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REGULAMIN AUKCJI

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

2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który ustala ceny 
wywoławcze, zazwyczaj jest to 10%–50% poniżej dolnej gra-
nicy 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 we-
ryfikacyjnego w kwocie 1 zł.

5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące 
uczestniczyć osobiście w  aukcji, mogą zlecić Polskiemu Do-
mowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować 
telefonicznie. Usługi te –  wpłata wadium, rezerwacja linii te-
lefonicznej i inne – należy uzgodnić z Polskim Domem Aukcyj-
nym najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre 
obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.

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

7. Nabywca zobowiązany jest do  wykupu obiektu/obiektów 
w  ciągu 10 dni od  zakończenia aukcji. W  razie niewywiąza-
nia się z umowy przez Kupującego Polski Dom Aukcyjny może 
naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy 
dzień zwłoki oraz  odstąpić od  umowy sprzedaży z  Nabywcą 
narażając go na przepadek wadium.

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

9. Polski Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiek-
tów zaprezentowanych w katalogu XVII Aukcji Sztuki Dawnej 
i Współczesnej na  okres 5  lat od  daty sprzedaży przez Polski 
Dom Aukcyjny z  zastrzeżeniami: gwarancja udzielana jedynie 
bezpośredniemu nabywcy obiektu, gwarancja nie  obejmuje 
kolejnych właścicieli obiektu.

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

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

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

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

14. Polski Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach 
prawa:

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

 Wywóz obiektów starszych niż 55  lat oraz  o  wartościach 
przekraczających limity określone w  ustawie O  ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wy-
maga zgody odpowiednich władz.

b) Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: 
Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu 
zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na au-
kcji kwocie.

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

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

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

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

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

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

oraz ≤ 500 000 Euro
5) 0,25% kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, 

jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.

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

Noty katalogowe: Dagmara Tomczyk
Projekt i opracowanie graficzne: Piotr Chruścicki
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1.
Jan Franciszek MACHNIEWICZ  
(1859 Złotne–1897 Kraków)

Dziewczyna z błękitnym kolczykiem, 1886

olej, deska; 49 x 38,3 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: Machniewicz Kraków / 1886 r.

Estymacja 15 000–20 000

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

Dekoracyjny portret młodej kobiety po raz pierwszy dostępny na pol-
skim rynku aukcyjnym. XIX-wieczny artysta, uczeń Jana Matejki przed-
stawił w  realistycznej konwencji postać widzianą z  profilu. Dbałość 
o  szczegóły i  znakomite wyczucie barwy sprawiają, że olejna kom-
pozycja ma w  sobie dużo uroku. Stonowaną paletę barw, w  której 
dominują odcienie brązu, ożywia błękitny kolczyk zdobiący modelkę. 
Zaledwie rok przed namalowaniem obrazu Machniewicz przebywał 
w Monachium, gdzie kształcił się u prof. Wagnera. Sygnowana i dato-
wana kompozycja została namalowana w Krakowie, z którym artysta 
był artystycznie związany.
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2.
Maurycy GOTTLIEB  
(1856 Drohobycz–1879 Kraków)

Portret młodego mężczyzny (Druciarz), ok. 1873

olej, płótno dublowane; 57,3 x 43,9 cm;
sygn. z lewej: M.G;
na odwrocie:
– na ramie wycisk wiedeńskiego zakładu ramiarskiego – Smolka;
– nalepka: Muzeum Narodowe / w Warszawie / D 87/12/2

Estymacja 1 200 000–1 500 000

Obraz posiada opinię Agencji Art Konsultant Pana Adama Konopac-
kiego z 2003 roku.

Proweniencja:
– do lat 90. XX wieku w prywatnej kolekcji Thomasa Raphaela Roth-

schilda, Haifa, Izrael
– 1997 – w handlu antykwarycznym, Polska
– 1998–2003 – w kolekcji „Zbiory malarstwa polskiego” Polmot Hol-

ding, Warszawa
– 2003 – sprzedaż aukcyjna
– kolekcja prywatna, Polska

Obraz wystawiany:
– In the Flower of Youth. Maurycy Gottlieb 1856–1879, Museum of Art, 

Tel-Aviv, maj–lipiec 1991; Muzeum Narodowe, Warszawa, sierpień
-październik 1991.

– Malarstwo Żydów polskich, Kamienica Celejowska –  oddział Mu-
zeum Nadwiślańskiego, Kazimierz Dolny, październik 2008 –  ma-
rzec 2009.

– Zostały po nich tylko obrazy – malarstwo Żydów polskich przed 1939, 
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów – oddział Muzeum Karkono-
skiego, Szklarska Poręba, grudzień 2009 – marzec 2010; Muzeum 
Polskie, Rapperswil 2009.

– Maurycy Gottlieb. W poszukiwaniu tożsamości, Muzeum Pałac Herb-
sta – oddział Muzeum Sztuki, Łódź, październik 2014 – luty 2015; 
Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego – oddział Muzeum 
Narodowego, Kraków, marzec–maj 2015.

Obraz reprodukowany:
– In the Flower of Youth. Maurycy Gottlieb 1856–1879, opr. N. Guralnik, 

E. Kolb, J. Malinowski, [katalog wystawy monograficznej], Tel -Aviv 
Museum of Art; Muzeum Narodowe w Warszawie, Tel-Aviv 1991, 
kat. poz. 59, s. 182 (il. barwna). 

– Katalog DA „Sztuka”, Aukcja 15 XI 1997, poz. 36.
– Katalog DA Rempex, Aukcja 27 VIII 2003, poz. 255.

– Maurycy Gottlieb. W  poszukiwaniu tożsamości. In Search of Iden-
tity, [katalog wystawy monograficznej], Muzeum Pałac Herbsta, 
Muzeum Sztuki, Łódź; Muzeum Narodowe, Kraków 2014, s.  166 
(il. barwna).

Znakomity portret męski autorstwa wybitnego malarza żydowskie-
go II poł. XIX wieku. Muzealnej klasy dzieło, sygnowane przez artystę, 
należało do zbiorów m. in. znanego kolekcjonera Thomasa Rothschil-
da. Posiada bogatą historię wystawienniczą, obejmującą ekspozycje 
w Polsce i za granicą. Dodatkowo – odręczne potwierdzenie auten-
tyczności kolekcjonera dzieł artysty dra Rudolfa Beresa z  1963 roku 
(syna Emila Beresa). Mistrzowsko przedstawione popiersie zwraca 
uwagę efektami światłocieniowymi i  wyrazistym kontrastem kolo-
rystycznym. Rozświetlona twarz młodego druciarza została oddana 
z dbałością o detal. Intensywne spojrzenie przykuwa uwagę odbior-
cy. Jednocześnie dominujące na  płótnie ciemne barwy uwydatnia-
ją pełną powagi twarz młodzieńca. Motyw wędrownego druciarza 
–  rzemieślnika naprawiającego sprzęty domowe i  wykonującego 
przedmioty z  drutu, przewijał  się w  twórczości artysty. Przykładem 
tego są rysunkowy szkic do obrazu z 1873 roku, będący w zbiorach 
krakowskiego Muzeum Narodowego czy olejne studium z 1876 roku 
ze zbiorów  dra Rudolfa Beresa.  
Gottlieb był niezwykle utalentowanym portrecistą. Bohaterami jego 
obrazów byli zarówno koledzy, nauczyciele, członkowie rodziny, jak 
i  typy ludowe oraz osobistości ówczesnej socjety. Jednym z kluczo-
wych tematów były także autoportrety. Stanowiły zapis nie tylko jego 
fizjonomii, ale wrażliwości i  tożsamościowych poszukiwań młode-
go malarza. Krótka, lecz niezwykle intensywna działalność artystyczna 
Gottlieba łączyła elementy kultury żydowskiej, w której wyrósł i pol-
skiej tradycji historycznej pełnych patriotycznych odniesień. Uzupeł-
nieniem tych kompozycji jest bogaty zestaw studiów portretowych, 
które podobnie jak oferowany obraz, stają się unikatową ozdobą ko-
lekcji sztuki dawnej.
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– Jankowska-Marzec A., Kazimierz Sichulski, malarz huculskiej wsi 
i młodopolskich kawiarni, „Gazeta Antykwaryczna”, 2001, nr 2, s. 11–14.

– Kozicki W., Kazimierz Sichulski, Warszawa 1928.
– Kozicki W., Karykatury Sichulskiego [w:] K. Sichulski, Karykatury współ-

czesne. Legiony – politycy, literaci, malarze, aktorzy, Kraków [brw].
– Lewicka-Morawska A., Machowski M., Rudzka M. A., Słownik ma-

larzy polskich. Od  średniowiecza do  modernizmu, Warszawa 1998, 
s. 180–181.

Unikalna kolekcjonerska pozycja wykraczająca poza sztandarową tema-
tykę obrazów Kazimierza Sichulskiego. Malarz, jako jeden z przedstawi-
cieli nurtu folklorystycznego, zasłynął z motywów huculskich. Zaintere-
sowanie ludowością, tak żywe w epoce Młodej Polski, było dla artysty 
bodźcem do malarskich przedstawień. Prezentowany, okazały portret 
młodej damy wyróżnia  się stonowaną, przygaszoną kolorystyką i na-
strojem melancholii. Klasyczny, niemal surowy portret uzupełnia jedy-
nie delikatne zdobienie ściany, stanowiące tło dla modelki i dodające 
kompozycji lekkości. W tym samym roku co oferowany obraz  powstał 
autoportret artysty. Młody malarz, tuż po ukończeniu krakowskiej ASP, 
zaledwie cztery lata wcześniej wystawiał swoje prace na pierwszej indy-
widualnej ekspozycji. Dla miłośników twórczości Sichulskiego obraz ten 
może stanowić ciekawe uzupełnienie jego dorobku.

3.
Kazimierz SICHULSKI  
(1879 Lwów–1942 Lwów)

Portret młodej kobiety, 1909 

olej, płótno; 100 x 99,5 cm;
sygn. i dat. p. g.: Sich 09;
na odwrocie nalepki z informacjami o obrazie

Estymacja 50 000–65 000

Obraz posiada opinię Agencji Art Konsultant Pana Adama Konopac-
kiego z 2002 roku.

Proweniencja:
– kolekcja Władysława Godynia do 1998 roku
– kolekcja POL-MOT

Bibliografia:
– Houszka E., Kazimierz Sichulski [katalog w Muzeum Narodowym we 

Wrocławiu], Wrocław 1994.
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4.
Mieczysław REYZNER  
(1861 Lwów–1941 Lwów) 
Pieśń wieczorna (Powrót z komersu), 1913

olej, tektura; 103 x 73 cm;
sygn. i dat. l. d.: Mieczysław Reyzner / 1913;
na odwrocie nalepka galeryjna oraz nalepki z informacjami o obrazie

Estymacja 20 000–25 000

Obraz posiada opinię Agencji Art Konsultant Pana Adama Konopac-
kiego z 1998 roku.

Proweniencja:
– kolekcja Władysława Godynia do 1998 roku
– kolekcja POL-MOT

Artysta wszechstronny, podejmujący w  swojej twórczości zarówno 
tematykę pejzażową, portretową, jak i motywy symboliczne. Lwow-
ski malarz kształcił  się w Wiedniu i  Monachium, w  Paryżu posiadał 
pracownię. „Pieśń wieczorna” pochodząca z dojrzałego okresu twór-
czości, to nieco idylliczna kompozycja o harmonijnie dobranej kolo-
rystyce. Postacie czterech młodych kobiet przemierzających parkową 
aleję mogą być symbolem młodości i kobiecego wdzięku. Obraz oko-
ło 1915 roku był powielany na pocztówkach Wydawnictwa „Krakus”, 
dzięki czemu zyskał dużą popularność. 
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5.
Jacek MALCZEWSKI  
(1854 Radom–1929 Kraków)

Portret męski, 1920

olej, płótno naklejone na tekturę; 20,5 x 56,5 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: 1920 / Maj J Malczewski

Estymacja 65 000–85 000

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

Obraz pochodzący z  dojrzałego okresu twórczości wybitnego 
przedstawiciela Młodej Polski. Portret mężczyzny w kapeluszu cha-
rakteryzuje  się wyrazistym przedstawieniem postaci i  jednocześnie 
oszczędnym, pozbawionym sztafażu tłem. Sygnowana i  datowana 
kompozycja wpisuje się w popularną w twórczości artysty tematy-
kę portretową. Dzięki niewielkiemu formatowi oraz  klasycznemu, 
pozbawionemu metaforycznych odniesień ujęciu portretowemu, 
stanowi godny uwagi przykład tego cyklu tematycznego. 
W początkach lat 20. XX wieku artysta został uhonorowany Orderem 
Polonia Restituta IV klasy oraz uczestniczył w Wystawie Sztuki Polskiej 
w Grand Palais w Paryżu (1921). Już od kilkunastu lat (z przerwami) 
wykładał w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
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6.
Aleksander MROCZKOWSKI  
(1850 Kraków–1927 Stubno k. Przemyśla)

Motyw z Huculszczyzny

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

Mroczkowski: / Motyw z Huculszczyzny. / Ol. pł. Sygnowany. Cena;
– pieczęć (częściowo czytelna): W. Koller & ... Wien / Silberne …

Estymacja 55 000–65 000

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

Znakomity pejzażysta widoków górskich, szczegółowo przedstawiał 
elementy przyrody. Dokładnie zaakcentowane, dodawały realizmu 
przedstawianym scenom. Prezentowana dekoracyjna praca należy 
do kanonu dzieł artysty.
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7.
Jerzy KOSSAK  
(1886 Kraków–1955 Kraków) 
Odwrót spod Moskwy, 1930

olej, tektura; 24,8 x 45,8 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak / 1930

Estymacja 6 000–8 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Poznań

Bibliografia:
Olszański K., Jerzy Kossak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wro-
cław, Warszawa, Kraków 1992.

Miłośnicy twórczości Jerzego Kossaka w oferowanym obrazie z pew-
nością odnajdą popularny temat malarstwa artysty. Motywy z wojen 
napoleońskich pojawiają się w jego pracach chociażby w latach 20. 
„Odwrót Napoleona spod Moskwy” to sygnowana i datowana kom-
pozycja przedstawiona na  niewielkim formacie. Zimowa sceneria, 
w której artysta umieścił postać Napoleona i  jego żołnierzy, wzbo-
gacona jest majestatyczną wizją Sfinksa. Żołnierska sceneria i towa-
rzyszący jej metaforyczny przekaz stanowią interesujące połączenie.
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8.
Jerzy KOSSAK  
(1886 Kraków–1955 Kraków) 
Napad wilków, 1941

olej, tektura; 34,7 x 50,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak / 1941;
na  odwrocie pieczęć owalna (częścio-
wo czytelna): JERZY … Kraków pl. …

Estymacja 6 000–8 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

9.
Mieczysław  
FILIPKIEWICZ  
(1891 Kraków–1951 Kraków)

Pejzaż zimowy

gwasz, tektura; 16 x 34,5 cm  
w św. p-p.;
sygn. p. d.: Mieczysław Filipkiewicz

Estymacja 3 000–4 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków

Nastrojowy pejzaż autorstwa kra-
kowskiego malarza. Sygnowana, 
niewielkich rozmiarów kompozycja 
namalowana została swobodnymi po-
ciągnięciami pędzla. Górski krajobraz 
w zimowej aurze to jeden z ulubionych 
motywów malarstwa artysty.
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10.
Franciszek TUREK  
– przypisywany 
(1879 Myślachowice 

–1949 Kraków)

Wenecja

akwarela, papier; 70 x 40,2  cm w  świetle 
ramy;
napis l. d. słabo czytelny: Turek [?]

Estymacja 2 500–3 500

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków
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11.
Wojciech KOSSAK  
(1856 Paryż–1942 Kraków) 
Podarunek

olej, deska; 32,6 x 18,7 cm w św. p-p.;
dedykacja p. d.: Od pana Porucznika

Estymacja: 95 000–110 000

Proweniencja: 
kolekcja prywatna, Polska

Obraz wystawiany: 
Kossakowie. Co  za  sukces, co  za  popularność, grad zaszczytów, hono-
rów, Muzeum Regionalne, Stalowa Wola, listopad 2015–luty 2016.

Obraz reprodukowany: 
Krzysztofowicz-Kozakowska S., Kossakowie. Co  za  sukces, co  za  po-
pularność, grad zaszczytów, honorów, Muzeum Regionalne, Stalowa 
Wola 2015, s. 85 (il. barwna).

Bibliografia:
Olszański K., Wojciech Kossak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.

Wspaniała praca Wojciecha Kossaka oprócz walorów artystycznych 
posiada także interesującą historię. Została namalowana na desecz-
ce z pudełka czekoladek - podarunku dla wyjątkowej osoby w życiu 
artysty. Widoczny na obrazie żołnierz pełniący rolę posłańca, trzyma 
w  dłoni specjalną przesyłkę. „Panna Maria Kisielnicka”, jak starannie 
napisano na paczce, była żoną i wielką miłością Wojciecha Kossaka. 
W okresie zabiegania o względy młodej damy, „zakochany po uszy 
Wojciech słał do narzeczonej do Stawisk długie i czułe listy, niektóre 
pięknie ilustrowane akwarelkami i rysunkami. Zwierzał się jej i tłuma-
czył ze swych malarskich poczynań” – opowiada w publikacji na te-
mat artysty Kazimierz Olszański. Olejna, bardzo dobrze zachowana 
praca Kossaka, stanowiła więc kolejny podarunek dla  narzeczonej. 
Przedstawiony żołnierz powstał na  wzór samego artysty, tym bar-
dziej, że kilka lat wcześniej „od jesieni 1876 r. służył jako jednoroczny 
ochotnik 1. c. k. pułku ułanów w Krakowie”, a w kolejnym roku, pisze 
Olszański: „złożył egzamin oficerski i uzyskał stopień podporucznika 
rezerwy”. Zresztą Wojciech upodobał sobie wojsko, był „zapalonym 
żołnierzem”. Co więcej, autor książki zwraca uwagę, że pobyt w woj-
sku wpłynął u  młodego malarza na „pogłębienie upodobań arty-
stycznych do tematów batalistyczno-wojskowych”.
Wojciech Kossak poznał 22-letnią Marysię – córkę ziemiańską ze Sta-
wisk w  1883 roku, po  pięcioletnim pobycie na  studiach w  Paryżu. 
Uczył się tam w szkole Leona Bonnata i Aleksandra Cabanela, wiele 
malował (m. in. świetne portrety, w tym „Autoportret w mundurze 
ułańskim”). Ślub z ukochaną Maniusią odbył się 16 lipca 1884 roku. 
Nowożeńcy zamieszkali w rodzinnym dworku „Kossakówce”. 
Obraz „Podarunek”, bardzo osobisty w wymowie, zajmuje szczególne 
miejsce w kolekcji obrazów Wojciecha Kossaka.
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12.
Teodor AXENTOWICZ  
(1859 Braszow, Rumunia–1938 Kraków)

Lirnik, 1916

olej, płótno; 50 x 37 cm;
sygn. i dat. u dołu: T. Axentowicz / 1916

Estymacja: 40 000–50 000

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa
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13.
Wlastimil HOFMAN  
(1881 Karlino k. Pragi–1970 Szklarska Poręba)

Portret kobiety, 1952

olej, płyta; 33,6 x 26 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. l. d.: Wlastimil / Hofman / 1952

Estymacja 8 000–10 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa

Artysta znany z  malarstwa o  głęboko metaforycznym wymiarze, 
w  tym obrazie rezygnuje z  wątków mitologicznych czy fantastycz-
nych. Jego jedyną bohaterką jest młoda kobieta na tle pejzażu. Ma-
lownicza kompozycja z typową dla artysty nutą melancholii powstała 
na początku  lat 50. W roku jej namalowania, z okazji 50-lecia pracy 
artystycznej, Wlastimil Hofman został odznaczony Sztandarem Pra-
cy II klasy, trzy lata później medalem X-lecia PRL. W 1947 roku artysta 
zamieszkał w  Szklarskiej Porębie, gdzie kontynuował swoją działal-
ność twórczą. Duża monograficzna wystawa prac artysty odbyła się 
w warszawskiej Zachęcie w 1962 roku.
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14.
Alfons KARPIŃSKI  
(1875 Rozwadów–1961 Kraków)

Mimozy

olej, tektura; 39,8 x 49,7 cm;
sygn. l. d.: a. karpiński.;
na odwrocie autorski napis: Mimoza / mal. a. karpiński / Kraków / 1252

Estymacja 12 000–16 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

Pięknie namalowana martwa natura z mimozami wpisuje się w po-
pularną tematykę obrazów artysty. Subtelne, nieco rozmyte kontury 
nadają pracy uroku. Kompozycje artysty charakteryzują się dekora-
cyjnością i nasyconą barwą.
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15.
Wiktor KORECKI  
(1890 Kamieniec Podolski–1980 Komorów)

Zima

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

Estymacja 7 000–9 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
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16.
Wojciech WEISS 
(1875 Leorda, Rumunia–1950 Kraków)

Akt kobiecy

kredka, pastel, papier; 35,7 x 28,2 cm w św. p-p.;
na odwrocie:
– stempel owalny z napisem: ZE ZBIORU DZIEŁ WOJCIECHA  WEISSA. 

DOM  ARTYSTY (w środku monogram wiązany: WW);
– numer ze spuścizny artysty: 004895

Estymacja 4 000–6 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków

Naturalne piękno i  swobodne ruchy dalekie od  wystudiowanych 
gestów składają  się na  artystyczną, subtelną wizję kobiecego ciała 
w  wykonaniu Wojciecha Weissa. Stanowiło ono istotny temat jego 
twórczości. Charakterystyczna jest również intymna sceneria, w której 
portretował swoje modelki. W  aktach namalowanych przez artystę 
widać inspiracje malarstwem m. in. Velázqueza, Renoira czy Rubensa.
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17.
Roman KRAMSZTYK  
(1885 Warszawa–1942 Warszawa)

Pejzaż (Sad owocowy), przed 1913

olej, płótno; 65,2 x 92,3 cm;
sygn. l. d.: Kramsztyk;
na krośnie widoczny fragment napisu (uszkodzony): … sklep…

Estymacja 90 000–110 000

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska 

Obraz reprodukowany:
– „Świat” 1913, nr 48, s. 4 (il. cz.-b.).
– Roman Kramsztyk 1885–1942. Wystawa monograficzna luty–marzec 

1997, pod red. R. Piątkowskiej i M. Tarnowskiej, Żydowski Instytut 
Historyczny – Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa 1997, 
s. 177, poz. 18 (il. cz.-b.) [tu obraz wymieniony jako zaginiony].

Wystawiany w Krakowie w 1913 roku i we Lwowie rok później, efek-
towny pejzaż wybitnego artysty przełomu wieków. W twórczości na-
wiązywał do  francuskiego postimpresjonizmu. Tematyka pejzażowa 
inspirowana chociażby pobytami malarza we Francji i Hiszpanii, pozo-
stawała jedną z kluczowych. Namalowany z niezwykłą intuicją kolo-
rystyczną widok na sad reprodukowany jest w materiałach o artyście. 
W  nastrojowej, nasyconej światłem kompozycji widać mistrzostwo 
techniki malarskiej i energiczny dukt pędzla.
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19.
Jan LEBENSTEIN  
(1930 Brześć Litewski–1999 Kraków)

Figura osiowa, 1960

tusz, papier; 62,7 x 46,5 cm w św. p-p.;
na odwrocie: 
– nalepka z opisem pracy: THE MUSEUM OF MODERN ART. / 11 WEST 

53RD STREET NEW YORK / FIFTEEN POLISH PAINTERS / ARTIST Leben-
stein / TITLE AXIAL FIGURE, 1960. Ink / CIRCULATING EXHIBITION NO. / 
MUSEUM NO. 61.1854 BOX NO.;

– nalepka: Museum of Modern Art / LOAN / 61.1854 / Selz
– nalepka: THE MINNEAPOLIS / INSTITUTE / OF ARTS / No. L61.774 / Lent 

Museum of / By Modern Art
– oznaczenie: 61-1854;
– nalepka firmy ramiarskiej

Estymacja 40 000–50 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kanada

Wystawiany:
15 Polish Painters, The Museum of Modern Art, Nowy Jork, sierpień–
październik 1961; The Minneapolis Institute of Art, 1961.

Debiutująca w polskiej ofercie aukcyjnej kompozycja Jana Lebenste-
ina była jednym z prezentowanych obiektów na zbiorowej wystawie 
polskich twórców w  prestiżowym nowojorskim MoMA. W zbiorze 

archiwalnych zdjęć z  tej wystawy zachowała się fotografia, na której 
widać oferowaną kompozycję. Praca należy do  charakterystycznych 
przedstawień w  twórczości artysty –  figur osiowych –  wertykalnie 
umieszczonych sylwet wykonanych w uproszczonej stylistyce. Kom-
pozycja wykonana tuszem zwraca uwagę energicznie prowadzoną 
linią. Misternie prowadzone kreski zamknięte w  owalnym kształcie 
skomponowane zostały z lekkością i wyobraźnią. Lebenstein pod ko-
niec  lat  50. zamieszkał w  Paryżu. Kolejna dekada (z  której pochodzi 
prezentowany obraz) przyniosła dalszy prężny rozwój jego artystycz-
nych wizji. Powstały wtedy m. in. cykle: „Carnet intime” i „Creatures 
abominables”. 

Fotografia z  wystawy „Fifteen Polish Painters”.
Archiwum fotograficzne Museum of Modern Art, Nowy Jork.

Zdjęcie: Soichi Sunami.
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20.
Edward DWURNIK  
(1943 Radzymin–2018 Warszawa)

Mogielnica na wiosnę, 1999

olej, płótno; 92 x 118 cm;
sygn. i dat. p. d.: 1999 / E. DWURNIK;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: : XXIII 51 [w kole] / 2529 [w prosto-
kącie] oraz 5-7.08.99 / E. DWURNIK / „Mogielnica na wiosnę / (-jamnik 
na chodniku)”;
na odwrocie nalepka aukcyjna

Estymacja: 50 000–70 000l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków

Lata 90. określane są mianem „błękitnego okresu” w twórczości ma-
larza. Kolor ten dominuje w  wedutach miejskich i  charakterystycz-
nych pejzażach morskich. W  kolejnej dekadzie Dwurnik zwrócił  się 
w kierunku abstrakcji, nie ograniczając jednak motywów malarskich. 
Tworzył także akty kobiece czy rozpoznawalne martwe natury. Olejny 
obraz z 1999 roku przykuwa wzrok fantazyjną, pastelową kolorystyką. 
Choć nasuwa skojarzenia z pejzażem miejskim nie ma tu budynków 
ani ludzi. Pomiędzy wydzielonymi skupiskami „lukrowanych” drzew, 
dostrzec można jedynie szkicowo namalowane zwierzęta. Obraz 
napawa optymizmem. Dzięki widocznym napisom: „Wielkanoc”, „ma-
zurki”, „wiosna” przywołuje świąteczny klimat. Sygnowana, dużych 
rozmiarów kompozycja została szczegółowo opisana przez artystę. 
Efektowna pod  względem malarskim i  kolekcjonerskim warta jest 
szczególnej uwagi.
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21.
Alfred LENICA  
(1899 Pabianice–1977 Warszawa)

Kompozycja abstrakcyjna

olej, płyta; 34,2 x 24,5 cm;
sygn. p. d.: lenica

Estymacja 30 000–40 000 l

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

Charakterystyczny dla  artysty sposób malowania, nasycone kolory 
i pełna dynamizmu abstrakcyjna forma. Oferowana, sygnowana kom-
pozycja namalowana została z  wykorzystaniem intensywnej palety 
barw. Dzięki niuansom w tonacji kolorów praca nabiera głębi i wy-
razistości. Alfred Lenica korzystał z  różnych sposobów artystycznej 
narracji. Bliska mu była dekalkomania, taszyzm, korzystał z osiągnięć 
kubizmu i surrealizmu. W malarstwie widział podobieństwo do mu-
zyki (studiował w Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu), a jedno-
cześnie narzędzie służące do wyrażania emocji i przeżyć. O uznaniu 
i popularności artysty świadczy obecność jego dzieł w wielu kolek-
cjach muzealnych (np. Muzeum Narodowym w Krakowie, Poznaniu, 
Warszawie), a także zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
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22.
Alfred LENICA  
(1899 Pabianice–1977 Warszawa)

Abstrakcja, 1961

gwasz, papier; 40,7 x 28,5 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: ALenica;
sygn. i dat. na odwrocie: ALenica / 1961

Estymacja 6 000–8 000 l

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

Praca posiada szkło muzealne.

Pierwsza połowa lat 60. zapisała się ważnymi dla Alfreda Lenicy wy-
darzeniami artystycznymi. Należą do nich: Grand Prix na  I Festiwalu 
Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (1962 rok), wysta-
wa indywidualna w  poznańskim Arsenale (1963 rok), udział w  eks-
pozycji „Konfrontacje 63” w Galerii Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
oraz przyjęcie artysty do Grupy Krakowskiej (1965 rok). 
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23.
Jadwiga MAZIARSKA  
(1916 Sosnowiec–2003 Kraków)

Kompozycja

technika mieszana, wosk, płótno; 80,3 x 60,2 cm;
na odwrocie: Jadwiga Maziarska / Kraków, Sobieskiego 1, m. 5

Estymacja 40 000–60 000 l

Proweniencja:
– z kolekcji prof. Zbigniewa Łagockiego (do 2000 roku)
– kolekcja prywatna, Kraków

W twórczości Jadwigi Maziarskiej struktura dzieła i jego materia po-
zostawały jednymi z najistotniejszych zagadnień artystycznych. Za-
interesowanie nimi oraz  twórcze natchnienie, które poprzez obraz 
zyskiwało widzialny, materialny kształt, stanowiło bodziec do arty-
stycznego aktu tworzenia. Oferowana „Kompozycja” o nieregularnej, 
niemal rzeźbiarskiej fakturze jest interesującym przykładem twór-
czości artystki. Wyciszona, stonowana kolorystyka i charakterystycz-
ne dla  Maziarskiej eksperymentowanie w  obrębie materii obrazu 
przyniosło nieoczywisty artystyczny efekt.
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24.
Ryszard WINIARSKI  
(1936 Lwów–2006 Warszawa)

Chance vertical game 5 x 5, 1981

akryl, ołówek, deska; 130 x 5 x 3,5 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: chance/ vertical / game / 5 
x 5 / winiarski / 81

Estymacja 40 000–50 000 l

Certyfikat autentyczności wydany przez spadkobierczynię 
artysty.

Proweniencja:
– kolekcja Gerarda Jürgena Bluma (do 2000 roku)
– kolekcja prywatna, Berlin 

Obiekt wystawiany:
Muzeum Modern Art Fulda, Hünfeld
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25.
Ryszard WINIARSKI  
(1936 Lwów–2006 Warszawa)

Game for one, 1988

akryl, płótno; 64 x 64 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: game for one / winiarski ‘88

Estymacja 70 000–90 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska
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26.
Ryszard WINIARSKI  
(1936 Lwów–2006 Warszawa)

Kompozycja geometryczna, 1984

technika graficzna, papier; 46,5 x 48,7 cm w świetle p-p.;
sygn. i dat. p. d.: winiarski 84.;
oznaczenie l. d.: 2/10

Estymacja 7 000–10 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

Praca posiada szkło muzealne.

Wpływ malarstwa tzw. nowego ekspresjonizmu oraz innych tenden-
cji w sztuce, przyczynił się do zmian w koncepcji artystycznej Ryszar-
da Winiarskiego. W  katalogu jego prac, oprócz kwadratów, zaczęły 
pojawiać się inne struktury, nawiązujące przykładowo do reguły góry 
lodowej (projekt w mieście Groningen czy w Chełmie). W latach 80. 
powstał m. in. „Czarny kwadrat, czyli fruwająca geometria” – instalacja, 
na  którą składały  się pocięte kwadraty, połączone w  nową struktu-
rę. Opisywana praca pochodzi z tego okresu. W 1984 roku odbyła się 
wystawa indywidualna „Geometria w  stanie napięcia” w  Galerii „RR” 
w Warszawie. Ryszard Winiarski uczestniczył również w  wystawach 
zbiorowych w Galerii „Zapiecek” i Muzeum Narodowym w Warszawie.
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Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

Artysta związany z  Łodzią: absolwent Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych, profesor zwyczajny, rektor Akademii Sztuk Pięk-
nych, jeden z przedstawicieli łódzkiej szkoły plakatu. Prace Stanisła-
wa Łabęckiego wzbogacają prestiżowe zbiory muzealne w  kraju 
i za granicą, m. in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie, 
Wrocławiu, Guggenheim Museum w Nowym Jorku, Kamekura Mu-
seum Modern Art w Japonii czy Krennert Museum Uniwersity of Ili-
nois w Urbana Champaign w USA.

27.
Stanisław ŁABĘCKI  
(ur. 1935 Brzeźnica)

MMV-2, 2005

akryl, płyta; 79,5 x 79,5 cm;
na odwrocie: STANISŁAW ŁABĘCKI / MMV-2 / Acryl 79,5 x 79,5 cm / 2005 
(ołówkiem)

Estymacja 10 000–12 000 l
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– Jan Berdyszak. Gęstość cienia. Pomiędzy Światłem a ciemnością. Den-
sity of The Shadow. Between Light and Darkness, pod red. M. Smoliń-
skiej, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruń 2012.

Interesująca pozycja kolekcjonerska z  dojrzałego okresu twórczości 
artysty. Dwubarwna, powycinana kompozycja z nałożonymi na siebie 
warstwami jest kontynuacją doświadczeń artysty z przestrzenią jako 
elementem dzieła sztuki. W  2009  roku artysta zrealizował cykliczne 
partytury „Alfabetu na dwa duety”, a także m. in. prace „Reszty  z reszt” 
(2009–10). Maria Berdyszakowa opisuje: „Artystę interesują sytuacje 
powodujące powstawanie reszt i ich wpływ na charakter ich potencji 
[…]. Tak powstały prace akrylowe na papierze Reszty z Reszt, a także 
partytury Alfabetu na dwa duety w 2009 roku. W pracach tych nastę-
puje […] dalsza kontynuacja doświadczeń […] dotyczących wielo-
rakiej matrycowości, lustrzanowatości, dysbarwności, symptomów 
potencji i zmienności kontekstowych wrażeń i znaczeń”.

28.
Jan BERDYSZAK  
(1934 Zawory–2014 Poznań)

Alfabet na duet, 2009

akryl, karton; ok. 53,3 x 75,5 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: I. ALFABET NA DUET (partytura na / 
sopran i  sopran altowy, A-P) / JAN / BER / DYSZ / AK / 2009 / akryl / 
53 x 75,6 cm /  I /2/2;
na odwrocie nalepka ramiarska

Estymacja 16 000–20 000 l

Proweniencja:
– z kolekcji rodziny artysty
– kolekcja prywatna, Kraków

Bibliografia:
– Kościelak E., Szafkowska M., Jan Berdyszak. Szkice i rysunki, Muzeum 

Narodowe, Wrocław 2012.
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29.
Jerzy NOWOSIELSKI  
(1923 Kraków–2011 Kraków)

Portret, 1984

tusz, papier; 29,5 x 23 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. na odwrocie: Jerzy Nowosielski / 84;
na odwrocie oznaczenia: 872 [w owalu] / 00HB14 [?] / 3 [w kole]

Estymacja 8 000–10 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

Praca posiada szkło muzealne.

Wykonany tuszem rysunek przedstawia jeden z charakterystycznych 
motywów twórczości artysty z lat 80. Portrety tworzone za pomocą 
prostych linii, ascetyczne, stanowią zaledwie zarys, kontur przedsta-
wianych osób. Subtelna kreska, w oparciu o którą kreowana jest po-
stać, nadaje oryginalności popularnemu tematowi malarskiemu.
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30.
Jerzy NOWOSIELSKI  
(1923 Kraków–2011 Kraków)

Projekt ikonostasu – praca dwustronna

akwarela, karton; 21,5 x 31 cm w św. p-p.;
sygn. na odwrocie: Jerzy Nowosielski;
na odwrocie scena Ukrzyżowania (ołówkiem)

Estymacja 15 000–18 000 l

Proweniencja:
– dar artysty
– kolekcja prywatna, Polska

Praca posiada szkło muzealne.

Jerzy Nowosielski w  swojej twórczości chętnie sięgał po  tematykę 
religijną. Pięknie malowane ikony, pomysłowe projekty sakralne i po-
lichromie przedstawiał z  charakterystyczną kreską i  malarską wraż-
liwością. Oferowana kompozycja dwustronna to projekt jednego 
z symboli architektury sakralnej prawosławia.
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Obraz wystawiany:
Pół wieku metafory, Galeria Anna Iglińska, Kraków, marzec–kwiecień 
2001.

Jerzy Skarżyński był scenografem teatralnym i filmowym, utalentowa-
nym malarzem. Współpracował z teatrem Tadeusza Kantora, Teatrem 
Lalki i Maski Groteska oraz Teatrem Starym w Krakowie. Do jego do-
robku artystycznego zaliczają się także ilustracje książkowe i plakaty. 
Przykładem nietuzinkowej, plastycznej wyobraźni artysty jest pre-
zentowana kompozycja z 1975 roku. Fantastyczny stwór przywołuje 
skojarzenia ze stylistyką surrealizmu. Biegłość techniki malarskiej i nie-
skrępowana twórcza energia wybitnego pedagoga warte są uwagi 
kolekcjonerów. W roku powstania omawianej pracy Skarżyński został 
odznaczony m. in. Nagrodą Miasta Krakowa oraz nagrodą na XI Mię-
dzynarodowym Salonie Komiksu i Animacji w Lucce we Włoszech.

31.
Jerzy SKARŻYŃSKI  
(1924 Kraków–2004 Kraków)

Kompozycja, 1975

technika mieszana, gwasz, papier; 70 x 31 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.:  Lidia i Jerzy / Skarżyńscy / 75;
na odwrocie naklejka wystawowa: GALERIA / ANNA IGLIŃSKA / Indy-
widualna wystawa / „Pół  wieku metafory” marzec 2001 / ul. Bracka 4, 
Kraków [nr telefonu]

Estymacja 4 000–5 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa
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32.
Tadeusz KANTOR  
(1915 Wielopole Skrzyńskie–1990 Kraków)

Przedsiębiorca pogrzebowy – projekt kostiumu

gwasz, papier; 34,2 x 23,8 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: T Kantor;
napis l. d.: Przedsiębiorca pogrzebowy

Estymacja 7 000–10 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Warszawa

Prezentowany projekt kostiumu teatralnego jest cennym pod wzglę-
dem malarskim i  historycznym przykładem działalności artysty 
na  gruncie scenograficznym. Sprawnie malowany, z  artystycznym 
zacięciem i  pomysłowością, stanowi ciekawe uzupełnienie dorobku 
wybitnego twórcy. Kantor przez kilkadziesiąt  lat realizował projekty 
dla teatrów zawodowych. W 1981 roku otrzymał nagrodę Ministra Kul-
tury i Sztuki I stopnia w dziedzinie teatru za twórczość scenograficzną.
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33.
Teofil OCIEPKA  
(1891 Janów Śląski–1978 Bydgoszcz)

Wodopój, 1961

olej, płótno; 47,7 x 57,2 cm;
sygn. i dat. p. d.: Ociepka T. / 1961.;
na odwrocie: 
– napis: Wodopój / 1961 r.;
– kartka z pieczęciami i opisem: poz 50. / Kl – I4-662/654/68

Estymacja 20 000–30 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kanada

W prezentowanym obrazie zachwyca niebanalna wyobraźnia, soczy-
stość barw i pewność posługiwania się techniką malarską 70-letnie-
go już wówczas artysty. Malarz-samouk, śląski prymitywista stał  się 
jednym z  symboli tzw. Grupy Janowskiej – artystycznego fenome-
nu  lat 50. W  malarstwie Teofila Ociepki odnajdujemy silne odwoła-
nia do okultyzmu, śląskich wierzeń i obyczajów oraz świata przyrody. 
W  fantastycznych, nieco zagadkowych kompozycjach ważną rolę 
odgrywa symbol i kolor. Obrazy artysty to niezwykle szczere, osobi-
ste wypowiedzi o  sprawach dla  niego najistotniejszych. Stosowane 
określenie „malarz naiwny” w  jego przypadku można na  równi po-
stawić z wrażliwością nieskażoną wymogami konwencji i kierunków 
artystycznych.
Oferowany obraz powstał dwa lata po  wystąpieniu Teofila Ociepki 
z  Grupy Janowskiej. Artysta przeprowadził  się do  Bydgoszczy i  za-
rzucił zainteresowania okultyzmem. W tym okresie na pierwszy plan 
jego obrazów wysuwają się baśniowe pejzaże, dzikie dżungle i ogro-
dy. Twórczość Ociepki została doceniona także za granicą. Wystawiał 
w Wiedniu, Amsterdamie czy Paryżu.
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34.
Aleksandra JACHTOMA  
(ur. 1932 Barchaczów)

Kompozycja, 1997

gwasz, papier; 20,5 x 14,8 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: A JACHTOMA 1997 (ołówkiem)

Estymacja 2 500–3 500 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Niemcy

Kolor i  światło to główne narzędzia języka malarskiego Aleksandry 
Jachtomy. W  jej twórczości dostrzega  się nawiązania do  malarstwa 
Henryka Stażewskiego. Bogactwo tonacji kolorystycznych widocz-
nych w  prezentowanej pracy ujmuje subtelnością i  szczególną po-
etyckością przekazu. Wyjątkowe wyczucie plamy barwnej, nadaje 
kompozycji harmonii.
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35.
Lech KUNKA  
(1920 Pabianice–1978 Łódź) 

Akt kobiecy, 1954

olej, płótno; 113,5 x 81,5 cm;
sygn. i dat. l. d.: L Kunka. 54;
na odwrocie napis: Kunka;
na krośnie napis: LECH KUNKA

Estymacja 9 000–14 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

Soczysta, gęsta od barw kompozycja łączy elementy figuralne (po-
stać leżącej kobiety) z abstrakcyjną formą. Nieco groteskowa, przeja-
skrawiona postać dzięki pomysłowemu zestawieniu barw i linii nabie-
ra nietuzinkowego charakteru. Artysta kształcił się u Strzemińskiego 
i Légera. W latach 50. stosował geometryczne uproszczenia i kontra-
stowe kolory, a  jednocześnie malował kompozycje pełne ekspresji. 
W 1955 roku uczestniczył w wystawie „Przeciw wojnie, przeciw faszy-
zmowi”, dwa lata później w II Wystawie Sztuki Nowoczesnej.
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36.
Teresa RUDOWICZ  
(1928 Toruń–1994 Kraków)

Bez tytułu

kolaż, technika mieszana, płótno; 100 x 77 cm;
na odwrocie kartka z napisem: Teresa Rudowicz

Estymacja 12 000–17 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

Obiekty Teresy Rudowicz to specyficzne mikroświaty zbudowane 
z bogactwa elementów: drobnych przedmiotów codziennego użytku, 
fragmentów manuskryptów czy fotografii. W swojej twórczości człon-
kini II Grupy Krakowskiej czerpała inspiracje z  surrealizmu, taszyzmu 
czy malarstwa abstrakcyjnego. Na  przełomie  lat 50. i  60. rozpoczęła 
tworzenie charakterystycznych kolaży. Oferowana kompozycja jest 
znakomitym przykładem jej artystycznych wizji. Umieszczone na płót-
nie elementy, urywki dokumentów, materiałów, czarno-białe zdjęcia, 
będące dotąd bezużytecznymi, dzięki konwencji stworzonej przez ar-
tystkę, podniesione zostały do rangi symbolu. Kompozycję Teresy Ru-
dowicz można czytać niczym książkę. Przenosi ona do teraźniejszości 
elementy zapomniane, nadając im nowe, artystyczne życie.
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37.
Jerzy NOWOSIELSKI  
(1923 Kraków–2011 Kraków) 

Projekt witraża

akwarela, gwasz, ołówek, papier;  
22,5 x 8,5 cm;
sygn. i opisany na odwrocie: DELON – War-
szawa / wstępne projekty / witraży / Jerzy 
Nowosielski

Estymacja 8 000–10 000 l

Proweniencja:
– dar artysty
– kolekcja prywatna, Polska

Praca posiada szkło muzealne.

Witraże są kolejnymi obok polichromii pra-
cami Jerzego Nowosielskiego w  obrębie 
architektury sakralnej. Zdobią przykłado-
wo wnętrze kościoła Opatrzności Bożej 
w Wesołej koło Warszawy. Projekty witraży 
malowane były na płaszczyźnie siatki zbu-
dowanej z  kwadratów, zwykle z  wykorzy-
staniem czystych kolorów, niejednokrotnie 
nawiązując do malarstwa ikonowego. Opi-
sywana kompozycja jest przykładem pracy 
twórczej artysty w tym zakresie.
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38.
Władysław PODRAZIK (ur. 1953 Jodłowa)

Epifania, 1995

olej, płótno; 45 x 30 cm;
sygn., dat. i  opisany na  odwrocie: 1995 / WŁADYSŁAW / PODRAZIK / 
‘EPIFANIA’ / 45 X 30 / OLEJ

Estymacja 5 000–7 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków

Artysta malarz, autor esejów o sztuce i wierszy. Studiował na Wydzia-
le Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego profesorami 
byli m. in. prof. Stanisław Rodziński  i prof. Jerzy Nowosielski (w jego 
pracowni uzyskał dyplom w 1989 roku). Wspólnie z Romanem Mazur-
kiewiczem jest autorem antologii „Prorok na skale. Myśli Jerzego No-
wosielskiego”. Maluje głównie obrazy abstrakcyjne, o silnym akcencie 
kolorystycznym (cykle „Epifanie”).
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39.
Rajmund ZIEMSKI (1930 Radom–2005 Warszawa)

Pejzaż 4, 1985

olej, płótno; 62,3 x 39,5 cm;
sygn. l. d.: R. ZIEMSKI;
na odwrocie napis: RAJMUND ZIEMSKI / PEJZAŻ 4 / 62 X 40 / 1985;
na krośnie oznaczenia: 7174/1

Estymacja 13 000–16 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Wiedeń

Gęste pokłady olejnej farby i  widoczna ekspresja kładzionych plam 
bliskie są sztuce informel, tak ważnej dla twórczości artysty. Znakomi-
ty profesor akademicki zajmował się zagadnieniami barwy i materii 
dzieła sztuki. W  swoich kompozycjach abstrakcyjnych z  upodoba-
niem łączył kontrastowe kolory.
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40.
Mieczysław WIŚNIEWSKI (1929 Toruń–2018)

Układ LV/144, 2006

technika własna, płótno; 46 x 47,2 cm; 
opisany na krośnie: Mieczysław Wiśniewski / „UKŁAD LV/144” – 2006. 
46 x 47

Estymacja 14 000–16 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Niemcy

Profesor akademicki, uczestnik kilkuset wystaw krajowych i  zagra-
nicznych, autor różnorodnych projektów artystycznych: od malarstwa 
sztalugowego, po  kompozycje kolażowe i  mozaiki. Poszukiwania 
Mieczysława Wiśniewskiego obejmowały obszar abstrakcji geome-
trycznej i  malarstwa strukturalnego. Prace artysty były wynikiem 
eksperymentowania w  zakresie materii dzieła sztuki, geometrii czy 
światłocienia.
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41.
Zbigniew MAKOWSKI  
(ur. 1930 Warszawa–2019)

Książka artystyczna, 1960

gwasz, akwarela, tusz, czarny pisak; 22,6 x 17,6 cm;
sygn. i opisana na wewnętrznej stronie tylnej okładki: KSIĄŻKA TA PO-
WSTAŁA / DNIA TRZYNASTEGO / WRZEŚNIA 1960  ROKU / TO JEST DZIŚ. 
/ CZASY DLA SZTUKI NIE / SĄ NAJLEPSZE. / POKORY I ODWAGI JED= / 
NOCZEŚNIE. / LABIRYNT WODA KAMI= / EŃ WRZECIONO. / AND SEEK 
YOUR PRAISE /Zbigniew Makows / ki / WARSZAWA;
na wklejce datowanie i autorski opis: TO JEST MUZYKA KTÓRA ROBI CO 
/ WSZYSTKO / 13.IX.1960 ROK

Estymacja 10 000–12 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków

Książka A. N. Izergina „Malarstwo niemieckie XVII stulecia” stała  się 
bazą do  oryginalnej malarskiej ekspresji znanego artysty. Wycinki, 
zamalowania, rysunki i  autorskie opisy przekształciły standardową 
formułę książki w  zupełnie nowy obiekt artystyczny. Niemal każda 
strona nosi w sobie ślad malarskiej ingerencji. Artysta śmiało burzy 
zastaną konwencję. Projektuje na nowo, łamie kompozycję, bawi się 
formą. Wymowna jest również baza, na której pracował Makowski. 
Na  publikację o  malarstwie zostaje nałożona nowa malarska inter-
pretacja, być może symboliczne zderzenie sztuki dawnej i współcze-
snej. Cenny jest także autorski opis z datą i miejscem powstania. 
Księgi tworzył Makowski od początku lat 60. Wykorzystywał do swo-
ich artystycznych celów gotowe publikacje, tak jak w  oferowanej 
pracy, ale i tworzył obiekty autorskie, wykonywane w całości samo-
dzielnie. Unikatowa forma artystyczna, nie tylko od strony wizualnej, 
ale i  merytorycznej opartej na  odwołaniach do  literatury i  bogatej 
symboliki, stała się artystycznym ewenementem. Ważna ekspozycja 
ksiąg artysty miała miejsce w Muzeum Narodowym we Wrocławiu 
w 2015 roku.
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42.
Hans Georg ESCH  
(ur. 1964 Neuwied, Niemcy)

Architektura

fotografia barwna; 58,5 x 83 cm w świetle ramy;
sygn. i oznaczenie egzemplarza w kompozycji p. d.: H G 
Esch / 239/300
napis tłoczony l. d.: H. G. ESCH;
na odwrocie tektury napis: HANS GEORG Esch

Estymacja 5 000–7 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

Niemiecki artysta specjalizujący  się w  fotografii archi-
tektonicznej. Jeden z  czołowych przedstawicieli tego 
nurtu, współpracujący z  międzynarodowymi firmami.  
Niebanalne ujęcia przestrzeni miejskiej, szeroki kadr, wy-
jątkowe kompozycje urbanistyczne przedstawione z ar-
tystycznym zacięciem sprawiają, że prace artysty warte 
są uwagi. Fotografie Hansa Georga Escha prezentowane 
były na wystawach na całym świecie oraz reprodukowa-
ne w katalogach (np. „Megacities” i „City and Structure”).

43.
Antonin KRATOCHVIL (ur. 1947)

Bono

fotografia czarno-biała; 29,4 x 39,3 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: AKratochvil;
oznaczenie egzemplarza l. d.: 1/10

Estymacja 5 000–6 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Praga

Bibliografia:
Antonin Kratochvil persona, Slovart, 2006. 

Amerykański fotoreporter pochodzenia czeskiego, lau-
reat licznych nagród, w  tym czterokrotnie World Press 
Photo (w 1998, 1999 i dwukrotnie w 2003  roku), uzna-
ny za jednego z najlepszych fotografów świata. Do jego 
bogatego artystycznego dorobku zaliczają się fotografie 
reportażowe (np. serie „Haiti”, „Czarnobyl”, „Irak”) czy zna-
komite portrety sławnych artystów. Niebanalne ujęcia 
i klasyczne piękno czarno-białych fotografii tworzą spe-
cyficzny styl artysty.
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44.
Jan SAUDEK (ur. 1935 Praga)

Pierwszy dzień w domu

fotografia czarno-biała; 26,8 x 17,8 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: JAN SAUDEK;
na odwrocie: Image No. / 29  Print No. / 22/50 /  Image Date / 1963  Date 
Printed / 1979 / © Jan Saudek 1981 / 178.023.3.14  22/50  1979.739 I 

Estymacja 12 000–16 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Praga

Bibliografia:
Mrázková D., Jan Saudek, Slovart, 2014. 

Jeden z  najbardziej znanych czeskich fotografów. Jego prace znaj-
dują  się w  najważniejszych kolekcjach w  Europie, Stanach Zjed-
noczonych, Azji. Fotografie Jana Saudka prezentowane były m. in. 
w paryskim Centre Georges Pompidou i Metropolitan Museum of Art 
w Nowym Jorku. Prezentowana, sygnowana fotografia po raz pierw-
szy dostępna jest w ofercie aukcyjnej na polskim rynku sztuki. 
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45.
Stanisław FIJAŁKOWSKI  
(ur. 1922 Zdołbunów na Wołyniu / obecnie Ukraina)

Teka Xylon 63

technika własna (szlachetny wydruk linorytu), papier; 49,3 x 68,5 cm 
(wymiar podwójnych arkuszy);
3 arkusze podwójne z dwiema kompozycjami i 1 arkusz z siedmioma 
kompozycjami, obwoluta z informacjami o artyście w języku niemieckim

Estymacja 2 500–3 500 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

Prezentowane prace łączą w sobie oszczędność formy, w której domi-
nują subtelnie prowadzone linie oraz bogactwo interpretacyjne. Grafiki 
z teki Xylon 63 nawiązują do form geometrycznych, nie podporządko-
wują się jednak ściśle ich regułom. Stanisław Fijałkowski należy do Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON z  siedzibą 
w Szwajcarii. Do 2000 roku był przewodniczącym Polskiej Sekcji tego 
stowarzyszenia. 
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46.
Roman CIEŚLEWICZ (1930 Lwów–1996 Paryż)

Niebieska linia

serigrafia, papier; 62 x 49 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: R. CIEŚLEWICZ (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.: 95/100 (ołówkiem)

Estymacja 1 500–2 500 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków

Jeden z najważniejszych przedstawicieli „polskiej szkoły plakatu”, zna-
komity grafik, współpracował z uznanymi czasopismami, w tym „Elle”, 
„Vogue”, „Opus International”, „Projekt” i  wydawnictwami: Iskry, PIW, 
Czytelnik, Hachette czy Hazan. Bogata lista dokonań, wystaw i presti-
żowych nagród przyznanych artyście plasuje go wśród kanonu pol-
skich grafików współczesnych. Sygnowana praca charakteryzuje  się 
mocnym, sugestywnym przekazem. Niebieski kolor przełamując do-
słownie i w przenośni układ grafiki, burzy klasyczną dychotomię barw. 
Intrygująca kompozycja łączy wieloznaczność przekazu z pomysłową 
artystyczną stylistyką.
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47.
Salvador DALÍ  
(1904 Figueras/Hiszpania–1989 Figueras/Hiszpania)

La Danse (Dante, Les Servantes)

litografia barwna, papier; 57 x 43,6 cm w św. p-p.; 
sygn. p. d.: Dalí;
oznaczenie egzemplarza l. d.: 333/375;
u góry stempel: Dali

Estymacja 9 000–11 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Wiedeń
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48.
Salvador DALÍ  
(1904 Figueras/Hiszpania–1989 Figueras/Hiszpania)

Piekło, Pieśń VIII, z cyklu: Boska Komedia

drzeworyt barwny, papier bawełniany Rives; 32,7 x 25,2 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: Dali;
oznaczenie edycji l. d.: E.A.;
na  odwrocie nalepka z  opisem: Salvador Dali / Heaven 1959 – (Göt-
tliche Kömedie) / Farbiger Holzschnitt – Kolorowany Drzeworyt. / Ausga-
be auf Rives – Bütten 150 + 10 A. E,  Handsigniert. / 19?

Estymacja 9 000–11 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Wiedeń

Ilustracje do „Boskiej Komedii” Dantego Alighieri powstały w latach 50. 
XX wieku. Obejmowały prace wykonane techniką akwareli (trzydzieści 
trzy do każdej części poematu i po jednej wstępnej). Miały być ozdobą 
jubileuszowego wydania z okazji 700-lecia urodzin pisarza. Choć rząd 
włoski zrezygnował z tego zlecenia, Dali nie tylko ukończył swoje dzie-
ło, ale i przygotował graficzne wersje w technice drzeworytu (wspól-
nie z Raymondem Jacquetem i Jeanem Taricco). Bogactwo niuansów 
kolorystycznych wymagało żmudnego przygotowywania nawet 
czterdziestu matryc dla jednej ilustracji. Wyjątkowy zestaw kompozy-
cji opowiada historię wędrówki do piekła, czyśćca i raju przedstawio-
ną z charakterystyczną dla Salvadora Dalego surrealistyczną wyobraź-
nią. Wydłużone sylwetki, odważne, malarskie interpretacje, elementy 
makabry sprawiają, że XIV-wieczne arcydzieło literatury sugestywnie 
przemawia do współczesnego odbiorcy. Prezentowana praca posia-
da sygnaturę artysty oraz oznaczenie „E.A.” informujące o unikatowej 
edycji autorskiej. 
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49.
Stanisław STACH (ur. 1954 Olkusz)

Asocjacja VI, 2018

akwarela, papier; 29,3 x 21 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. l. d.: Stach 2018

Estymacja 3 000–4 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Olkusz

Obraz reprodukowany: 
Stanisław Stach. Malarstwo, GRAFPRESS Łukasz Kajda, Olkusz 2019,  
s. 18 (il. barwna).

Absolwent Wydziału Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
wielokrotnie nagradzany za  pracę twórczą (przykładowo na  Mię-
dzynarodowym Biennale Rysunku w  Cleveland w  Anglii i  Między-
narodowej Wystawie Małych Form Artystycznych w  Kanadzie). Ar-
tysta aktywnie uczestniczy w działalności wystawienniczej w Polsce 
i  za  granicą. Oferowana, bogata kolorystycznie kompozycja, jest 
przykładem oryginalnej malarskiej poetyki utalentowanego malarza.
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50.
THE KRASNALS. WHIELKI KRASNAL
Zestaw artystyczny, 2019

technika mieszana; 51,5 x 69,7 cm;
sygn. p. d.: Whielki Krasnal;
sygn. i dat. na pędzlu: Whielki Krasnal The Krasnals 2019;
sygn. na odwrocie: Whielki Krasnal

Estymacja 2 500–3 500 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków
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51.
Norman LETO (ur. 1980 Bochnia)

Rozkapryszona wśród ludzi, 2014

akryl, płótno; 130 x 130 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: ROZKAPRYSZONA / WŚRÓD LUDZI / 
NORMAN 2014

Estymacja 12 000–18 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków

Obraz wystawiany i reprodukowany: 
Norman Leto. Ludzie, którzy ciągle czegoś ode mnie chcą, Państwowa 
Galeria Sztuki, Sopot, marzec 2016, s. 147 (il. barwna).
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52.
THE KRASNALS. WHIELKI KRASNAL
Zenek Martyniuk, 2017

gwasz, tektura; 70 x 45 cm;
sygn. i dat. prawy bok: THE KRASNALS‘ 2017;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: „Król jest tylko jeden / Zenek Marty-
niuk” / The Krasnals‘ 2017 / Whielki Krasnal

Estymacja 6 000–9 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków
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53.
Barbara WRONISZEWSKA (ur. 1956)

Szach, z cyklu Czarno na białym, 2020

tusz, płótno; 177,5 x 177,5 cm;
sygn., dat. i opisany p. d. (w kompozycji): SZACH CYKL CZAR-
NO NA BIAŁYM BARBARA WRONISZEWSKA KRAKÓW 2020

Estymacja 10 000–12 000 l

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków

„Życie jak szachy? Czy szachy jak życie? Można postawić znak równości, 
co wyrażają pola bitwy stworzone literą, oddechem czasu ich tworzenia.
Figury i pola – czarne i białe – odwieczna walka Dobra ze Złem.
Nie można unicestwić żadnego z tych mocarstw, by nie zatarł się kontrast 
między nimi, by antycypacja raju odzyskanego była klarowna.
Szach jest wyobrażeniem tej drogi. Jest też nieodgadnioną tajemnicą 
mata, każdego świadomego istnienia.
Szach to nieskończona walka, to droga, która trwa”.
Barbara Wroniszewska
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ZLECENIE LICYTACJI
XVII AUKCJA SZTUKI POLSKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
30 KWIETNIA 2020, GODZ. 19:30

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

Imię i Nazwisko

Dokładny adres

Telefon, fax

Dokument tożsamości

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski gwarantuje poufność danych osobowych.

Nr pozycji 
w katalogu

Opis pozycji  
(autor, tytuł, wymiary)

Maksymalna  
cena oferenta

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

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

Prosimy o podpisanie zlecenia.

Imię, Nazwisko Data Podpis

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

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