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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 mogące 
uczestniczyć osobiście w  aukcji, mogą zlecić Polskiemu do‑
mowi aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować 
telefonicznie. Usługi te – wpłata wadium, rezerwacja linii tele‑
fonicznej i  inne – należy uzgodnić z Polskim domem aukcyj‑
nym najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. niektóre 
obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.

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

7. nabywca zobowiązany jest do  wykupu obiektu/obiektów 
w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. w razie 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 organizacyjna 
w  wysokości 18%. opłata obowiązuje również w  sprzedaży 
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. Zgodnie z ustawą (dz.U. z 4.12.2017  r. poz. 2249) Polski dom 
aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.

15. 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,  

jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 euro.

noty katalogowe: Dagmara Tomczyk

Projekt i opracowanie graficzne: Piotr Chruścicki
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1.
Leon WYCZÓŁKOWSKI 
(1852 Huta Miastowska k. Siedlec–Warszawa 1936)

Portret konny Jana III Sobieskiego  
w Łazienkach, 1919

kredka litograficzna, gwasz, ołówek, papier jasnobrązowy; 
59,5 x 34,5 cm w św. p‑p.;
sygn. i dat. p. d.: LWyczółkowski / 1919;
na odwrocie:
– proweniencja obrazu z  1932  roku: Dn. 5- lipca 1932r / Kraków / 

Stwierdzam że obraz nabyłam wprost / od Prof. Wyczółkowskiego. / 
Janina Bieliska / Łobzowska 45 – parter;

– dedykacja: Dro [?] w dowód / pamięci dedykuję / 25/ I 25 r [?]
– napis słabo czytelny

Cena wywoławcza 14 000 zł
estymacja 20 000–25 000

Leon wyczółkowski perfekcyjnie opanował technikę pastelu. Martwe 
natury, portrety, pejzaże charakteryzowały się dekoracyjnością i  su‑
gestywną głębią koloru. wśród nich warto wymienić choćby cykl „Le‑

gendy tatrzańskie” z 1904 roku. do bogatego dorobku artystycznego 
w tej tematyce zaliczają się rysunki wawelu i skarbca królewskiego. 
Upodobanie do  architektonicznych i  historycznych motywów po‑
twierdza również „Portret Jana III Sobieskiego w Łazienkach”. historia 
powstania rzeźby sięga czasów panowania króla Stanisława augusta 
Poniatowskiego, który zlecił jej wykonanie na pamiątkę zwycięskiej 
bitwy pod wiedniem. rzeźba zrealizowana przez Franciszka Pincha 
według projektu andrzeja Le Bruna, została odsłonięta w 1788 roku. 
Usytuowana w warszawskich Łazienkach stanowi cenny zabytek sto‑
licy. wyczółkowski uwiecznił pomnik z nietypowego, tylnego ujęcia. 
Mistrzowsko prowadzone linie tworzą dekoracyjną całość. Powsta‑
ły w tym samym roku motyw z Łazienek Królewskich, jednak z wi‑
dokiem na teatr, świadczy o szerszej inspiracji artysty tym miejscem. 
niepokazywana wcześniej w ofercie publicznej praca została nama‑
lowana w 1919 roku. w dojrzałym okresie twórczości powstała m. in. 
teka „Lublin” (1918/1919). w 1919 roku artysta zakończył swoją karie‑
rę akademicką na krakowskiej akademii Sztuk Pięknych.
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2. 
Ferdynand RUSZCZYC 
(1870 Bohdanów koło Wilna–1936 Bohdanów koło Wil‑
na)

W świat – studium do obrazu

olej, płótno naklejone na tekturę; 39,5 x 50,4 cm;
sygn. p. d.: F. Ruszczyc;
na odwrocie:
– nalepka wystawowa: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie / 

R. 1937 Grudzień Nr. 2284/242/ Autor Ferdynand RUSZCZYC / Adres Wysta-
wa pośmiertna / Dzieło Studium do obrazu „W świat” / Wykonanie olej cena 
/ WYSTAWA POŚMIERTNA / FERD. RUSZCZYCA;

– oznaczenie: 113

Cena wywoławcza 70 000 zł
estymacja 100 000–150 000

obraz wystawiany i ujęty w katalogu:
– „Ferdynand ruszczyc 1870–1936. Katalog wystawy pośmiertnej”, towa‑

rzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w  Krakowie, grudzień 1937–styczeń 
1938, drukarnia narodowa, Kraków, str. 34, poz. 242 (z tytułem: Studium 
do obrazu „Świat”).

Bibliografia:
– „Ferdynand ruszczyc 1870–1936”, towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 

w warszawie, Przewodnik 127, listopad–grudzień 1937, warszawa.
– „Ferdynand ruszczyc 1870–1936. Życie i  dzieło”, Muzeum narodowe 

w Krakowie, Kraków 2002.
– „Słownik artystów polskich…”, t. IX, pod red. Małgorzaty Biernackiej, In‑

stytut Sztuki Polskiej akademii nauk, warszawa 2003.

Proweniencja:
– Jadwiga ehrenpreis, Kraków
– kolekcja prywatna, Kraków

Unikatowy obraz Ferdynanda ruszczyca ostatnio publicz‑
nie pokazywany 80 lat temu na  pośmiertnej wystawie arty‑
sty w krakowskim towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. wy‑
mieniany w katalogu wystawy jako studium do większej pracy 
olejnej „w świat” z 1901 roku, należącej do zbiorów Lwowskiej 
Galerii Sztuki i Galerii narodowej Miasta Lwowa, z bogatą histo‑
rią wystawienniczą (m.in. Paryż, wilno, warszawa). Znakomita, 
nastrojowa praca to odkryta na nowo perełka kolekcjonerska, 
po raz pierwszy dostępna w ofercie aukcyjnej. Bardzo dobry 
stan zachowania uwydatnia walory artystyczne obrazu. Suro‑
wy pejzaż namalowano w kolorystycznym kontraście: popiela‑
tego nieba i ciemnobrązowej płaszczyzny pola, ciągnącej się aż 
po horyzont. Charakterystyczny dla artysty był właśnie taki kra‑
jobraz w odcieniach szarości, który jak mawiał, był bliższy jego 
sercu. Grudy zaoranej ziemi z  interesującymi niuansami kolo‑
rystycznymi, to ważny element obrazu (już w  1899  roku po‑
wstał obraz „Ziemia”, prezentowana na  wystawie w  akademii 
petersburskiej). dopełnieniem kompozycji są ledwo widoczne 
postaci ludzkie, przemieszczające się wzdłuż linii słupów tele‑
graficznych. Ponura, wszechwładna natura wyraźnie dominu‑
je nad człowiekiem i determinuje jego losy. Melancholijny, pe‑
łen niepokoju pejzaż, dzięki śladom ludzkiej obecności, zyskuje 
również wymiar symboliczny. wędrowcy są wyrazem tęskno‑
ty i  samotności wobec bezkresu i  niepewności otaczającego 
ich świata. Poddani sile żywiołów, niemal nikną w nakreślonej 
przez artystę przestrzeni obrazu. 
Studium pejzażowe było jednym z ulubionych motywów ma‑
larskich ruszczyca. rozmiłowany w pięknie przyrody przedsta‑
wiał ją ze szczególnym kolorystycznym wyczuciem i wrażliwo‑
ścią. Przyroda była inspiracją artysty i najciekawszym modelem. 
Stefania Krzysztofowicz‑Kozakowska zauważa odwołania do ty‑
powych cech młodopolskiego pejzażu, widocznych w obrazach 
ruszczyca (takich jak melancholijna, często pusta przestrzeń, 
oddająca emocje malarza). Znane są widoki z rodzinnych stron 
artysty (wilno, Bohdanów). ekspresja pejzażu oddana w  bar‑
wie czy sposobie ujęcia motywu (zniekształcenia, przerysowa‑
nia) odgrywała ważniejszą rolę niż realizm przedstawienia. Je‑
rzy remer w katalogu wystawy podkreślił obecność, szczególnie 
w ostatnich kilkudziesięciu latach twórczości artysty, „obrazów 
dramatyczno‑heroicznych”, o elementach symboliczno‑poetyc‑
kich, a  nawet balladowych. dla ruszczyca bowiem pejzaż to 
nie tylko ładny widok, ale nośnik znaczeń i specyficzna malar‑
ska metafora.
obraz „w świat”, do którego powstało prezentowane studium, 
artysta namalował w 1901 roku. w tym czasie wystawiał m. in. 
w rosji (na ekspozycji towarzystwa Mir Iskusstwa), w towarzy‑
stwie artystów Polskich „Sztuka” czy krakowskim towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych. Powstają wówczas obrazy „Pustka”, 
„Stare gniazdo” czy „Powiew wiosny”.
Malarstwo ruszczyca niezmiennie zalicza się do najwyższej kla‑
sy dzieł sztuki przełomu XIX i XX wieku, co ma swoje odzwier‑
ciedlenie również na rynku dzieł sztuki. Był twórcą wszech‑
stronnym, mocno związanym z  wileńskim środowiskiem 
artystycznym, profesorem akademickim, malarzem, grafikiem, 
inscenizatorem. Kształcony w Petersburgu, jeden z najważniej‑
szych twórców Młodej Polski, aktywnie uczestniczył w działal‑
ności wystawienniczej w Polsce i poza jej granicami. 
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4.
Jerzy KOSSAK 
(1886 Kraków–1955 Kraków)

Pościg, 1939

olej, tektura; 18,7 x 29 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak / 1939

Cena wywoławcza 6 000 zł
estymacja 8 000–10 000

3.
Bronisława  
RYCHTER‑JANOWSKA 
(1868 Kraków–1953 Kraków)

O zachodzie słońca

olej, tektura; 15 x 21,7 cm;
sygn. l. d.: B. RYCHTER-JANOWSKA.

Cena wywoławcza 3 300 zł
estymacja 4 000–6 000
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5.
Jan CHEŁMIŃSKI 
(1851 Brzustów–1925 Nowy Jork)

Oddział wojska

olej, płótno; 38 x 48,7 cm;
sygn. l. d.: Jan V. Chelminski;
na krośnie fragment nalepki z oznaczeniem: 7930

Cena wywoławcza 45 000 zł
estymacja 60 000–70 000

wątki batalistyczne stały się głównym tematem obrazów Jana Cheł‑
mińskiego od 1890 roku. artysta z budzącą podziw precyzją przed‑
stawiał szczegóły umundurowania z okresu wojen napoleońskich 
czy legionów polskich. Co ciekawe, kolekcjonował również broń na‑
poleońską i pogłębiał swoją wiedzę z zakresu wojskowo‑historycz‑
nego. Słownik artystów Polskich podaje, że pierwszą kompozycją 
historyczno‑batalistyczną była „Bitwa pod York‑town”, z postaciami 
George’a washingtona i tadeusza Kościuszki. Inne motywy na płót‑
nach artysty to portrety konne, sceny z polowań czy życia arystokra‑
cji. Chełmiński – uczeń m. in. Juliusza Kossaka i Józefa Brandta – in‑
spirował się twórczością swoich mistrzów. Prezentowany oddział 
wojska w zimowym pejzażu to interesująca kompozycja wpisująca 
się w rozpoznawalny styl artysty.
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7.
Soter JAXA‑MAŁACHOWSKI 
(1867 Wolanów–1952 Kraków)

Plaża w Jastarni, 1933

akwarela, tektura; 19 x 38,8 cm w św. p‑p.;
sygn. i dat. p. d.: S Jaxa / 1933;
na odwrocie:
– nalepka autorska z  opisem pracy: Tytuł Plaża 

w Jastarni / Rozmiary 40 x 20 Cena / SOTER JAXA 
MAŁACHOWSKI / Adres / KRAKÓW, ul. Wolska 32.;

– napis kredką (częściowo czytelny): konserwa… / 
1975 r;

– pieczęć Pracowni Pozłotniczej (częściowo czytel‑
na);

– oznaczenie: P. Ch.

Cena wywoławcza 2 500 zł
estymacja 3 500–5 000

6.
Jerzy KOSSAK 
(1886 Kraków–1955 Kraków)

Zaloty

olej, płótno; 30 x 40 cm w świetle ramy;
sygn. l. d.: Jerzy Kossak

Cena wywoławcza 8 500 zł
estymacja 10 000–12 000
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8. 
Alfons KARPIŃSKI 
(1875 Rozwadów–1961 Kraków)

Martwa natura 

olej, tektura; 50 x 70 cm;
sygn. prawy bok: a. karpiński

Cena wywoławcza 14 000 zł
estymacja 20 000–25 000

Martwa natura była jednym z ulubionych motywów malarstwa alfonsa Kar‑
pińskiego. artysta miał do  niego duży sentyment, o  czym świadczą dzieła 
w różnorodny sposób przedstawiające kwiaty (zwykle reprezentacyjnie usta‑
wione na stole) czy owoce. w opisywanej pracy zwraca uwagę intensywność 
koloru oraz  bogactwo elementów wzbogacających kompozycję dzieła (ze‑
gar, cukiernica, fragment obrazu). Brak wyraźnie zarysowanych konturów daje 
wrażenie delikatności i pewnego niedopowiedzenia. dekoracyjny obraz wpi‑
suje się w charakterystyczny styl artysty.
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9. 
Aleksander KOESTER (1864–1932) 
Kaczki 

olej, płótno naklejone na tekturę; 44,5 x 56 cm; 
napis p. d.: A.KOESTER; 
na  odwrocie pieczątka ze  spuścizny po  artyście [Aus dem Nachlass 
des A. Koester Kunstmalers Diessen a./A.]

Cena wywoławcza 28 000 zł
estymacja 50 000–70 000

Praca pochodzi ze spuścizny artysty. Po jego śmierci oznaczona pie‑
częcią spadkobiercy obrazów – Petera Koestera.
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11.
Jan KLĘPIŃSKI (1872 Łódź–1913 Włochy nad jeziorem Como)

Wieczór nad morzem, 1905

olej, płótno; 58 x 118 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. l. d.: J Klępiński 1905.;
na odwrocie fragment nalepki: … [?] / bend am Meer” / Prei…

Cena wywoławcza 7 000 zł
estymacja 18 000–25 000

10. 
Mieczysław FILIPKIEWICZ (1891 Kraków–1951)

Pejzaż zimowy

olej, tektura; 23,5 x 50,2 cm;
sygn. l. d.: MIECZYSŁAW FILIPKIEWICZ;
na odwrocie pieczęć: MIECZYSŁAW FILIPKIEWICZ / KRAKÓW / UL. P. MICHAŁOWSKIEGO L. 17 m. 6.

Cena wywoławcza 3 600 zł
estymacja 5 000–6 000
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12.
Wincenty WODZINOWSKI 
(1866 Igołomia k. Miechowa–Kraków 1940)

Wiosna

olej, tektura; 72 x 48 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: W Wodzinowski;
na odwrocie napis słabo czytelny

Cena wywoławcza 6 000 zł
estymacja 8 000–10 000

13.
Stefan PAPP (ur. 1932 Czerniowce)

Akt kobiecy, 1964

olej, płótno; 50,3 x 35,5 cm;
sygn. i dat. l. d.: Papp 64;
na odwrocie pieczęć

Cena wywoławcza 2 600 zł l
estymacja 3 000–5 000
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14.
Emil KRCHA (1894 Kałusza–1972 Kraków) 
Martwa natura z bąkiem, 1936

olej, płótno naklejone na tekturę; 90 x 61 cm;
sygn. p. d.: E. Krcha;
na odwrocie nalepki:
– Muzeum Okręgowe – Bydgoszcz / listopad 1978 r. / Emil Krcha / „Mar-

twa natura z bąkiem” / olej-płótno 92 x 54 r.wyk. 1936;
– MUZEUM / OKRĘGOWE w BYDGOSZCZY / Al … / … BYDGOSZCZ;
– MUZEUM / IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO / BYDGOSZCZ / AUTOR 

Emil Krcha / TYTUŁ Martw natura z bąkiem / TECHNIKA olej / WYSTA-
WA pośmiertna / PZWS 42 OD 22.XI.1978 DO 5.IV.1979 NR KAT. 59 / 

– Emil Krcha / 41 / Kraków XI. 1965 / ol- tekt. 92 x 64 / 1965 Kraków 
15. XI. 19;

– „Kaczki z bąkiem” / ol. – tekt. 92 x 64 / Kraków XI. 1965;
– Martwa natura z bąkiem – olej;
– nalepka ramiarska z opisem; 
– oznaczenie: 59

Cena wywoławcza 5 000 zł
estymacja 10 000–12 000

obraz wystawiany:
– Biuro wystaw artystycznych, Kraków, 1965.
– Muzeum okręgowe im. Leona wyczółkowskiego, Bydgoszcz, listo‑

pad 1978–kwiecień 1979. 

wystawianą na  ekspozycjach muzealnych „Martwą naturę z  bą‑
kiem” można zaliczyć do  wyjątkowo interesujących. rozbudowana 
pod  względem kolorystycznym, z  wyraźnie podkreśloną impasta‑
mi powierzchnią, dającą wrażenie trójwymiarowości, jest dowodem 
kunsztu malarskiego emila Krchy. Gładko malowane tło wydobywa 
efektowne przedstawienie martwego ptactwa. 
Kolorysta, jeden z twórców Zrzeszenia artystów Plastyków Zwornik, 
w swoim malarstwie dużą wagę przywiązywał do rodzimego folklo‑
ru. Płótna artysty zwracają uwagę uproszczoną formą i  jak pisał ta‑
deusz dobrowolski – są „rozmyślnie naiwne”. Martwe natury należą 
do czołowych motywów w jego twórczości. 
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15.
Konstanty LASZCZKA 
(1865 Makowiec Duży–1956 Kraków)

Waza z jaszczurami, 1925

terakota patynowana na brąz; wys. ok. 37 cm;
sygn. i dat. u góry przy wylewie: K. Laszczka oraz K. Laszczka / Kraków / 1925

Cena wywoławcza 2 500 zł
estymacja 4 000–6 000

Bibliografia:
– Jadwiga Puciata‑Pawłowska „Konstanty Laszczka. Życie i twórczość”, Muzeum okrę‑

gowe, Siedlce, 1980.
– Zofia weiss, Katarzyna Łomnicka „Konstanty Laszczka”, akademia Sztuk Pięknych im. 

Jana Matejki, Kraków, 2017.

wybitny polski rzeźbiarz był również utalentowanym wytwórcą wyrobów ceramicz‑
nych. wysokiej jakości, pięknie zdobione wazy, figurki zwierząt czy mitologicznych 
stworów należą do kanonu polskiej sztuki użytkowej okresu międzywojennego. wyko‑
nana w 1925 roku waza z jaszczurami to kolekcjonerski unikat. Misterne, animalistycz‑
ne zdobienia zarówno na powierzchni wazy, jak i pokrywie oraz dobry stan zachowania 
pracy dodają jej wyjątkowości. Jak czytamy w literaturze artysta wypalał zaledwie kilka 
egzemplarzy waz. dzięki temu były dopracowane pod względem artystycznym i wyko‑
nane z wielką starannością. Podobnie jak inne wyroby ceramiczne, które do dzisiaj za‑
chwycają bogactwem kształtów i mistrzowską precyzją. 
Konstanty Laszczka współpracował z zakładem Józefa niedźwieckiego na dębnikach 
w Krakowie (znak fabryczny został zachowany pomimo wykupienia fabryki przez Fran‑
ciszkę Kirchmayerową w 1900 roku), a następnie wytwórnią „hydraulika” w Skawinie, 
aż do otwarcia przez artystę własnej pracowni w akademii Sztuk Pięknych. rzeźbiarz 
zwracał uwagę na potrzebę wysokiego poziomu artystycznego rzemiosła. Jego wkła‑
dem w popularyzację i usystematyzowanie kształcenia tej gałęzi sztuki były dwie publi‑
kacje: „Ceramika artystyczna. Krótkie wiadomości techniczne. do użytku szkół przemy‑
słowych i artystów” (1928 rok) oraz „Keramos” (1948 rok). warto pamiętać, że Konstanty 
Laszczka należał również do stowarzyszenia „Polska Sztuka Stosowana”.
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16.
Karol TCHOREK 
(1904 Serock–1985 Warszawa)

Święty Michał, 1933

drewno; 46,5 x 50 cm;
na odwrocie: ŚW. MICHAŁ / KAROL TCHOREK / 1933 ROK

Cena wywoławcza 4 000 zł l
estymacja 10 000–12 000
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17.
Igor MITORAJ (1944 Oederan–2014 Pietrasanta) 
Pancerz (Cuirasse II), 1986

brąz patynowany, granit; wys. całkowita: 14 cm, szer.: 9 cm;
sygn. u podstawy: MITORAJ
do pracy dołączony francuski certyfikat autentyczności.

Cena wywoławcza 3 300 zł l
estymacja 4 000–6 000

Światowej sławy polski rzeźbiarz był twórcą, którego sztuka znala‑
zła uznanie i miejsce w polskich i zagranicznych muzeach, a także 

w przestrzeni publicznej. Gigantyczne głowy, fragmenty ciał, często 
popękane, niekompletne, niekiedy wręcz owinięte bandażem, moc‑
no wyróżniają się w takich miastach jak Paryż, rzym, Kraków czy Lon‑
dyn. artysta inspirował się kulturą i mitologią Greków i rzymian. Pięk‑
no przedstawiane przez Mitoraja nie jest jednak idealne. Świadomie 
wprowadzane w strukturę rzeźb pęknięcia czy uszkodzenia, zwracają 
uwagę na kruchość ideału i jego pozorność w rzeczywistym świecie. 
Przedstawienia męskiego torsu w sztuce antycznej były powszech‑
ne. Zachwyt nad ciałem, doskonałą proporcją był jednym z wyznacz‑
ników ówczesnej epoki. Mitoraj odwołując się do tego kanonu stwo‑
rzył współczesną wersję popularnego motywu.
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18.
Konstanty LASZCZKA 
(1865 Makowiec Duży–1956 Kraków)

Medalion dedykowany  
Leonowi Wyczółkowskiemu, 1921

gips patynowany; średnica: 17 cm;
sygn. i dat. u dołu: Konstanty Laszczka 1921;
na odwrocie:
– Własność / Czesława Laszczki;
– dedykacja: Synowi mojemu Andrzejowi 5 X 52 ofiaruję Czesław 

Laszczka

Cena wywoławcza 1 500 zł
estymacja 3 500–5 000

Proweniencja:
Z kolekcji wnuka artysty 

Praca reprodukowana:
Zofia weiss, Katarzyna Łomnicka „Konstanty Laszczka”, akademia 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Kraków, 2017, str. 88 (il. barwna).

Bibliografia:
Jadwiga Puciata‑Pawłowska „Konstanty Laszczka. Życie i twórczość”, 
Muzeum okręgowe, Siedlce, 1980.

Laszczkę i wyczółkowskiego łączyły więzy przyjaźni i wspólna pra‑
ca artystyczna. Poznali się w warszawie, ale bliższa zażyłość nawią‑
zała się w Krakowie, gdzie wykładali na tamtejszej uczelni artystycz‑
nej. współpracowali przy wykonaniu tablicy pamiątkowej z  okazji 
500‑lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego czy przy projek‑
cie pomnika Jana Matejki. artyści wzajemnie wykonywali swoje po‑
dobizny (przykładowo głowa wyczółkowskiego z 1900 roku i popier‑
sie malarza z gwizdkiem wykonane przez Laszczkę oraz „autoportret 
z Konstantym Laszczką” autorstwa wyczółkowskiego czy inne studia 
portretowe). Co ciekawe, artystów łączyły nie tylko dokonania arty‑
styczne, ale wspólne pasje (wędrówki tatrzańskie) i prywatne kono‑
tacje (Leon wyczółkowski był ojcem chrzestnym córki Laszczki). 
Przedstawiony medalion pochodzący z  kolekcji spadkobierców 
Laszczki to kolejny dowód sympatii artystów. Starannie wykonana, 
dekoracyjna praca wzbogacona jest dedykacją rodzinną.



23

19.
Walter Peterhans  
– pracownia
Kompozycja

drewno; 36 x 82,3 x 3 cm

Cena wywoławcza 32 000 zł
estymacja 40 000–50 000

Bibliografia:
Jeannine Fiedler, Peter Feierabend „Bauhaus”, h.F. 
Ullmann, 1990.

Zdjęcie fragmentu kompozycji zostało umieszczo‑
ne w  publikacji Jeannine Fiedler i  Petera Feiera‑
bend „Bauhaus”, jako przykład prac fotograficznych 
uczniów waltera Peterhansa (Gertrud arndt, Irene 
hoffmann, Fritz Kuhr, hannes Schmidt). Portfolio 
datowane jest na 1929 rok. 
walter Peterhans był nauczycielem fotografii 
w  Bauhausie dessau od  1929 do  1933  roku. Kie‑
rował również departamentem fotografii. na swo‑
je stanowisko został powołany przez hannesa 
Meyera, drugiego dyrektora Bauhausu (zastępcę 
waltera Gropiusa). w  latach 30. wykładał również 
w szkole fotograficznej wernera Graeffa w Berlinie, 
reimann‑Schule w Berlinie (w 1936 roku zmieniła 
nazwę na Kunst‑ und werk‑Privatschule für Gestal‑
tung), a także Illinois Institute of technology w Chi‑
cago. Utalentowany niemiecki fotograf wykonywał 
m.  in. zdjęcia przedmiotów codziennego użytku, 
eksperymentując z  oświetleniem. Jego projekty 
cechował perfekcjonizm. Był uznanym fotografem 
przemysłowym i portretowym, a także autorem pu‑
blikacji z dziedziny fotografii. 
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20.
Zygmunt Józef 
(Sigmund, Sigmond) MENKES 
(1896 Lwów–1986 Riverdale)

Martwa natura

olej, płótno; 78,7 x 61 cm;
sygn. p. d.: Menkes;
na krośnie fragment nalepki oraz pieczątki: 31 ?ARP-PROOF-TREATED / 
ANCO, Inc. / GLENDALE. L L

Cena wywoławcza 60 000 zł
estymacja 80 000–90 000

Intensywność koloru oraz pełne ekspresji malarstwo tworzą charak‑
terystyczny styl widoczny w obrazie „Martwa natura”. Menkes, jeden 
z najważniejszych reprezentantów II generacji École de Paris, począt‑
kowo inspirował się fowizmem i twórczością henri Matisse’a, następ‑
nie ekspresjonizmem Chaima Soutina. Językiem jego artystyczne‑
go wyrazu stał się jednak nurt kolorystyczny (należał do ugrupowań 
hołdujących tej orientacji: Zwornika i nowej Generacji). Korzenie ży‑
dowskie artysty znalazły odzwierciedlenie w  tematyce malarskiej: 
scenach religijnych, wizerunkach rabinów czy z życia Żydów. Istotny‑
mi motywami w malarstwie Menkesa były również martwe natury, 
kompozycje figuralne, akty czy pejzaże. wysmakowana, dynamicz‑
na kompozycja, o  rozbudowanym układzie linii i  efekcie iluzorycz‑
nej głębi, nadają jej dekoracyjności. elementy fakturowe podkreśla‑
ją zachwycającą soczystość barw. Martwe natury przy oknie, widoki 
wnętrz były często zapisem z pracowni artysty w riverdale pod no‑
wym Jorkiem (do Stanów Zjednoczonych wyjechał w 1935 roku). 
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21.
Jacques (Jakub Cukier) ZUCKER 
(1900 Radom–1981 Nowy Jork) 
Pejzaż miejski

olej, płótno; wym.: 57,5 x 67,2 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: J. ZUCKER;
na odwrocie nalepka galeryjna z nowego Jorku z opisem pracy;
na krośnie logo firmy ramiarskiej oraz oznaczenie: 27

Cena wywoławcza 8 000 zł
estymacja 12 000–15 000
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22.
Jerzy NOWOSIELSKI 
(1923 Kraków–2011 Kraków)

Portret męski, 1961

olej, płótno; 62 x 42 cm;
na odwrocie nalepki (częściowo czytelne): 
– Technique – oil / Admeasurements in inches 28 / Title – Portrait of Man 

/ The Name of the Proprietor – Jerzy Nowosielski / The Name and the 
Address of the Artist – / Jerzy Nowosielski Kraków, Podmiejska 9 / …; 

– Jerzy Nowo…ki / Łódź, Ża… 7 / …

Cena wywoławcza 40 000 zł l
estymacja 50 000–60 000

obraz wystawiany:
– Zachęta Państwowa Galeria Sztuki, marzec – kwiecień 2003, war‑

szawa.
obraz reprodukowany i ujęty w katalogu:
– „Jerzy nowosielski”, Galeria Starmach, Fundacja nowosielskich, 

Kraków 2003, s. 234, poz. 337 (il. barwna).

w prezentowanym portrecie z początku lat 60. nowosielski zastoso‑
wał efektowną, niemal monochromatyczną kolorystykę oraz wyraź‑
ny kontur. Interesującym zabiegiem było wykorzystanie perspekty‑
wy dwóch punktów, czyli połączenia ujęć bocznych głowy w jedną 
całość, z efektem charakterystycznego „podzielonego” czoła. Mężczy‑
zna przedstawiony jest w uproszczony, nieco prymitywny sposób. ar‑
tysta zrezygnował z realizmu. Istotniejsze zdają się być plama barwna 
i kompozycja jako nośniki znaczeń. Prace w podobnej stylistyce po‑
jawiają się szczególnie na początku tej dekady. Surowy, pozbawiony 
elementów dodanych wizerunek, został namalowany w roku wzmo‑
żonej działalności wystawienniczej nowosielskiego. w  1961  roku 
uczestniczył w zbiorowych ekspozycjach w Chicago i nowym Jorku. 
wystawy indywidualne odbyły się w Galerii Krzywe Koło w warsza‑
wie i Centralnym Biurze wystaw artystycznych w Łodzi. w tym mie‑
ście mieszkał i pracował do 1962 roku. od 1959 roku do czasu po‑
wrotu do Krakowa, prowadził pracownię malarstwa w Państwowej 
wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Był również kierownikiem arty‑
stycznym Państwowej dyrekcji teatrów Lalek. 
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23.
Władysław STRZEMIŃSKI 
(1893 Mińsk Litewski–1952 Łódź)

Projekt VI, 1948

gwasz, tusz, papier; 40 x 28,5 cm;
nalepka z napisem l. d.: Władysław Strzemiński / Projekt VI 1948;
pieczęć z napisem p. d.: Projekt tkaniny / Łódź 5 VII. 1948;
na odwrocie napis ołówkiem: W. Strzem

Cena wywoławcza 70 000 zł l
estymacja 100 000–130 000

Bibliografia:
– „władysław Strzemiński 1893–1952. w setną rocznicę urodzin”, kat. 

wyst., Muzeum Sztuki w Łodzi, red. J. Janik, Z. Karnicka, J. Ładnow‑
ska, Łódź 1994.

Projekty tkanin w  wykonaniu władysława Strzemińskiego nie były 
wcześniej dostępne na rynku dzieł sztuki. o niepowtarzalności tego 
typu prac świadczy prezentacja projektu tkaniny sukienkowej na eks‑
pozycji w Centralnym Muzeum włókiennictwa w Łodzi w 2016 roku, 
która była dużym wydarzeniem. wyjątkowy egzemplarz to odręcznie 
malowana kompozycja powojenna, nawiązująca do obrazów solary‑
stycznych (zwanych inaczej powidokami światła). Były one wynikiem 

ciekawego eksperymentu malarskiego, polegającego na  uchwyce‑
niu optycznego wrażenia, jakie pozostaje po  spojrzeniu na  słońce. 
oferowana praca przedstawia abstrakcyjne kształty kreślone mięk‑
kimi, swobodnie kładzionymi plamami, imitującymi ruch. Kompozy‑
cja zbudowana z  odcieni szarości, zieleni i  pomarańczowego, daje 
w efekcie subtelną kolorystyczną całość. 
wybitny twórca awangardowy, pomysłodawca teorii unizmu oprócz 
malarstwa, rysunku, teorii sztuki, zajmował się również projektowa‑
niem architektonicznym i urbanistycznym. „Projekt VI” powstał w lip‑
cu 1948  roku. wśród wydarzeń artystycznych, które były wówczas 
udziałem Strzemińskiego, warto wymienić choćby słynny projekt Sali 
neoplastycznej w Muzeum Sztuki w Łodzi na zlecenie dyrektora Ma‑
riana Minicha czy ekspozycje w warszawie (rysunki wojenne pokaza‑
ne w Klubie Młodych artystów i naukowców), wrocławiu (wystawa 
Ziem odzyskanych) i Katowicach (w Związku Zawodowym Polskich 
artystów Plastyków). Co ciekawe, w tym czasie artysta wykładał rów‑
nież m. in. historię sztuki w łódzkiej szkole filmowej. nika Strzemiń‑
ska wspominała: „ojciec fascynował studentów swym zaangażowa‑
niem w  sprawy sztuki, indywidualnością i  bezkompromisowością, 
tak rzadką u  dojrzałych ludzi, a  charakterystyczną dla  młodzieży. 
Potrafił wokół siebie stworzyć niezwykłą, wręcz cudowną atmosfe‑
rę twórczą i dyskusyjną”. w latach 1948–1949 powstają jedne z naj‑
bardziej rozpoznawalnych cyklów w twórczości artysty, czyli obrazy 
solarystyczne. w Łodzi, gdzie powstał opisywany projekt, artysta za‑
mieszkał w 1931 roku. 
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25.
Jerzy NOWOSIELSKI 
(1923 Kraków–2011 Kraków)

Hierarchowie

akwarela, ołówek, papier; 21 x 24 cm w św. p‑p.;
sygn. p. d.: J. N.

Cena wywoławcza 9 500 zł l
estymacja 11 000–13 000

24.
Jerzy NOWOSIELSKI 
(1923 Kraków–2011 Kraków)

Wnętrze

ołówek, kredka, akwarela, papier; 17,2 x 11,5 cm;
sygn. p. d.: J. N.;
na odwrocie rysunki ołówkiem i kredką

Cena wywoławcza 3 500 zł l
estymacja 4 500–6 000
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26.
Jadwiga MAZIARSKA 
(1916 Sosnowiec–2003 Kraków) 
W linie 

relief, technika własna; 61 x 40,5 cm; 
sygn. na odwrocie: Jadwiga / Maziarska / 41 cm. X 61 cm. 

Cena wywoławcza 12 000 zł l
estymacja 15 000–18 000 
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27.
Erna ROSENSTEIN (1913 Lwów–2004 Warszawa)

Żywioł I 

akryl, tektura; 48,5 x 32 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: ErnaRosenstein;
na odwrocie napis: ”ŻYWIOŁ I” 

Proweniencja: 
ze zbiorów Jadwigi Maziarskiej

Cena wywoławcza 10 000 zł l
estymacja 20 000–25 000
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28.
Erna ROSENSTEIN 
(1913 Lwów–2004 Warszawa)

Przemiana

akryl, płótno naklejone na płytę; 25,2 x 20,2 cm;
sygn. p. d.: E. Rosenstein;
na odwrocie napis: „PRZEMIANA” / E. R

Proweniencja: 
ze zbiorów Jadwigi Maziarskiej

Cena wywoławcza 12 000 zł l
estymacja 15 000–20 000

29.
Erna ROSENSTEIN 
(1913 Lwów–2004 Warszawa)

W labiryncie

długopis, papier; 20,2 x 13,7 cm;
sygn. z lewej u dołu: E Rosenstein

Proweniencja: 
ze zbiorów Jadwigi Maziarskiej

Cena wywoławcza 2 500 zł l
estymacja 4 000–6 000
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30.
Alfred LENICA 
(1899 Pabianice–1977 Warszawa)

W strefie żółtej, 1967

olej, płótno; 35,3 x 31 cm;
sygn. p. d.: Lenica;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: A. Lenica / 1967 / w strefie / żółtej;
na krośnie:
– pieczęcie ramiarskie;
– nalepka z oznaczeniem: 48.;
– nalepka galeryjna

Cena wywoławcza 26 000 zł l
estymacja 33 000–38 000

Żywioł koloru oraz  abstrakcyjna, dynamiczna forma wpisują  się 
w  typową malarską konwencję alfreda Lenicy. Zachwyca umiejęt‑
ność łączenia barw i spontaniczność tworzenia, która uderza z płó‑
cien artysty. w  indywidualnym stylu malarza dostrzega  się nawią‑
zania do techniki dekalkomanii. Lenica czerpał z osiągnięć kubizmu, 
surrealizmu, taszyzmu, malarstwa informel, aktywnie uczestnicząc 
w  rozwoju powojennej sztuki polskiej. w  malarstwie widział po‑
dobieństwo do  muzyki (studiował w  Konserwatorium Muzycznym 
w Poznaniu), a  jednocześnie narzędzie służące do wyrażania emo‑
cji i  przeżyć. o  uznaniu i  popularności artysty świadczy obecność 
jego dzieł w  wielu kolekcjach muzealnych (np. Muzeum narodo‑
wym w  Krakowie, Poznaniu, warszawie), a  także zbiorach prywat‑
nych w kraju i za granicą.
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31.
Jonasz STERN (1904–1988)

Kompozycja, 1953 

akwarela, gwasz, papier; 31,2 x 24,4 cm w św. p‑p.;
sygn. i dat. p. d.: Stern / Stern 953

Cena wywoławcza 6 000 zł l
estymacja 8 000–12 000
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32.
Magdalena ABAKANOWICZ 
(1930 Falenty–2017 Warszawa) 
Twarz, 2006

technika mieszana, papier; 42 x 30 cm;
sygn. i dat. p. d.: 2006 M. Abakanowicz (ołówkiem);
na odwrocie pieczęć galeryjna oraz kartka z opisem pracy: 75. Abaka-
nowicz / Magdalena / Cykl Twarze / nie portrety I / Gwasz 30 x 42

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

wyrazisty portret, namalowany szerokimi pociągnięciami pędzla, 
pozbawiony jest realistycznej dokładności. artystka postawiła na in‑
tensywność przekazu, zbudowaną na kontraście oszczędnej formy 
i  mocnego koloru. abakanowicz zajmowała  się tematem kondycji 
człowieka we współczesności. w latach 70. i 80. powstały prace wę‑
glem („Korpusy”, „Głowy”, „twarze”) i olejne („twarze nie będące por‑
tretami”). nawiązaniem do tego cyklu jest wizerunek z 2006 roku.
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33.
Kajetan SOSNOWSKI 
(1913 Wilno–1987 Warszawa)

Obraz chemiczny

technika własna, płótno; 100,3 x 100 cm;
sygn. na odwrocie: Kajetan

Cena wywoławcza 40 000 zł l
estymacja 60 000–80 000

obrazy chemiczne należały do interesującego eksperymentu ma‑
larskiego, polegającego na wykorzystaniu związków chemicznych 
w kompozycji dzieła sztuki. Małgorzata Kitowska‑Łysiak charaktery‑

zuje: „artysta wykorzystał w nich krzemian chlorku kobaltu, który su‑
chy ma barwę błękitną, a pod wpływem wilgoci różowieje. Zmia‑
ny fizyczno‑chemiczne w obrazie pociągają za  sobą nieuchronnie 
zmiany optyczne”. Sosnowski zajmował się tym zagadnieniem w la‑
tach 1972–82 („obrazy chemiczne –  Metalepseis”). ten wybitny 
przedstawiciel powojennej awangardy fascynował  się światłem, 
barwą i przestrzenią. w rezultacie prowadził artystyczne poszukiwa‑
nia od koncepcji figuratywnych, form abstrakcyjnych, po charakte‑
rystyczne „obrazy puste”, „obrazy szyte”, „obrazy chemiczne”, a także 
instalacje. w prezentowanej pracy zwraca uwagę aluzyjność i mini‑
malistyczna kompozycja. ascetyczna forma dzieła podkreślona zo‑
stała pustką przestrzeni i kolorystyczną oszczędnością. 
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34.
Zbigniew DŁUBAK 
(1921 Radomsko–2005 Warszawa) 
Asymetria 51, 1993

akryl, płyta; 103 x 109,4 cm świetle ramy;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: Zbigniew DŁUBAK / ASYMETRIA 51 
·1993 / 104 x 110 cm [poprawione], akryl

Cena wywoławcza 18 000 zł l
estymacja 22 000–26 000

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 projek‑
tów artystycznych Zbigniewa dłubaka. Jego podsumowanie obej‑
mujące blisko dwudziestoletni okres pracy, miało miejsce na indy‑
widualnej wystawie w warszawskiej Zachęcie w 2003 roku. na cykl 
składały się fotografie i obrazy, odwołujące się do konstruktywizmu, 
szczególnie jak zwracał uwagę Krzysztof Jurecki, w ujęciu władysła‑
wa Strzemińskiego. Geometryczna kompozycja z 1993 roku, bazuje 
na oszczędnej formie i mocno zredukowanej plamie barwnej.
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35.
Jan BERDYSZAK (1934 Zawory–2014 Poznań)

In Silence I, 1975

technika mieszana, akryl, karton; 55,3 x 68 cm;
sygn. i dat. u dołu: JAN / BER / DYSZ / AK / 1975;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: UP / JAN BERDYSZAK / 1975 / IN SI-
LENCE I. / OPRAWIAĆ / W BIAŁĄ / RAMĘ / ACRYLIC

Cena wywoławcza 14 000 zł l
estymacja 16 000–20 000
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36.
Jan BERDYSZAK (1934 Zawory–2014 Poznań) 
Kompozycja geometryczna, 1962

olej, gwasz, papier; 46,5 x 24,5 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: JAN / BER / DYSZ / AK / 1962

Cena wywoławcza 6 000 zł l
estymacja 8 000–10 000

artysta traktując puste miejsca jako integralne elementy obiektów 
malarskich, pozwalał jednocześnie na  nadawanie im nowych zna‑
czeń, w  zależności od  tego, co  wypełniało niewykorzystane przez 
twórcę obszary. Zauważenie roli przestrzeni w dziele sztuki przyczy‑
niło się do przedefiniowania jego formy. Przestrzeń odkryta w struk‑
turze obrazu sprawiła, że stał się on nie tylko tworem artysty, ale rów‑
nież otoczenia, w  którym  się znalazł. Kompozycje wieloczęściowe, 
z wyciętymi elementami, z wykorzystaniem przezroczystej szyby, in‑
stalacje – wymagają od odbiorcy podjęcia artystycznej i intelektual‑
nej gry. Jednocześnie eksperymenty Berdyszaka to jedne z najważ‑
niejszych punktów rozwojowych powojennej sztuki polskiej. 
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37.
Stefan GIEROWSKI (ur. 1925 Częstochowa) 
Kompozycja pomarańczowa, 1990 

akwarela, karton; ok. 62 x 48,5 cm; 
sygn. i dat. na odwrocie: gierowski 90; 
na odwrocie oznaczenia: Z 9 [cyfra w kole] 49 x 52 20/Z 

Cena wywoławcza 12 000 zł l 
estymacja 15 000–18 000
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38.
Aleksandra JACHTOMA 
(ur. 1932 Barchaczów) 
O zmierzchu, 1999

gwasz, papier; 43,7 x 34 cm w św. p‑p.;
sygn. i dat. p. d.: A. JACHTOMA 1999 (ołówkiem)

Cena wywoławcza 2 000 zł l
estymacja 3 500–5 000

Bogactwo tonacji kolorystycznych widocznych w  prezentowa‑
nej pracy ujmuje subtelnością i  szczególną poetyckością przekazu. 
wyjątkowe wyczucie plamy barwnej, nadaje kompozycji harmonii. 
Kolor i  światło to główne narzędzia języka malarskiego aleksandry 
Jachtomy. w jej twórczości dostrzega się nawiązania do malarstwa 
henryka Stażewskiego. o  swojej fascynacji kolorem w  wywiadzie 
z elżbietą dzikowską mówiła: „początkowo bawił mnie w najbrutal‑
niejszych zestawieniach, w ostrych kontrastach. Potem zaczęłam wy‑
ciszać, przechodzić w gamy monochromatyczne. Kiedy byłam młod‑
sza, pasjonowała mnie agresywność czerwieni, teraz moją ulubioną 
gamą są fiolety i błękity”.
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Czeski przedstawiciel sztuki konkretnej. Zajmował  się malarstwem, 
grafiką, fotografią, ilustratorstwem. tworzył w nurcie abstrakcji geo‑
metrycznej. Figury przedstawiał w  sposób fragmentaryczny, dzię‑
ki czemu tworzyły nową jakość, wymykającą  się prostym schema‑
tom. Istotną rolę w jego twórczości pełniła linia, jako forma graniczna 
między różnymi częściami malowanych obszarów. wysoko ceniono 
prace graficzne Kubicka. Prace artysty zyskały uznanie m. in. w Sta‑
nach Zjednoczonych, Francji, holandii, gdzie znajdują  się w  kolek‑
cjach prywatnych i muzealnych.

39.
Jan KUBICĚK 
(1927 Kolín nad Labem–2013 Kolín nad Labem)

Kompozycja żółta, 1979/80

litografia barwna, papier; 63,2 x 45,7 cm;
sygn. dat. i  oznaczenie edycji u  dołu: JanKubicěk 1979/80 / 21/50 
(ołówkiem);
na odwrocie oznaczenie: Nr. 47

Cena wywoławcza 2 000 zł l
estymacja 2 500–3 000
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40.
Ryszard WINIARSKI (1936–2006)

Order third vertical game, 1981

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

Cena wywoławcza 24 000 zł l
estymacja 26 000–30 000
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wybitny fotograf, performer, profesor akademicki, autor filmów 
i instalacji od połowy lat 70. tworzył serię prac zatytułowanych „Kąty 
energetyczne”, wpisujące się w autorską koncepcję sztuki jako pola 
transmisji energetycznych. obejmowała ona zainteresowania ar‑
tysty zależnością między geometrią i sztuką. Motyw ten należał do 
szczególnie istotnych w twórczości robakowskiego. Stanowił sym‑
boliczne zderzenie tego, co praktyczne i obiektywne ze sztuką – su‑
biektywną i pozbawioną sztywnych reguł. “Chcę wam wszystkim 
powiedzieć, że sztuka jest energią” – mówił. „Kompozycja” to sztan‑
darowy przykład pracy z tego cyklu.

41.
Józef ROBAKOWSKI (ur. 1939 Poznań) 
Kompozycja, z cyklu: Kąty energetyczne 

akryl, technika własna, płótno; 100 x 70,2 cm; 
sygn. oraz napis na odwrocie: z cyklu: KĄTY ENERGETYCZNE / 
1975–2005 / J. Robakowski; 

Cena wywoławcza 18 000 zł l
estymacja 25 000–30 000 
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42.
Wanda GOŁKOWSKA (1925 Rzeszów–2013)

Kompozycja geometryczna, 2003

czarny pisak, biała płyta; 85 x 85 cm;
sygn. i dat. p. d.: WANDA GOŁKOWSKA ·2003

Cena wywoławcza 9 500 zł l
estymacja 12 000–15 000

Sztuka oparta na minimalizacji, oszczędności środków wyrazu, a jed‑
nocześnie fascynacja formą geometryczną, to kluczowe pojęcia ar‑
tystycznego kodu Gołkowskiej. należała ona do wybitnych polskich 
twórców awangardowych. realizowała projekty w obrębie sztuki 
konceptualnej, abstrakcji geometrycznej, mail‑art czy op‑art. w krę‑
gu zainteresowań artystki znajdowały się również faktura dzieła sztu‑
ki, kompozycje przestrzenne, collage. Gołkowska aktywnie uczest‑
niczyła w przemianach polskiej sztuki powojennej, począwszy od 
wystawy w arsenale w 1955 roku. 
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43.
Józef ROBAKOWSKI (ur. 1939 Poznań) 
Układy

technika mieszana, kolaż; 53,3 x 34,8 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: J. ROBAKOWSKI

Cena wywoławcza 7 500 zł l
estymacja 9 000–12 000

wybitny fotograf, performer, profesor akademicki, autor filmów i in‑
stalacji od  połowy lat 70. tworzył serię prac zatytułowanych „Kąty 
energetyczne”, wpisujące się w autorską koncepcję sztuki jako pola 
transmisji energetycznych. obejmowała ona zainteresowania artysty 
zależnością między geometrią i sztuką. Motyw ten należał do szcze‑
gólnie istotnych w twórczości robakowskiego. Stanowił symboliczne 
zderzenie tego, co praktyczne i obiektywne ze sztuką – subiektywną 
i  pozbawioną sztywnych reguł. “Chcę wam wszystkim powiedzieć, 
że sztuka jest energią” – mówił. „Kompozycja” to sztandarowy przy‑
kład pracy z tego cyklu. 
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44.
Antoni STARCZEWSKI 
(1924 Łódź–2000) 
Tab + cd, 1969

linoryt, papier; 62,7 x 48,7 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: Antoni Starczewski 1969 (ołówkiem);
oznaczenie edycji u dołu: 1/50 (ołówkiem);
napis l. d.: Tab +cd

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

45.
Andrzej DŁUŻNIEWSKI 
(1939 Poznań–2012 Warszawa)

Kompozycja geometryczna, 1988

technika własna; ok. 48 x 48,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: A. Dłużniewski 88 (ołówkiem)

Cena wywoławcza 6 000 zł l
estymacja 8 000–10 000
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46.
Jerzy KAŁUCKI (ur. 1931 Lwów)

Troll, 1997

serigrafia barwna, papier; 69 x 49 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: J. Kałucki 97 (ołówkiem);
tytuł i oznaczenie edycji l. d.: „Troll” 4/40 (ołówkiem);
napis u dołu: serigrafia (ołówkiem)

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

artysta posługuje się językiem abstrakcji geometrycznej. Budowany 
jest on w oparciu o matematyczną dokładność, oszczędność stoso‑
wanych środków zarówno pod względem kolorystycznym, jak i kom‑
pozycyjnym. Figury geometryczne, łukowate linie tworzą struktury 
będące głównym tematem obrazów artysty. nie mają one jednak 
formy regularnej, ale są odcięte, niepełne. Pozornie niedokończone 
kompozycje, a jednocześnie staranność i precyzja prowadzonych li‑
nii dają w efekcie interesujące połączenie. 
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47.
Zbigniew LIBERA (ur. 1959 Pabianice) 
Lego. Obóz koncentracyjny  
– projekt opakowania (egzemplarz autorski), przed 2000

wydruk, papier bezkwasowy; 80 x 68 cm w św. p‑p.;
sygn. i oznaczenie edycji p. d.: Zbigniew Libera / Lego CC ap;
opakowanie: 6773

Cena wywoławcza 65 000 zł l
estymacja 80 000–100 000

Praca wystawiana: 
„Zbigniew Libera. works from 1982–2008”, Zachęta narodowa Galeria Sztuki, Bwa wrocław Galerie 
Sztuki współczesnej, warszawa, 2009.

Praca reprodukowana w katalogu: 
„Zbigniew Libera. works from 1982–2008”, Zachęta narodowa Galeria Sztuki, Bwa wrocław Galerie 
Sztuki współczesnej, warszawa, 2009, s. 125 (il. barwna).

Pochodzenie: 
kolekcja prywatna – zakup od artysty około 2000 roku.

Certyfikat autentyczności podpisany przez artystę.

autorski wydruk przedstawiający projekt okładki do dużego zestawu „Lego. obóz koncentracyjny”, za‑
projektowanej przez Zbigniewa Liberę. Przy sygnaturze widnieje unikatowy skrót angielskiego tytułu 
pracy „CC” – „Concentration Camp”. 

Jeden z najbardziej znanych i kontrowersyjnych projektów artystycznych lat 90. nazywany jest ikoną 
polskiej sztuki współczesnej, nie tylko ze względu na wykorzystanie niekonwencjonalnej formy arty‑
stycznej, ale i gwałtowną, międzynarodową reakcję, jaką wzbudził. „Lego. obóz koncentracyjny”, po‑
wstały 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 wykona‑
no 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, repre‑
sji i samej racjonalności, która może zostać wykorzystana do skrajnie negatywnych działań. Projekt wy‑
mienia się jako jedną z „zabawek” Libery – obiektów, poprzez które autor chciał zwrócić uwagę na formy 
socjalizacji we współczesnym świecie. tłumaczył: „tą zabawką chciałem pokazać, jak się uczy pewnego 
modelu społecznego, bo ta zabawka dotyczy formy organizacji społecznej – w jaki sposób się to przed‑
stawia, jak modeluje się dzieci przy pomocy zabawki. Lego jest do tego idealne”. Innym przykładem „za‑
bawek” są „Urządzenia korekcyjne”, takie jak „Body Master” (imitacja prawdziwych przyrządów do ćwi‑
czeń, przeznaczona dla chłopców). 
Szokujące zestawienie symbolów zabawy i śmierci, przedstawione zostało z wykorzystaniem znanego 
produktu kultury masowej. artysta proponuje odbiorcy produkt z rozpoznawalnym logo, jednoznacz‑
nie kojarzący się z dziecięcą beztroską i kreatywnością. odbiór pracy zostaje jednak zaburzony po przyj‑
rzeniu 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 poka‑
zania lekceważącego, prześmiewczego stosunku do tematu Zagłady, o co często się ją posądza. wy‑
mierzona była w reguły społeczeństwa konsumpcyjnego. Jacek Zydorowicz zauważył cztery zagadnie‑
nia w obrębie których można interpretować „Lego. obóz koncentracyjny”: „kwestię dystansowania się 
od manipulacji rynkowych, potencjał przemocy zawarty w zabawkach, problem pamięci w kulturze, 
[…] zagadnienia metaartystyczne”.
„Lego. obóz koncentracyjny” został zaprezentowany szerokiej publiczności podczas wystawy „Urządze‑
nia korekcyjne” w warszawskim Centrum Sztuki współczesnej – Zamek Ujazdowski w 1996 roku. wy‑
wołał mocną reakcję nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju, przyczyniając się do wznowienia dys‑
kusji o holocauście jako temacie w sztuce. Konsekwencją poruszenia, jakie wywołała praca był z jednej 
strony brak zgody na pokazanie jej w polskim pawilonie podczas Biennale w wenecji w 1997  roku, 
z drugiej – zakupienie do kolekcji nowojorskiego Jewish Museum. Zorganizowano tam w 2002 roku 
ważną wystawę „Mirroring evil: nazi Imagery / recent art („odzwierciedlając zło: nazistowska ikono‑
grafia/sztuka najnowsza”). 
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48.
Krzysztof KACZMAREK
Rolling Stone, 2008

brom, papier fotograficzny; 16,5 x 25 cm w św. p‑p.;
sygn. monogramem p. d.: KK;
napis i oznaczenie edycji l. d.: Rolling Stone II/X

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

49.
Zbigniew LIBERA (ur. 1959 Pabianice) 
Porażka w przełaju, z cyklu: Pozytywy, 2004

fotografia barwna; ok. 16,4 x 23,5 cm;
sygn. i  dat. na  odwrocie: Zbigniew Libera / porażka w  przełaju ap 
1 / 2004

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

Inspiracją fotografii „Porażki w  przełaju” było zdjęcie radzieckiego 
fotografa dmitri Baltermansa z  1942  roku, na  którym ukazują  się 
spod śniegu trupy ludzi zamordowanych przez niemców na Kry‑
mie. Zdjęcie Libery przedstawia opadłych z  sił, leżących w błocie 
biegaczy, nad którymi stoją zatroskani kibice. 
Cykl „Pozytywy”, do których należy oferowana praca, to współcze‑
sne inscenizacje scen utrwalonych na fotografiach, znanych w Pol‑
sce i na całym świecie, jednak odwróconych w wymowie i zmani‑
pulowanych.
Zamiarem artysty było bezwzględne poruszenie światowej pu‑
bliczności i  zmuszenie do  refleksji nad mechanizmami środków 
przekazu korzystających z  fotografii, która zdaje  się nie podlegać 
manipulacji i  sprawia wrażenie czystego zapisu rzeczywistości. 
Może jednak pozorna rzeczywistość jest żartem, a  głównym ele‑
mentem kompozycji jest subiektywność?
wszystkie zdjęcia „Pozytywów” powstały na  bazie aranżowanych, 
żywych obrazów, w których artysta z pomocą statystów odtworzył 
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.



53

50.
Jan SAUDEK (ur. 1935 Praga)

Eine Liebe

fotografia czarno‑biała; 40,4 x 29,9 cm;
sygn. p. d.: JAN SAUDEK;
napis na środku: >>Eine Liebe<<;
napis u dołu: #; Model print – PRINT FINISHED: MARCH 21, 1907;

Cena wywoławcza 9 000 zł l
estymacja 14 000–18 000
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51.
Jan SAUDEK (ur. 1935 Praga)

On the road

fotografia czarno‑biała; 39,8 x 30,6 cm;
sygn. p. d.: JAN SAUDEK;
napis u dołu: #33: »On the road« Model print PRINT FINISHED: JULY 2, ’88;
sygn. i opisany na odwrocie: » On the road « / JAN SAUDEK / BWA Kielce (ołówkiem)

Cena wywoławcza 9 000 zł l
estymacja 14 000–18 000

Bibliografia:
– „Jan Saudek”, Galeria Sztuki współczesnej winda, Kielce, czerwiec–lipiec 2015.
– daniela Mrázková „Jan Saudek”, Slovart, 2014.
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52.
Zbigniew LIBERA 
(ur. 1959 Pabianice)

Tak, to jest to co myślisz,  
że jest I, 2017

fotografia czarno‑biała, odbitka żelatynowo‑sre‑
browa, papier fotograficzny; 38,5 x 56 cm; 
sygn., dat. i opisany na odwrocie: Zbigniew Libera 
2017 / Tak, to jest to co myślisz, że jest / 040 3/3

Cena wywoławcza 9 000 zł l
estymacja 11 000–13 000

53.
Zbigniew LIBERA 
(ur. 1959 Pabianice)

Tak, to jest to co myślisz,  
że jest II, 2017

fotografia czarno‑biała, odbitka żelatynowo‑sre‑
browa, papier fotograficzny; 38,5 x 56 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: Zbigniew Libera / 
Tak, to jest to co myślisz, że jest 2017 / 030 3/3

Cena wywoławcza 9 000 zł l
estymacja 11 000–13 000
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54.
Antoni MIKOŁAJCZYK 
(1939 Siemianowice–2000 Łódź)

Zapis światła 

fotografia czarno‑biała, brom; 49,5 x 62 cm; 
sygn. p. d. poniżej fotogramu: A Mikołajczyk (tuszem) 

Cena wywoławcza 2 500 zł l
estymacja 4 000–6 000
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55.
Henryk HAYDEN 
(1883 Warszawa–1970 Paryż)

Martwa natura

litografia barwna, papier; 47 x 64,2  cm w  świetle 
ramy;
faksymile p. d.: Hayden;
oznaczenie egzemplarza l. d.: 98/150

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

56.
Henryk HAYDEN 
(1883 Warszawa–1970 Paryż)

Pejzaż

litografia barwna, papier bawełniany arches; 
54,3 x 73 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: Hayden (czarną kredką);
znak wodny u góry: Arches 

Cena wywoławcza 1 200 zł l
estymacja 1 500–2 000
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57.
Mojżesz KISLING 
(1891 Kraków–1953 Sanary‑sur‑Mer)

Portrety – zestaw dwóch prac

litografia barwna, papier; 36,7 x 27 cm w świetle ramy (wy‑
miar każdego z dwóch arkuszy)

Cena wywoławcza 1 800 zł l
estymacja 3 000–4 000

58.
Vassily KANDINSKY 
(1866 Moskwa–1944 Neuilly‑sur‑Seine)

Les Cometes

litografia barwna, papier; 34,7 x 25,5 cm w św. p‑p.;
sygn. i dat. na płycie monogramem l. d.: V K 38;
napis na odwrocie: cometes 

Litografia wydana przez Murlota Freres w Paryżu dla reuve 
Verve. Verve nr 2 z 1938 roku.

Cena wywoławcza 2 500 zł l
estymacja 4 000–6 000
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59.
Pablo PICASSO 
(1881 Malaga–1973 Mougins)

Akty kobiece

litografia barwna, papier; 35 x 50 cm w św. p‑p.;
sygn. z płyty p. d.: Picasso … / XXXII.;
oznaczenie egzemplarza l. d.: 286/500 (ołówkiem)

Grafika pochodzi z  teki: hélène Parmelin „Picasso. 
La Flûte double.16 dessins, aquarelles Lavis”, Saint‑
‑Paul‑de‑Vence, 1967 r.

Cena wywoławcza 4 500 zł l
estymacja 7 000–9 000

60.
Henri  
de TOULOUSE‑LAUTREC 
(1864 Albi–1901 Saint‑André‑du‑Bois)

Śpiąca

litografia, papier; 25 x 36,5 cm w św. p‑p.;
stempel p. d. monogramem wiązanym z płyty: THL

Litografia pochodzi z cyklu „Femme Couchee‑reve‑
il”. należy do limitowanej serii 100 sztuk każdej z li‑
tografii z cyklu, wydanej w 1896 roku.

Cena wywoławcza 4 500 zł l
estymacja 13 000–18 000
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61.
Salvador DALÍ (1904 Figueres–1989 Figueres)

Z barwnego cyklu:  
Zabawne sny Pantagruela, 1973

bez tytułu, wg Bretona/despreza; XXI; 
poz. z biblioteki opactwa Saint Victor: 74;
litografia, gwasz, japoński papier czerpany; ok. 75,5 × 53 cm;
sygn. p. d.: Dalí (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.: 55/250 (ołówkiem);
wydawca: Éditions Celami, Genewa

 
Literatura:
albert Field: ss. 173–174, nr 73–7, h;
ralf Michler, Lutz w. Löpsinger, II: ss. 153–155, nr 1418;
wolfgang everling: s. 186.
(MKM)
 
Cena wywoławcza 6 000 zł l
estymacja 8 000–10 000
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Literatura:
albert Field: ss. 173–174, nr 73–7, G;
ralf Michler, Lutz w. Löpsinger, II: ss. 153–155, nr 1414;
wolfgang everling: s. 188.
(MKM)

Cena wywoławcza 6 000 zł l
estymacja 8 000–10 000

62.
Salvador DALÍ (1904 Figueres–1989 Figueres)

Z jednokolorowego cyklu:  
Zabawne sny Pantagruela, 1973 

bez tytułu, wg Bretona/despreza: XLVI; 
poz. z biblioteki opactwa Saint‑Victor: 115;
litografia, japoński papier czerpany; ok. 75,5 × 53,5 cm;
sygn. p. d.: Dalí (ołówkiem);
monogram wiązany p. g. na płycie: DALI z koroną i krzyżem;
oznaczenie egzemplarza l. d.: 2/50 (ołówkiem)
wydawca: Éditions Celami, Genewa
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63.
Janusz BĘBEN (ur. 1961 Leżajsk) 
Motyw z grudnia, z cyklu: Sytuacje, 1994 

olej, płótno; 140 x 100 cm; 
sygn. i dat. p. d.: XII [w kole] / MOTYW / Beben 94·XII; 
na odwrocie: 
– opisany: Bęben / 1994·XII· / MOTYW / Z GRUDNIA / Z CYKLU 

/ „SYTUACJE” / -140 x 100–100/140 / 1994/XII; 
– pieczęć nieczytelna i oznaczenie: PSOZ III – 303/95

Cena wywoławcza 3 500 zł l
estymacja 5 000–7 000
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64.
Marek PIECHOWSKI 
(ur. 1968 Tarnobrzeg) 
Kameleon, 1997 

olej, płótno; 64 x 79 cm w świetle ramy; 
sygn. i dat. u dołu: M. PIECHOWSKI 97; 
na odwrocie pieczęcie: woJewódZKI UrZĄd / oChronY 
ZaBYtKów w KraKowIe / Przedmiot nie podlega / zaka‑
zowi wywozu za granicę 

Cena wywoławcza 3 500 zł l
estymacja 4 000–6 000
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65.
Barbara WRONISZEWSKA‑WÓJCIK 
(ur. 1956)

Istnienie, 2017

akryl, płótno; 120 x 119,5 cm
sygn. i dat. p. d.: BARBARA WRONISZEWSKA/2017 / KRAKÓW;
sygn., dat. i  opisany na  odwrocie: „ISTNIENIE” / BARBARA WRONI-
SZEWSKA-WÓJCIK / KRAKÓW 2017 / KRAKÓW / BW… 2017;

Cena wywoławcza 2 500 zł l
estymacja 4 000–6 000
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66.
Kacper BOŻEK (ur. 1974 Kraków) 
Wielka Mistyfikacja, 2017

akwaforta, akwatinta, akryl; ok. 59,6 x 77,8 cm;
sygn. i dat. p. d.: KACPER BOŻEK XVII / XXI (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.: 5/100 (ołówkiem);
napis u dołu: WIELKA MISTYFIKACJA (ołówkiem)

Cena wywoławcza 1 200 zł l
estymacja 1 500–1 800

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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67.
Sabina WOŹNICA (ur. 1977 Katowice) 
Orfeusz i Eurydyka, 2018

linoryt, papier; ok 97,7 x 67,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: SWoźnica 2018 (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.: E/A (ołówkiem);
opis u dołu: linoryt, linocut Orfeusz i Eurydyka, Cz. Miłosza / Orpheus & 
Eurydice by Miłosz (ołówkiem)

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

Otaczały go twarze tłoczących  się cieni / Niektóre rozpoznawał. Czuł 
rytm swojej krwi. / Czuł mocno swoje życie razem z jego winą / I bał się 
spotkać tych, którym wyrządził zło. / Ale oni stracili zdolność pamięta-
nia. / Patrzyli jakby obok, na tamto obojętni. / For his defense he had 
a seven-stringed lyre. / He carried in it the music of the earth, against 
the abyss / That buries all sound in silence. / He submitted to the music, 
yielded. / To the dictation of song listening with rapt / attention, / Beco-
me, like his lyre, its instrument. / Aż zaszedł do pałacu rządców tej kra-
iny. / Persefona, w swoim ogrodzie uschniętych grusz i  jabłoni, / Czar-
nym od nagich konarów i gruzłowatych gałązek, / A tron jej żałobny / 

Śpiewał o jasności poranków, o rzekach w zieleni. / O dymiącej wodzie 
różanego brzasku. / O kolorach: cynobru, karminu, sieny palonej, błękitu, 
/ O rozkoszy pływania w morzu koło marmurowych / skał / O ucztowa-
niu na tarasie nad zgiełkiem / rybackiego portu / O smaku wina, soli, oli-
wy, gorczycy, migdałów. / O locie jaskółki, locie sokoła, / dostojnym locie 
stada pelikanów nad zatoką. / O zapachu naręczy bzu w letnim deszczu. 
/ O tym, że swoje słowa układał przeciw / śmierci / I żadnym swoim ry-
mem / nie sławił nicości / I don’t know said the goddess wheter you loved 
her or not. / But you have come to rescue her / And she will be returned to 
you. There are, however, conditions. / You are not permitted to speak to 
her, or on the journey back / To turn your head even once to assure your-
self that she is behind you. / And so Hermes brought forth Eurydice. Her 
face changed, utterly grey / Her eyelids lowered, beneath them the sha-
de of her lashes. / She stepped rigidly, directed by the hand / Of her guide. 
He wanted so much / To call her name, to wake her from that sleep. / But 
he refrained, for he had accept the conditions. / SW

Praca artystyczna Sabiny woźnicy to niepowtarzalne połączenie lite‑
ratury i grafiki, ujęte w charakterystyczny styl artystki. Fragment wier‑
sza Czesław Miłosza, wypełniający przestrzeń dzieła, oprócz warstwy 
znaczeniowej, zyskuje formę malarską. Słowo i obraz jednoczą się, 
tworząc zupełnie nową jakość.

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
XI AUKCJA SZTUKI POLSKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
5 KWIETNIA 2018, GODZ. 19:30
ShErATON GrAND KrAKóW, UL. POWIŚLE 7
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POLSKI DOM AUKCYJNY WOJCIECH ŚLADOWSKI
 UL. BATOREGO 2, 31-135 KRAKÓW

12 341 47 37
WWW.POLSKIDOMAUKCYJNY.COM.PL

BIURO@POLSKIDOMAUKCYJNY.COM.PL


