pantofel pokory).
Estymacja 9 000–11 000 l

55

53.
Jan TARASIN (1926 Kalisz–2009 Warszawa)
Eröffnung. Otwarcie. Opening. Serigrafie i teksty
1974–1983 – teka 75 serigrafii
serigrafie (barwne i monochromatyczne), 24 strony autorskiego
tekstu (przetłumaczonego na język angielski i niemiecki), okładka
i karta tytułowa;
40 x 30 cm (w tym 10 kompozycji o wymiarach 40 x 60 cm);
sygn. i oznaczenia na drugiej stronie karty tytułowej: JAN TARASIN
86/180 1991
Estymacja 12 000–15 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Rysowanie ruchliwych, niekończących się układów o zmiennym rytmie
i nasyceniu, ułożonych w monotonne szeregi, czasem zanikające lub za-
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gęszczające się do granic zagubienia własnego rytmu, katastrofalnego
rozpadu lub zaniku, sprawia mi czysto zmysłową przyjemność, jaką daje
np. malowanie pejzażu z natury lub wystukiwanie nieskomplikowanego rytmu na jakimś perkusyjnym instrumencie.
Jan Tarasin
Bogaty zbiór grafik uzupełniony wybranymi autorskimi komentarzami. Kolekcjonerski zestaw różnorodnych tematycznie prac pozwala
uchwycić charakterystyczny malarski język artysty. Zebrane notatki
pozwalają zapoznać się z wysmakowanymi, artystyczno-filozoficznymi rozważaniami na temat sztuki i własnej twórczości. Wydanie teki
powiązane był z wystawą “Positionen Polen” w Künstlerhaus Bethanien w Berlinie w 1991 roku.
W latach 70. i na początku 80. Jan Tarasin corocznie wydawał zbiory serigrafii i rysunków, tworzące tzw. „Zeszyty”. Łącznie ukazało się
osiem tego typu publikacji. Stanowiły swoisty notatnik profesora,
zbiór pomysłów, spostrzeżeń, mogących stanowić bodziec do kolejnych malarskich realizacji.
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54.
Jan CHWAŁCZYK
(1924 Krosno–2018)

Kompozycja I, 1990
gwasz, karton; 15 x 15 cm;
sygn. i dat. p. d.: J Chwałczyk / 1990 (ołówkiem)
Estymacja 3 000–4 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Prace malarskie z dojrzałego okresu twórczości jednego z czołowych artystów awangardowych powojennej
Polski. Absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk
Plastycznych we Wrocławiu, twórcę sztuki mail art i nowatorskich instalacji przestrzennych, zaliczyć można
do grona tych konceptualistów, którzy większość artystycznej drogi poświęcili zgłębianiu wyraźnie zakreślonej problematyki. Dla Jana Chwałczyka od drugiej
połowy lat 60. głównym przedmiotem artystycznych
eksperymentów stało się światło i barwa. „[...] próbował
unaocznić samo światło i barwę, pokazując zarazem
ich pokrewieństwo. Inspiracją był dla artysty naukowy opis światła i barwy, sprowadzający oba zjawiska
do siebie nawzajem na poziomie fizykalnych własności”
– wyjaśniała Maria Matuszkiewicz. W 1990 roku, z którego pochodzą sygnowane przez twórcę kompozycje,
uczestniczył wspólnie z Wandą Gołkowską w wystawie
„Zeichen und Licht” organizowaną przez Galerię New
Space w Fuldzie.

55.
Jan CHWAŁCZYK
(1924 Krosno–2018)

Kompozycja II, 1990
gwasz, karton; 17,5 x 17,5 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: J Chwałczyk. / 1990 (ołówkiem)
Estymacja 3 000–4 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
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56.
Jan SAUDEK (ur. 1935 Praga)
Kissing Tears Away
fotografia bromowa, sepiowana; 22,3 x 24 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: JAN SAUDEK;
napis p. d.: KISSING TEARS AWAY;
na odwrocie: Print No. 27/50 Image No. 20 / © Jan Saudek / 1980.131 II
/ 178.022.3. 14 64731
Estymacja 12 000–16 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Bibliografia:
Mrázková D., Jan Saudek, Slovart, 2014.
Fotografie Jana Saudka rozpoznawalne są na całym świecie. Prezentowane na wystawach w muzeach i galeriach, niezmiennie budzą
zainteresowanie. Artysta jest jednym z najbardziej znanych czeskich
fotografów. Pełna czułości scena przedstawiona na zdjęciu została
odręcznie podpisana przez artystę. Dla kolekcjonerów twórczości
Jana Saudka, która obfituje w charakterystyczne akty, ujęcie to może
okazać się szczególnie interesujące.
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57.
Jan SAUDEK (ur. 1935 Praga)
Okno
fotografia bromowa, sepiowana; 24,5 x 22,8 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: JAN SAUDEK;
na odwrocie: Image No. / 250 / Print No. / 23/50 / Image Date / 1978
/ Date Printed / 1979 / © Jan Saudek / # / 250 (…?) Window 1979.39
Estymacja 12 000–16 000 l
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Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Obdrapana, brudna ściana na tle której fotografował Jan Saudek,
stała się nieodłącznym elementem kompozycyjnym. Początkowo
wynikało to z konieczności, z drugiej strony, jak zauważył artysta:
„ściana w suterenie była prawdziwa i ciągle pracowała”. Ta prawdziwość doskonale współgrała ze specyficzną estetyką jego prac. Powtarzającym się motywem na fotografiach jest także okno. Otwarte
– poszerza perspektywę i nadaje specyficzną głębię. Stanowiło stały
punkt wielu, często dynamicznych kompozycji.

58.
Zbigniew LIBERA (ur. 1959 Pabianice)
Lego. Obóz koncentracyjny – wykrojnik
opakowania przedstawiający nadzorców
wydruk pigmentowy, papier; 30,8 x 27,2 cm;
sygn. u dołu: Zbigniew Libera;
u dołu: Wydrukowano w „Magenta” sp. j. 13.08.2004 Zbigniew Libera
– LEGO. Concentration Camp 1996 set: 5/10;
sygn., dat. i opisany na odwrocie na wklejce: LEGO. CONCENTRATION
CAMP / 1996 / 7 [cyfra w kole] / Zbigniew Libera / 5/10;
na odwrocie nalepka z danymi drukarni
opakowanie: 6742
Estymacja 40 000–50 000 l
Proweniencja:
zakup od artysty
Prezentowany wydruk wykrojnika do małego zestawu „Lego. Obóz
koncentracyjny”, zaprojektowanego przez Zbigniewa Liberę, po raz
pierwszy oferowany jest w sprzedaży aukcyjnej. Praca dwukrotnie
sygnowana i szczegółowo opisana przez artystę pochodzi z niskiego
nakładu zaledwie dziesięciu egzemplarzy. Wydruki projektów okładek do zestawu „Lego. Obóz koncentracyjny” posiada w swoich zbiorach m. in. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki.
Jeden z najbardziej znanych i kontrowersyjnych projektów artystycznych lat 90. Nazywany jest ikoną polskiej sztuki współczesnej, nie tylko

ze względu na wykorzystanie niekonwencjonalnej formy artystycznej, ale i gwałtowną, międzynarodową reakcję, jaką wzbudził. „Lego.
Obóz koncentracyjny”, powstały w 1994 roku, składa się z cyklu fotografii i siedmiu opakowań klocków lego, z których można zbudować
modele obozu koncentracyjnego przedstawione na opakowaniach.
Oprócz tego wykonano również wydruki graficzne samych opakowań, sygnowane i oznaczone przez artystę. Za pomocą standardowych zestawów klocków z drobnymi modyfikacjami (podarowanych
zresztą przez firmę Lego – stąd napis na pudełkach: „This work of
Zbigniew Libera has been sponsored by Lego” – za co firma chciała
wytoczyć artyście proces), Libera pragnie zwrócić uwagę odbiorcy
na kwestie władzy, represji i samej racjonalności, która może zostać
wykorzystana do skrajnie negatywnych działań. Projekt wymienia się
jako jedną z „zabawek” Libery – obiektów, poprzez które autor chciał
zwrócić uwagę na formy socjalizacji we współczesnym świecie.
Szokujące zestawienie symbolów zabawy i śmierci, przedstawione
zostało z wykorzystaniem znanego produktu kultury masowej. Artysta proponuje odbiorcy produkt z rozpoznawalnym logo, jednoznacznie kojarzący się z dziecięcą beztroską i kreatywnością. Odbiór
pracy zostaje jednak zaburzony po przyjrzeniu się zestawom, jakie
proponuje artysta. Warstwa wizualna i znaczeniowa wprowadza
odbiorcę w zakłopotanie. Forma i treść wywołują mocny dysonans.
Prowokacja artysty nie miała na celu pokazania lekceważącego, prześmiewczego stosunku do tematu Zagłady, o co często się ją posądza.
Wymierzona była w reguły społeczeństwa konsumpcyjnego.
„Lego. Obóz koncentracyjny” został zaprezentowany szerokiej publiczności podczas wystawy „Urządzenia korekcyjne” w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w 1996 roku. Wywołał
mocną reakcję nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju, przyczyniając się do wznowienia dyskusji o Holocauście jako temacie w sztuce.
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59.
Zbigniew DĘBSKI (ur. 1954)
Kompozycja, 1983
tusz, gwasz, papier; 53,7 x 61,8 cm;
sygn. i dat. p. d.: Z·W·DĘBSKI· II·1983·
Estymacja 1 500–2 500 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

60.
Jacek SROKA (ur. 1957 Kraków)
Szczury, 1987
olej, płótno; 100 x 100,5 cm;
sygn. i dat. p. g.: SROKA 1987;
sygn. i opisany na krośnie: JACEK SROKA / SZCZURY / [adres artysty]
Estymacja 8 000–10 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
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61.
Eugeniusz TUKAN-WOLSKI (ur. 1928 Pińsk)
Przed zmrokiem
akryl, płyta; 45 x 32,5 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: tukan / 0,1
Estymacja 3 000–5 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Obraz wystawiany i reprodukowany:
Eugeniusz Tukan-Wolski – malarstwo, Connaisseur Salon Dzieł Sztuki,
Galeria Sztuki Raven, Kraków 2019, s. 16 (il. barwna).
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62.
Jerzy SKĄPSKI (ur. 1933 Hebdów)
Rebeka, 1964
olej, płótno; 81 x 65 cm;
opisany na krośnie: JERZY SKĄPSKI KRAKÓW / »Rebeka« ol. 1964 81 x 65
Estymacja 9 000–18 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

63.
Andrzej ŻYGADŁO
(ur. 1988 Przeworsk)
KO MARY, 2016
olej, płyta; 30 x 42 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: KO MARY / 2016 /
Andrzej Żygadło
Estymacja 5 000–8 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Obraz wystawiany:
„Zapis”, wystawa indywidualna, Salon Wystawowy
Marchand Desa Unicum, Warszawa, 22 grudzień
2016 – 31 styczeń 2017.
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64.
Łukasz SUROWIEC
(ur. 1985 Rzeszów)

Golden Mountains, 2019, z cyklu:
I still need your love after all that
I’ve done
olej, płótno lniane; 40 x 50 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: GOLDEN MOUNTAINS / 2019 / Ł. SUROWIEC
Estymacja 5 000–10 000 l
Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Praca powstała w lipcu 2019 roku podczas pobytu
rezydencyjnego w MuseumsQuartier w Wiedniu.
Bodźcem do stworzenia cyklu były społeczno-polityczne działania wokół zmian klimatycznych
na świecie. W powstaniu obrazu „Golden Mountains” szczególną rolę odegrały informacje dotyczące
precedensowego wyroku argentyńskiego Sądu
Najwyższego, który zakazał dalszego wydobywania
złota i srebra z lodowców. W wyniku tej decyzji zamknięto ponad czterdzieści kopalń, przedkładając
tym samym problemy klimatyczne nad czynniki
społeczne i ekonomiczne.

65.
Kacper BOŻEK
(ur. 1974 Kraków)

Noc dzień noc, 2018
akwaforta, sucha igła; 49,5 x 32,7 cm (odcisk płyty);
ok. 67 x 47,3 cm (arkusz);
sygn. i dat. p. d.: KACPER BOŻEK XVIII / XXI (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.:7/100 (ołówkiem);
napis u dołu: NOC DZIEŃ NOC (ołówkiem)
Estymacja 1 800–2 300 l

65

66.
Norman LETO (ur. 1980 Bochnia)
Przegięcie, 2014
olej, płótno; 120 x 160 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: PRZEGIĘCIE / – NORMAN 2014
Estymacja 12 000–19 000 l
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Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
Obraz wystawiany i reprodukowany:
Norman Leto. Ludzie, którzy ciągle czegoś ode mnie chcą, Państwowa
Galeria Sztuki, Sopot, marzec 2016, s. 155 (il. barwna).

67.
Jaremi PICZ (ur. 1955 Lewin Brzeski)
Quantinum MC, 2019
akryl, płótno; 100,5 x 100,5 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: JAREMI PICZ / QUANTINUM MC /
100 x 100 / AKRYLIC / 2019 / Jaremi Picz
Estymacja 12 000–18 000 l
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68.
Barbara WRONISZEWSKA (ur. 1956)
Invictus, 2019, z cyklu: Czarno na białym
tusz, płótno; 180 x 180 cm;
sygn. i dat. w kompozycji obrazu u dołu: KRAKÓW 06.07.2019 ROK
BARBARA WRONISZEWSKA.
Estymacja 10 000–12 000 l
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„Invictus” – dzieło oparte o popularną grę „kółko i krzyżyk”. Wyłącznym
tworzywem dzieła jest litera, która buduje planszę i afirmuje bezwzględną autentycznością chwili życie jednostki tu i teraz. Ustawienie kółek
i krzyżyków nie jest przypadkowe. Są w dziele ukryte kwestie, ale to – jak
całość – pozostaje za kurtyną znaczeń. Jest osobistą przygodą Odbiorcy.
„Invictus” to także spektrum prozy i sztuki życia małych i wielkich spraw,
w których strony pozostają nieskreślone – niepokonane.
Barbara Wroniszewska
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ZLECENIE LICYTACJI
XVI AUKCJA SZTUKI POLSKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
24 PAŹDZIERNIKA 2019, GODZ. 19:30
SHERATON GRAND KRAKÓW, UL. POWIŚLE 7

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 możliwość 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
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