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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 wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub pod‑
daje 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 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. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyj‑
na w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzeda‑
ży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są
kwotami brutto.
10. Polski Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte
wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

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:
W ywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach
przekraczających limity określone w ustawie O ochronie za‑
bytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wyma‑
ga 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.

11. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepi‑
sów prawa polskiego.

Noty katalogowe: Dagmara Tomczyk
Projekt i opracowanie graficzne: Piotr Chruścicki
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1.
Johann Michael WITTMER

(1802 Murnau am Staffelsee, Niemcy
–1880 Monachium, Niemcy)
Ofiara Abrahama, 1846
olej, płótno; 74,2 x 98,6 cm;
sygn. i dat. u dołu: M. WITTMER F. ROMA / 1846
Cena wywoławcza 42 000 zł
Estymacja 80 000–100 000

Znany niemiecki malarz żyjący w XIX wieku malował głównie ide‑
alizowane, wielopostaciowe sceny o tematyce biblijnej i rodzajowej.
Oferowany obraz przedstawiający słynny motyw ze Starego Testa‑
mentu, zwraca uwagę żywą kolorystyką i ekspresyjnym ujęciem sceny.
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2.
Autor NIEZNANY
Dyptyk
pastel, papier, deska;
ok. 27,8 x 25 cm w świetle ramy;
Cena wywoławcza 4 500 zł
Estymacja 7 000–10 000
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3.
Stanisław MASŁOWSKI

(1853 Włodawa–1926 Warszawa)
Pejzaż
olej, sklejka; 28 x 71,5 cm;
sygn. l. d.: St. MASŁOWSKI;
na odwrocie napis ołówkiem: Stanisław Masłowski
Cena wywoławcza 16 000 zł
Estymacja 20 000–25 000

Stanisław Masłowski jako uczeń Gersona przejął od niego zaintere‑
sowanie naturą. Jej precyzyjne szkice ćwiczył w trakcie nauki w war‑
szawskiej Klasie Rysunkowej. Tematyka pejzażowa w twórczości arty‑
sty widoczna jest od lat osiemdziesiątych XIX wieku przez cały okres
jego pracy artystycznej. Jak czytamy w Słowniku Artystów Polskich,
Masłowski wypracował charakterystyczny sposób przedstawiania
polskiego pejzażu: „akwareli o podłużnym formacie, z pierwszym
planem oddanym sugestywnymi plamami, a głównymi motywami
rysującymi się bliżej linii niskiego horyzontu”. Ukazywanie piękna
przyrody było dla artysty ważnym celem sztuki. „Pejzaż” Masłowskie‑
go, wyjątkowy dzięki zastosowanej technice (malował bardzo często
akwarelą), jest godną polecenia pracą artysty.

4.
Soter JAXA‑MAŁACHOWSKI
(1867 Wolanów–1952 Kraków)
Rejs, 1932
gwasz, tektura; 22,5 x 48,6 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: S Jaxa / 1932
Cena wywoławcza 4 500 zł
Estymacja 6 000–8 000

„Wrażliwość malarska Sotera ukształtowała się pod prze‑
możnym wpływem rodzimych pejzaży. Widoki Morza
Czarnego i limanów Dniestru, cisze morskie i sztormy,
morze obserwowane w ciągu dnia i przy blasku księżyca
– to motywy, które pojawiły się już we wczesnych pra‑
cach artysty, a w większości znane są z jego późniejszych
kompozycji” – pisała Katarzyna Łomnicka. W roku po‑
wstania omawianej pracy artysta prezentował swoje ob‑
razy, głównie pejzaże (w tym marynistyczne), na wysta‑
wie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.
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5.
Jan MATEJKO (1838 Kraków–1893 Kraków)
Szlachcic
ołówek, papier; 12,3 x 9,5 cm w św. p‑p.;
sygn. monogramem wiązanym p. d.: JM;
oznaczenie p. g.: 42
Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 9 000–11 000
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Prace rysunkowe Jana Matejki zwykle przybierały formę szkiców do
dalszych dzieł. Ze względu na swoją luźną formę, stanowiły także
zapis spostrzeżeń czy ćwiczeń danego motywu. Dzisiaj stanowią
przede wszystkim historyczne udokumentowanie procesu twórcze‑
go wybitnego Polaka.

6.
Leon LEWKOWICZ

(1888 lub 90 Rawa Mazowiecka
–1950 Czimkent, Kazachstan)
Portret dziewczynki
olej, płótno; 69,2 x 48,7 cm w świetle ramy
Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 5 000–7 000

„Portret dziewczynki” przedstawia popularny motyw w malarstwie
Lewkowicza. Artysta studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięk‑
nych pod kierunkiem Teodora Axentowicza i Leona Wyczółkowskie‑
go. Tematem jego obrazów, często nawiązujących do twórczości
Artura Markowicza, były również sceny żydowskie. Prace artysty na‑
leżą do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie i Warszawie czy
Żydowskiego Instytutu Historycznego.
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7.
Ferdynand RUSZCZYC
(1870 Bohdanów koło Wilna
–1936 Bohdanów koło Wilna)
Krajobraz
olej, płótno naklejone na tekturę; 40,9 x 46 cm (wymiar płótna);
sygn. l. d.: F Ruszczyc;
na odwrocie:
– naklejka wystawowa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kra‑
kowie: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie / R. 1937.
Grudzień Nr. 2281/239 / Ferdynand RUSZCZYC / Autor / Adres wysta‑
wa pośmiertna / Dzieło Krajobraz / Wykonanie olej. Cena oraz pie‑
czątka: WYSTAWA POŚMIERTNA / FERD. RUSZCZYCA;
– naklejka (częściowo czytelna): J…Eliz… / Fraenklowa
Cena wywoławcza 70 000 zł
Estymacja 90 000–100 000

Obraz wystawiany i ujęty w katalogu:
– „Ferdynand Ruszczyc 1870–1936. Katalog wystawy pośmiertnej”,
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, grudzień
1937–styczeń 1938, Drukarnia Narodowa, Kraków, str. 34, poz. 239
(z tytułem: „Krajobraz”).
Proweniencja:
– Eliza Fraenklowa, Kraków
– kolekcja prywatna, Polska
Nieoferowany dotąd w publicznej sprzedaży „Krajobraz” Ferdynan‑
da Ruszczyca był częścią ekspozycji pośmiertnej wystawy artysty
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na przełomie 1937 i 1938 roku. Kompozycja utrzymana w klimacie
młodopolskiego pejzażu, zwraca uwagę mistrzowsko zestawionymi
plamami koloru. Ruszczyc z właściwą sobie wrażliwością na pięk‑
no przyrody, zaakcentował niuanse i przejścia kolorystyczne, które
wzbogacają kompozycję obrazu. Przygaszona kolorystyka przenosi
widza w nastrojowy, jesienny klimat. Szerokie, zdecydowane pocią‑
gnięcia pędzla, plamy koloru nakładane bez dbałości o realizm, pod‑
kreślają istotną dla malarza ekspresję, emocjonalność. Pochmurny,
pusty pejzaż nastraja do kontemplacji, ale i poszukiwań symbolicz‑
nych, które zajmowały ważne miejsce w twórczości artysty.
Obraz, według katalogu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, znaj‑
dował się w zbiorach Elizy Fraenklowej, należącej do znanej krakow‑
skiej rodziny żydowskiej. Wraz z mężem Henrykiem, byli nie tylko ko‑
lekcjonerami sztuki, ale przede wszystkim zasłużonymi działaczami
społecznymi i filantropami. Jak podaje Agnieszka Yass‑Alston w pu‑
blikacji „Obrazy Samuela Hirszenberga w prywatnych kolekcjach
dzieł sztuki żydowskich obywateli Krakowa w międzywojniu. Sylwet‑
ki wybranych kolekcjonerów”, Henryk Fraenkel należał do czołowych
przedsiębiorców austriackiego przemysłu cementowego, a ponadto
był jednym z założycieli Fabryki Wyrobów Szamotowych i Fajanso‑
wych w Skawinie. Małżeństwo aktywnie działało na rzecz poprawy
losu społeczności żydowskiej (m. in. ufundowało Szkołę Zawodową
dla dziewcząt żydowskich Towarzystwa „Ognisko Pracy” w Krakowie
w 1916 roku).
Obrazy Ferdynanda Ruszczyca niezmiennie zalicza się do najwyższej
klasy malarstwa przełomu XIX i XX wieku, co ma swoje odzwiercie‑
dlenie również na rynku dzieł sztuki. Był twórcą wszechstronnym,
mocno związanym z wileńskim środowiskiem artystycznym, profe‑
sorem akademickim, malarzem, grafikiem, inscenizatorem. Kształ‑
cony w Petersburgu, jeden z najważniejszych twórców Młodej Pol‑
ski, aktywnie uczestniczył w działalności wystawienniczej w Polsce
i poza jej granicami.
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8.
Józef MEHOFFER

(1869 Ropczyce k. Lwowa–1946 Wadowice)
Projekt sakralnych malowideł ściennych
gwasz, akwarela, ołówek, papier; 47,5 x 62,3 cm w św. p‑p.;
sygn. p. d.: JÓZEF MEHOFFER
Cena wywoławcza 22 000 zł
Estymacja 25 000–30 000

Józef Mehoffer był cenionym twórcą projektów polichromii, witraży,
wystroju wnętrz. Oferowana, dość dużych rozmiarów kompozycja
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sakralna, wpisuje się w dorobek artysty w tej tematyce. Mehoffer
wykładał w katedrze malarstwa dekoracyjnego i religijnego w Kra‑
kowie, pełniąc funkcję docenta. W roku 1895 zwyciężył w międzyna‑
rodowym konkursie na witraże do kolegiaty św. Mikołaja we Frybur‑
gu w Szwajcarii (realizował je w latach 1895–1936). Zwycięstwo to
przyniosło mu międzynarodową sławę. Artysta tworzył polichromie
w Kościele Mariackim w Krakowie pod kierunkiem Jana Matejki. Wi‑
traże i polichromie jego autorstwa znajdują się także m. in. w kaplicy
Świętokrzyskiej na Wawelu i w Płocku, w kościołach w Opawie, we
Włocławku czy Onnes w Szwajcarii. W zakres tworzonej sztuki mo‑
numentalnej wchodziły m. in. projekty polichromii skarbca i kaplicy
Szafrańców w katedrze wawelskiej, sali posiedzeń Izby Przemysłowo‑
‑Handlowej w Krakowie czy katedrze ormiańskiej we Lwowie.

9.
Stanisław KOSZELIŃSKI
(1876 Lwów–1968 Kłodzko)
Kobieta
olej, płótno naklejone na tekturę; 48 x 29 cm;
sygn. i dat. p. d.: St. Koszeliński / 1906 (?).
Cena wywoławcza 3 000 zł
Estymacja 5 000–7 000
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10.
Alfons KARPIŃSKI

(1875 Rozwadów–1961 Kraków)
Martwa natura – zestaw dwóch prac
akwarela, ołówek, tektura; 12,7 x 12,5 cm;
sygn. u dołu: a. karpiński;
na odwrocie oznaczenia: 3 / Schn. (?) / N (w kole)
olej, tektura; 13 x 13 cm;
sygn. l. g.: a. karpiński;
na odwrocie oznaczenia: E / 3332 / 17 / Schn. (?)
Cena wywoławcza 8 500 zł
Estymacja 12 000–15 000
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Urokliwe martwe natury z kwiatami zwracają uwagę nietypowym
formatem. Dekoracyjne kompozycje wykonane zostały z lekkością
i malarską swobodą. Charakterystyczna dla Karpińskiego tematyka
ujęta w minimalistyczną formę, to interesująca propozycja dla miło‑
śników twórczości tego artysty.
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11.
Mela MUTER (Maria Melania Mutermilch)
(1876 Warszawa–1967 Paryż)

Portrety – praca dwustronna
olej, płótno; 78,8 x 63 cm w świetle ramy;
sygn. p. g.: Muter;
sygn. na odwrocie p. g.: Muter
Proweniencja:
– kolekcja prywatna, Francja
Bibliografia:
Anna Król, Artur Tanikowski „Kolory tożsamości. Sztuka polska z ame‑
rykańskiej kolekcji Toma Podla”, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kra‑
ków 2001.
Cena wywoławcza 400 000 zł
Estymacja 450 000–500 000
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Impresjonistycznie malowany obraz z dojrzałego okresu twórczości,
jest typowym przykładem dokonań artystki w tematyce portretowej.
Intymny charakter podwójnego portretu ukazany został w rzeźbiarskiej
formie postaci. Charakterystyczny dla artystki był podobny do prezen‑
towanego, duży format oraz pogłębiony, psychologiczny rys postaci.
Choć Mela Muter nie lubiła przymiotnika „psychologiczne” w odniesie‑
niu do swoich portretów, to jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że od‑
danie fizycznych cech postaci nie wystarczyło artystce. Często bohate‑
rowie jej obrazów są bardziej wyraziści niż ładni. Bliska jej była tematyka
biedy, starości, macierzyństwa, ukazywana bez idealizowania.
Wybitna indywidualność była związana z paryską elitą artystyczną
pierwszej połowy XX wieku. Oryginalny styl malarski Meli Muter,
aktywność wystawiennicza i płodność twórcza, a do tego trwające
do dzisiaj uznanie talentu artystki, zapewniło jej trwałe miejsce w pan‑
teonie europejskich twórców. Jej samorodny talent kształtował się
pod wpływem najważniejszych osobistości artystycznych tamtego
okresu: Vincenta van Gogha, Paula Cezanne’a, Édouard’a Vuillarda, ar‑
tystów ze Szkoły Pont Aven czy Władysława Ślewińskiego. Na począt‑
ku swojej artystycznej drogi tworzyła nastrojowe kompozycje o wy‑
miarze symbolicznym, później w obrazach artystki można odnaleźć
inspiracje impresjonizmem, fowizmem czy syntetyzmem.
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12.
Eugeniusz EIBISCH

(1895 Lublin–1987 Warszawa)
Pejzaż
olej, płyta; 32,5 x 48 cm w św. p‑p.;
sygn. p. d.: eibisch (częściowo czytelnie)
Proweniencja:
– kolekcja kompozytora Zygmunta Mycielskiego
Cena wywoławcza 12 000 zł
Estymacja 15 000–18 000
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13.
Jacques ZUCKER
(Jakub Cukier)

(1900 Radom–1981 Nowy Jork)
W parku
olej, płótno; 60 x 73,2 cm;
sygn. p. d.: J. ZUCKER.
Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 7 000–8 000

14.
Henryk HAYDEN

(1883 Warszawa–1970 Paryż)
Canal de L’Ourcq, 1957
tusz, piórko, papier; 31,5 x 49,5 cm w św. p‑p.;
sygn. i dat. l. d.: Hayden / 57 (słabo czytelne);
na odwrocie:
– nalepka galeryjna z Londynu z opisem pracy:
Title / CANAL DE L’OURCQ 1957 / 12 7/8 x 19 ½
/ Artist: H. HAYDEN / Owner: MRS. LOUIS‑DREY‑
FUS. / THE WADDINGTON GALLERIES / 2 Cork
Street London W1 ·REGent 1719;
Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 4 000–5 000
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15.
Władysław STRZEMIŃSKI

(1893 Mińsk Litewski–1952 Łódź)
Projekt IX, 1948
technika mieszana, papier; 41,9 x 29,7 cm;
nalepka z napisem l. d.: Władysław Strzemiński / Projekt IX 1948;
pieczęć z napisem p. d. (słabo czytelny): Projekt tkaniny / Łódź 5 VII. 1948;
na odwrocie napis ołówkiem: W. Strz…
Proweniencja:
– kolekcja prywatna, Polska
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.
Cena wywoławcza 80 000 zł
Estymacja 100 000–120 000

Prezentowany projekt tkaniny jest przykładem działalności artysty
w obrębie sztuki użytkowej. W latach akademickich 1947–1949
Strzemiński wykładał na Wydziale Włókienniczym Państwowej Wyż‑
szej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (był też jednym z inicjatorów
jej powstania w 1945 roku). Zajmował się wówczas m. in. tworzeniem
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projektów tkanin. Zachowane dwie części jedwabnego materiału
z wzornictwem stworzonym przez artystę, znajdują się w zbiorach
Muzeum Narodowego w Warszawie. W 2016 roku w Centralnym Mu‑
zeum Włókiennictwa w Łodzi zaprezentowano projekt tkaniny su‑
kienkowej. Jednak dzieła te, podobnie jak ich projekty, pozostają uni‑
katowe. W powojennym „Projekcie IX” artysta umieścił powtarzalne,
regularne wzory, nawiązujące do motywów roślinnych. Tło w ciepłej
tonacji kolorystycznej oraz dynamiczne linie dopełniają kompozycję
pracy. Można w niej znaleźć, również ze względu na okres powstania,
odwołania do obrazów solarystycznych. Tym samym, mistyczną kon‑
cepcję powidoków artysta urzeczywistnił na poziomie wzornictwa
przemysłowego.
„Projekt IX” powstał w lipcu 1948 roku. Wśród wydarzeń artystycz‑
nych, które były wówczas udziałem Strzemińskiego, warto wymienić
choćby słynny projekt Sali Neoplastycznej w Muzeum Sztuki w Łodzi
na zlecenie dyrektora Mariana Minicha czy ekspozycje w Warsza‑
wie (rysunki wojenne pokazane w Klubie Młodych Artystów i Na‑
ukowców), Wrocławiu (Wystawa Ziem Odzyskanych) i Katowicach
(w Związku Zawodowym Polskich Artystów Plastyków). Co ciekawe,
w tym czasie artysta wykładał również m. in. historię sztuki w łódzkiej
szkole filmowej. Nika Strzemińska wspominała: „Ojciec fascynował
studentów swym zaangażowaniem w sprawy sztuki, indywidualno‑
ścią i bezkompromisowością, tak rzadką u dojrzałych ludzi, a charak‑
terystyczną dla młodzieży. Potrafił wokół siebie stworzyć niezwykłą,
wręcz cudowną atmosferę twórczą i dyskusyjną”. W latach 1948–1949
powstają jedne z najbardziej rozpoznawalnych cyklów w twórczości
artysty, czyli obrazy solarystyczne. W Łodzi, gdzie powstał opisywany
projekt, artysta zamieszkał w 1931 roku.
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16.
Jerzy NOWOSIELSKI

(1923 Kraków–2011 Kraków)
Projekt
akwarela, ołówek, papier; 11,5 x 12 cm w św. p‑p.;
sygn. l. d.: J. N.
Cena wywoławcza 3 500 zł l
Estymacja 4 500–6 000
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17.
Jerzy NOWOSIELSKI

(1923 Kraków–2011 Kraków)
Pantokrator – praca dwustronna
akwarela, papier; 27,3 x 17,4 cm w św. p‑p.;
sygn. p. d.: J. N (ołówkiem);
na odwrocie wizerunek Chrystusa
Cena wywoławcza 9 500 zł l
Estymacja 11 000–13 000
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18.
Tomasz SĘTOWSKI
(ur. 1961 Częstochowa)
Pejzaż, 1989
olej, płyta; 58 x 43 cm;
sygn. i dat. p. d.: T. SĘTOWSKI 89;
na odwrocie nalepka galeryjna wraz z pieczęcią i opisem pracy: GA‑
LERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ / Autor TOMASZ SĘTOWSKI / Tytuł „PEJ‑
ZAŻ” / Technika OLEJ / Format 58 x 43 / Data 1989
Cena wywoławcza 6 500 zł l
Estymacja 8 000–10 000
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Tomasz Sętowski jest artystą o niepospolitej wyobraźni. Jego prace
posiadają rozpoznawalny, charakterystyczny styl, który wpisuje się
w nurt tzw. realizmu magicznego. Fantastyczne postaci, dziwne
zwierzęta, mroczne lub bajkowe pejzaże tworzą niezwykły, z pogra‑
nicza jawy i snu nastrój obrazu, bliski estetyce surrealizmu.

19.
Leopold LEWICKI

(1906 Burdiakowce koło
Tarnopola–1973 Lwów)
Struktura
akwarela, kredka, papier; 17 x 16,8 cm
w św. p‑p.;
sygn. p. d.: L. Lewicki (ołówkiem)
Cena wywoławcza 800 zł l
Estymacja 1 000–1 500

20.
Leopold LEWICKI

(1906 Burdiakowce koło
Tarnopola–1973 Lwów)
Abstrakcja
gwasz, ołówek, papier; 19,3 x 15,8 cm
(wymiar pracy);
sygn. p. d. poniżej pracy: L. Lewicki
Cena wywoławcza 800 zł l
Estymacja 1 000–1 500

27

21.
Georges BRAQUE

(1882 Argenteuil, Francja–1963 Paryż, Francja)
Martwa natura, ok. 1950
litografia barwna, papier; 28,6 x 36,2 cm w św. p‑p.;
okrągła sucha pieczęć wydawcy l. d.: J B
Cena wywoławcza 2 800 zł l
Estymacja 4 000–5 000

Litografia powstała ok. roku 1950 na podstawie obrazu Geor‑
ges’a Braque’a z roku 1933. Wydana została we Francji na papierze Ve‑
lin w nakładzie 1000 egzemplarzy przez galerię Jeanne Bucher (wspól‑
nym nakładem z galerią John Becker‑Nowy York).
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22.
Franciszek STAROWIEYSKI

(1930 Bratkówka k. Krosna–2009 Warszawa)
Kochanek
technika mieszana, papier; 16,4 x 11,5 cm w św. p‑p.;
na odwrocie:
– pieczątka: z rysunków Franciszka Starowieyskiego;
– napis: Potwierdzam autentyczność / T. Starowieyska
Cena wywoławcza 2 500 zł l
Estymacja 3 000–4 000
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23.
Ryszard WINIARSKI

(1936 Lwów–2006 Warszawa)
Obiekt przestrzenny, 1971
akryl, drewno, ołówek; wys. całkowita: 140 cm; wymiary górnej części:
120 x 20 x 20 cm; wymiary dolnej części podstawy: 40 x 40 x 20 cm;
sygn. i dat. na dolnej części: Winiarski / 1971;
na dole tabliczka z napisem: KAZIMIERZOWI ROMANOWICZOWI / RY‑
SZARD WINIARSKI / WARSZAWA 15.IV.1972
Obiekt posiada potwierdzenie autentyczności Anny Winiarskiej.
Proweniencja:
– kolekcja Kazimierza Romanowicza – właściciela Galerii Lambert,
Francja
– kolekcja prywatna, Polska
Bibliografia:
– „Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973–1974” pod redakcją Józefa
Grabskiego, IRSA, Kraków 2002.
Cena wywoławcza 400 000 zł l
Estymacja 500 000–700 000
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Forma, wymiar pracy oraz czas jej powstania składają się na uni‑
katowość dzieła. Tego rodzaju realizacje Ryszarda Winiarskiego
są ewenementem na polskim rynku sztuki, a zarazem przykła‑
dem obiektów przestrzennych nawiązujących do architektury.
Bożena Kowalska wymienia w tym obszarze działalności artysty
m. in. obiekty powstałe w Holandii, w Gorinchem w 1974 roku
(„Geometria w krajobrazie”). Zaznacza jednocześnie wykorzysty‑
wanie przez artystę różnych figur geometrycznych (kuli, walca
czy sześcianu).
Obiekt składający się z dwóch prostokątów, gdzie jeden pełni
rolę podstawy, drugi –prostopadle do niego ułożonej kolumny,
wypełniony jest modułem czarnych i białych kwadracików, sta‑
nowiących charakterystyczny dla Winiarskiego zapis inspirowany
rachunkiem prawdopodobieństwa. W procesie tworzenia decy‑
dującą rolę dla artysty odgrywały dwa z pozoru wykluczające się
czynniki: przypadek i zaprogramowanie (np. rzut monetą decy‑
dował czy losowane pole kwadracika ma być koloru czarnego czy
białego). Ryszard Winiarski dzięki konsekwentnie rozwijanej pracy
twórczej wypracował rozpoznawalny styl malarski. Specyficzny
kod, którym się posługiwał opierał się na połączeniu matematyki
i sztuki. Wykorzystywał teorię gier czy statystykę, aby jak najpeł‑
niej zracjonalizować i zobiektywizować proces, którego efektem
były tworzone obiekty. Nie nazywał ich obrazami, ale „obszarami”,
„próbami wizualnej reprezentacji układów statystycznych”, co do‑
datkowo podkreśla naukowe podejście artysty. To zainteresowanie
połączeniem racjonalizmu i sztuki wynikało z jednej strony ze stu‑
diów na Politechnice Warszawskiej i pogłębiania m. in. wiedzy
matematycznej, z drugiej na tendencji w sztuce lat 60., w której
dominował obiektywizm i próba łączenia sztuki z naukami ści‑
słymi. Przedstawiona geometryczna konstrukcja, w swojej formie
i klasycznym kontraście czerni i bieli, jest przykładem minimalizmu
stosowanych środków wyrazu. Winiarski nie skupiał się na war‑
stwach wizualnych, estetycznych. Realizacje artystyczne nie miały
być wynikiem stanów emocjonalnych twórcy. Istotą działania był
proces, a nie efekt końcowy. To oryginalne podejście zdobyło uzna‑
nie w Polsce i na świecie, a obiekty Ryszarda Winiarskiego obecne
są w wielu kolekcjach muzealnych, m. in. w narodowych zbiorach
w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu, w Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w New Delhi czy kolekcji McCeory w Nowym Jorku.
Opisywany obiekt pochodzi z 1971 roku, okresu intensywnej pracy
artysty nad rozwojem swoich naukowo‑artystycznych koncepcji.
Zaledwie pięć lat wcześniej Winiarski napisał pracę dyplomową
„Zdarzenie – informacja – obraz”, w której zawarł kluczowe założe‑
nia teoretyczne. Realizacje artystyczne powstałe na ich podstawie
zaprezentował w tym samym roku na Sympozjum Artystów Plasty‑
ków i Naukowców w Puławach. Lata 70. to również narodziny kon‑
cepcji gier, które miały za zadanie uaktywnianie odbiorców sztuki
i angażowanie ich w proces twórczy (serie prac pt. „Gry”, wystawa
w Galerii Współczesnej w Warszawie w 1972 roku). Co ciekawe, arty‑
sta wykonywał również projekty scenograficzne (lata 1967–1977).
Do jego dorobku w tym zakresie można zaliczyć m. in. „Makbeta”
i „Otello” Szekspira czy „Medeę” Eurypidesa. W 1971 roku artysta
uczestniczył w wystawach zbiorowych przykładowo na Między‑
narodowym Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo, w Sympo‑
zjum „Złotego Grona” w Zielonej Górze czy wystawie „Five Polish
Painters” w Oslo.
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24.
Bronisław KIERZKOWSKI
(1924 Łódź–1993 Warszawa)
Obiekt, 1973
technika własna, mieszana, drewno; ok. 82,2 x 102,5 x 14,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: KIERZKOWSKI 1973;
sygn. i dat. na odwrocie: KIERZKOWSKI / aalborg / 1973
Cena wywoławcza 17 000 zł l
Estymacja 20 000–22 000
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25.
Jadwiga MAZIARSKA

(1916 Sosnowiec–2003 Kraków)
Abstrakcja
gwasz, papier; 75 x 49 cm w św. p‑p.;
sygn. na odwrocie: Jadwiga / Maziarska
Cena wywoławcza 5 000 zł l
Estymacja 6 000–8 000
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Literatura:
„Alfred Lenica”, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław, 2014,
s. 125.
Obraz wystawiany:
– „Alfred Lenica. Malarstwo”, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych
– Zachęta, Warszawa, 05.09–26.09.1958.
– „Alfred Lenica”, wystawa retrospektywna, Centralne Biuro Wystaw
Artystycznych - Zachęta, Warszawa, 6.03.–24.03.1974.
– „Alfred Lenica”, wystawa indywidualna, Galeria Miejska Arsenał Po‑
znań, Muzeum Narodowe Szczecin, Pałac Sztuki Kraków, 2002.
– „Alfred Lenica”, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław,
3.09–19.10 2014.
Proweniencja:
– Obraz zakupiony z kolekcji Leona Dygasa w 1999 roku do kolekcji
prywatnej.

26.
Alfred LENICA (1899 Pabianice–1977 Warszawa)
Plamy na ziemi i niebie, 1957
olej, płótno; 135 x 69 cm;
sygn. p. d.: Lenica
sygn., dat. i opisany na odwrocie: A. LENICA / 1957 / WARSZAWA (czerwo‑
ną farbą), wyżej dodany napis autorski: Plamy na ziemi i niebie / 135 x 69
Cena wywoławcza 190 000 zł l
Estymacja 220 000–250 000
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Unikatowa kompozycja, po raz pierwszy obecna w ofercie aukcyjnej,
co biorąc pod uwagę klasę obiektu oraz okres jej powstania, stanowi
swoiste wydarzenie. Prezentowany obraz wpisuje się w cykl „Plamy
na niebie i ziemi”, powstały w latach 1956–1958. To jeden z najważ‑
niejszych okresów twórczych tego artysty. Datowany dokładnie
w 1957 roku powstał rok po przeprowadzce z Poznania do Warsza‑
wy. W 1958 roku odbyła się indywidualna wystawa w warszawskiej
Zachęcie, na przełomie 1959 i 1960 roku artysta przebywał w Gene‑
wie, gdzie jako jedyny Polak stworzył wielkoformatowe malowidło
„Trzy żywioły” w siedzibie ONZ.
Lenica w II poł. lat 50. powrócił do malarskich eksperymentów.
Po okresie tworzenia w nurcie socrealizmu na początku tej dekady, in‑
tensywnie rozwijał indywidualny styl malarski stanowiący połączenie
sztuki informel, surrealizmu i taszyzmu. Twórcze próby Alfreda Lenicy
dały w efekcie znakomite, dużych rozmiarów płótno, oddające żywio‑
łowość i nieskrępowanie twórcze tego okresu. Gęsta, impastowo ma‑
lowana kompozycja zbudowana jest z mocnych plam kolorów, które
otacza swobodnie rozlewająca się czerń. Odrealniona, abstrakcyjna
wizja twórcy cechuje się dynamicznie rozłożonymi plamami, które
imitują ruch. Kolory potęgują wrażenie przestrzeni i wewnętrznych
napięć w kompozycji obrazu.
Warto pamiętać, że zainteresowanie sztuką nowoczesną zrodziło się
w dużej mierze w okresie okupacji, kiedy to Lenica utrzymywał kon‑
takty z krakowskimi twórcami (Tadeuszem Kantorem, Jerzym Ku‑
jawskim, Tadeuszem Brzozowskim czy Kazimierzem Mikulskim). Lata
powojenne to z jednej strony symbolicznie ujęta tematyka wojenna,
z drugiej – doświadczenia z kolażem, dekalkomanią, fotomontażem,
później techniką drippingu, które złożyły się na nowy język malarski
w sztuce polskiej.
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27.
Stanisław DRÓŻDŻ

(1939 Sławków–2009 Wrocław)
Samotność, 1967
technika graficzna, papier; 38,3 x 26,7 cm w św. p‑p.;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: STANISŁAW DRÓŻDŻ / „SAMOT‑
NOŚĆ” / 1967 (ołówkiem)
Cena wywoławcza 8 000 zł l
Estymacja 10 000–12 000

„...poezja konkretna polega na wyizolowaniu, zautonomizowaniu sło‑
wa. Wyizolowaniu go z kontekstu językowego, wyizolowaniu go także
z kontekstu rzeczywistości pozajęzykowej, żeby słowo jak gdyby samo
w sobie i dla siebie znaczyło. W poezji konkretnej forma jest zdetermi‑
nowana treścią, a treść formą. Poezja tradycyjna opisuje obraz. Poezja
konkretna pisze obrazem” – Stanisław Dróżdż
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Kompozycje „pisane” przez artystę należą do klasycznych przykła‑
dów polskiej poezji konkretnej. Ten kierunek artystyczny rozwijał się
szczególnie w latach 50. i 60. w Europie Zachodniej, a jego cechą
charakterystyczną jest połączenie sztuki i poezji, gdzie słowa, litery,
liczby tworzą układy graficzne. Słowo, znak jest budulcem i istotą
kompozycji. Rozkładane na czynniki pierwsze, zostaje jak tłumaczył
artysta, wyizolowane z wszelkiego kontekstu. Tym samym forma wi‑
zualna „obrazu” kształtowana jest przez znak, który jest jego jedyną
treścią. Stanisław Dróżdż definiował swoje prace jako „pojęciokształ‑
ty”, co trafnie określa ich istotę. Słowa eksplorowane przez artystę
przybierały bowiem różne formy, w zależności od zamysłu twórcy.
Opisywana praca jest niezwykle ważna ze względu na okres powsta‑
nia. Datowana w 1967 roku „Samotność”, z graficznym zapisem cyfry
jeden, pochodzi z roku pierwszych tekstów konkretnych stworzo‑
nych przez Dróżdża. Od przełomowego 1967 roku powstają „pojęcio‑
kształty”, eksponowane na wystawach już w roku następnym. Wśród
instytucji muzealnych mających w swoich zbiorach prace artysty
można wymienić m. in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowe
we Wrocławiu czy Museum of Contemporary Art w Los Angeles.

28.
Jan BERDYSZAK (1934 Zawory–2014 Poznań)
Koła wielobarwne, 1962
gwasz, olej, papier; 40,5 x 20,8 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: JAN / BER / DYSZ / AK / 1962
Cena wywoławcza 6 000 zł l
Estymacja 8 000–10 000
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29.
Stefan GIEROWSKI (ur. 1925 Częstochowa)
Chmury
akwarela, karton; 73,5 x 50,5 cm w św. p‑p.
Cena wywoławcza 13 000 zł l
Estymacja 15 000–18 000
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30.
Erna ROSENSTEIN (1913 Lwów–2004 Warszawa)
Kompozycja, 1968
akryl, tektura; 24 x 20,5 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: 1968 / E. R.;
na odwrocie nalepka: 10. XI. 69. Przekrój przez warstwy społeczne. / żywioły...
Cena wywoławcza 12 000 zł l
Estymacja 18 000–20 000
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31.
Jan ZIEMSKI (1920 Kielce–1988 Lublin)
Kompozycja
monotypia, tektura; 66,8 x 45 cm w św. p‑p.;
na odwrocie tektury autorska pieczęć: JAN ZIEMSKI
na odwrocie napis: JAN / ZIEMSKI (ołówkiem)
Cena wywoławcza 5 500 zł l
Estymacja 7 000–8 000
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32.
Wanda GOŁKOWSKA
(1925 Rzeszów–2013)
Okładka
akryl, tektura; 21 x 42 cm;
sygn. na odwrocie pod autorską dedykacją
z września 1992 roku: WANDA GOŁKOWSKA
Cena wywoławcza 3 000 zł l
Estymacja 5 000–7 000

33.
Norman LETO (ur. 1980 Bochnia)
Maki, 2009
olej, płótno; 46,5 x 68 cm (wymiar płótna);
sygn. i dat. na odwrocie: NORMAN / 2009 / MAKI

Obraz wystawiany:
Norman Leto „Ludzie, Którzy Ciągle Czegoś Ode Mnie Chcą”, Pań‑
stwowa Galeria Sztuki, Sopot, 11 marca–10 kwietnia 2016.

Cena wywoławcza 3 000 zł l
Estymacja 7 000–11 000

Prezentowana praca, namalowana na innym obrazie, w zamyśle arty‑
sty miała polegać na dekonstrukcji martwej natury z lat 20. XX wieku.
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34.
Józef ROBAKOWSKI (ur. 1939)
Model III, 1980
srebrny marker olejowy, papier; 70 x 50 cm;
na odwrocie nalepka z autorskim napisem: III. J. Robakowski / 80
oraz MODEL III
Cena wywoławcza 3 500 zł l
Estymacja 7 000–10 000
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35.
Roman MADEYSKI
(1919–1972)

Senna, 1964
olej, płyta pilśniowa; 65,2 x 81 cm;
sygn. i dat. p. d.: R. M. 64.;
na odwrocie:
– ROMAN MADEYSKI 1964 / SENNA;
– nalepka z opisem: ROMAN MADEYSKI
/ olej Komp. Własna / Tyt. Senna.wym.
66x81 cm.;
– nalepka galeryjna
Cena wywoławcza 2 500 zł l
Estymacja 5 000–7 000

36.
Zbigniew JASKIERSKI

(1928 Lwów–1969 Podkolce)
Klepsydra, 1967
tempera, papier; 64,2 x 33 cm w św. p‑p.;
sygn. p. d.: Z. JASKIERSKI;
na odwrocie nalepka: Zbigniew Jaskierski 1967 / Tyt. Klepsydra tempera
Cena wywoławcza 2 000 zł l
Estymacja 3 000–4 000
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37.
Bronisław KIERZKOWSKI (1924 Łódź–1993 Warszawa)
Kompozycja, 1960
technika własna, gwasz, papier (fakturowany); 57,3 x 47,5 cm w św. p‑p.;
sygn. i dat. p. d.: BRONISŁAW KIERZKOWSKI 1960;
na odwrocie:
– nalepka galeryjna z Nowego Jorku z opisem pracy: GALERIE CHALETTE / 1100MADI‑
SON AVE. NEW YORK 28, NY / NR. L 2177 / ARTIST: Bronislaw Kierzkowski / TITLE: Com‑
position / MEDIUM: Gouache, 1960 / SIZE:
Cena wywoławcza 7 000 zł l
Estymacja 9 000–11 000
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38.
Shalom Tomas NEUMAN (ur. 1947)
Eli
olej, płótno, znalezione przedmioty, elementy elektryczne;
35,7 x 30,3 x 1,8 cm;
opisany na odwrocie: „ELI” / THADDEUS / RUTKOWSKI / „DEVIL’S / NI‑
GHT” / SHALOM … 5/10/2018
Cena wywoławcza 14 000 zł l
Estymacja 18 000–22 000

Urodzony w Pradze, mieszkający w Stanach Zjednoczonych artysta,
prezentował swoje prace niemal na całym świecie. Wśród instytucji
posiadających obiekty Neumana znajdują się tak prestiżowe placów‑
ki jak Galeria Narodowa w Pradze, Carnegie Institute (Pittsburgh, Sta‑
ny Zjednoczone), czy Museum of Modern Art (Nicea, Francja). Swoją
twórczość określa jako „fusion art”. Łączy obraz, dźwięk, przedmioty
codziennego użytku, konstruując obiekty odwołujące się do estetyki
kiczu. Z wyrzuconych, niepotrzebnych przedmiotów buduje kom‑
pozycje skłaniające odbiorcę do nowych interpretacji. Artysta od‑
nosi się do zjawiska konsumpcjonizmu w zabawnej, lekkiej formie.
Zaskakujące portrety Neumana, wymykają się utartym schematom
myślenia. Eklektyczne, przejaskrawione stanowią jedną z wizji czło‑
wieka ponowoczesnego.
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39.
Jan ŚLIWKA (ur. 1946)
Akt kobiecy
mosiądz; wys. ok. 18 cm;
sygn. i oznaczenie edycji u podstawy: 7/15 Śliwka. J.
Cena wywoławcza 3 000 zł l
Estymacja 4 000–6 000
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40.
Wiesław DOMAŃSKI
(ur. 1957 Krasnystaw)
Łucznik, 2018
brąz, kamień; wys. z podstawą ok. 52,5 cm;
wys. bez podstawy: ok. 37 cm;
sygn. z tyłu: DOMAŃSKI;
sygn. na kamieniu: W. Domański
Cena wywoławcza 4 800 zł l
Estymacja 6 000–8 000
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41.
Wiesław DOMAŃSKI
(ur. 1957 Krasnystaw)
Liść, 2018
brąz, granit; wys. z podstawą ok. 60 cm;
wys. bez podstawy: ok. 56,5 cm;
sygn. i oznaczenie edycji u dołu: DOMAŃSKI 1/12/2
Cena wywoławcza 9 000 zł l
Estymacja 10 000–12 000
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42.
Tomasz BARAN (ur. 1985 Stalowa Wola)
Układ, 2011
akryl, płótno; 150,3 x 125,3 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: Tomek / Baran / 2011
Cena wywoławcza 5 000 zł l
Estymacja 8 000–12 000
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43.
Zbigniew LIBERA
(ur. 1959 Pabianice)
Cud, z cyklu: Pozytywy, 2004
fotografia barwna; ok. 17,4 x 22,7 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: Mniejsze / Zbi‑
gniew Libera / cud ap 1 2004
Cena wywoławcza 5 000 zł l
Estymacja 9 000–12 000

44.
Krzysztof KACZMAREK (ur. 1969 Poznań)
Co tylko chcesz
brom, papier fotograficzny; 44 x 29,7 cm w św. p‑p.;
sygn. monogramem p. d.: K K (ołówkiem);
oznaczenie edycji l. d.: I/X (ołówkiem);
napisy na passe‑partout: PŁYŃ PRZEZ OBSZAR ZAKLĘTY CO TYLKO
CHCESZ NIE ZASTANAWIAJ SIĘ (ołówkiem)
Cena wywoławcza 1 500 zł l
Estymacja 2 000–2 500
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„Cud” nawiązuje do sceny zabójstwa nagrodzonego
Pokojową Nagrodą Nobla Martina Luthera Kinga.
4 kwietnia 1968 roku został zastrzelony na balkonie
motelu Loranie w Memphis w Tennessee, na połu‑
dniu Stanów Zjednoczonych. W dniu swojej śmierci
wypowiedział słynne zdanie „I have a dream”, któ‑
re stało się mottem walki o równość obywatelską
w USA (napis ten widnieje przy lewej krawędzi fo‑
tografii). Okoliczności zdarzenia do dziś budzą wąt‑
pliwości, m. in. te dotyczące uznanego za winnego
zamachu J. E. Raya, skazanego na 99 lat więzienia.
Konsekwencją zamachu były rewolucyjne przemia‑
ny społeczne i obywatelskie w USA, które istotnie
doprowadziły do zrealizowania postulatów, o które
walczył King.
Cykl „Pozytywy”, do których należy oferowana
praca, to współczesne inscenizacje scen utrwa‑
lonych na fotografiach, znanych w Polsce i na ca‑
łym świecie, jednak odwróconych w wymowie
i zmanipulowanych.
Zamiarem artysty było bezwzględne poruszenie
światowej publiczności i zmuszenie do refleksji nad
mechanizmami środków przekazu korzystających
z fotografii, która zdaje się nie podlegać manipu‑
lacji i sprawia wrażenie czystego zapisu rzeczy‑
wistości. Może jednak pozorna rzeczywistość jest
żartem, a głównym elementem kompozycji jest
subiektywność?
Wszystkie zdjęcia „Pozytywów” powstały na bazie
aranżowanych, żywych obrazów, w których artysta
z pomocą statystów odtworzył w możliwie do‑
kładny sposób kadry z dramatycznych wydarzeń.
Struktura kompozycyjna jest zachowana, jednak
wymowa została kompletnie odwrócona. Libera
wybrał te zdjęcia z własnej pamięci, by przeprowa‑
dzić kolejną śmiałą grę z widzem.

45.
Jan TARASIN

(1926 Kalisz–2009 Warszawa)
Martwa natura z nożyczkami, 1990
serigrafia, papier; ok. 40 x 29,7 cm;
sygn. i dat. p. d.: J Tarasin 90 (ołówkiem)
Cena wywoławcza 800 zł l
Estymacja 1 000–1 500

46.
Roman
RAMATI‑HAUBENSTOCK
(1919 Kraków–1994 Wiedeń)
Konstelacja, 1971
akwaforta, akwatinta, papier;
ok. 38 x 57 cm;
sygn. i dat. p. d.: Roman Ramati
– Haubenstock 71 (ołówkiem);
oznaczenie edycji l. d.: I/XX (ołówkiem)
Cena wywoławcza 1 200 zł l
Estymacja 2 000–4 000
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47.
Gualtiero NATIVI

(1921 Pistoia, Włochy–1999 Greve in Chianti, Włochy)
Kompozycja geometryczna, 1968
gwasz, papier; 74,6 x 56 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: G. NATIVI;
sygn. i dat. na odwrocie: G. NATIVI / 1968
Cena wywoławcza 12 000 zł l
Estymacja 15 000–20 000
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48.
Salvador DALÍ

(1904 Figueras, Hiszpania–1989 Figueras, Hiszpania)
Z jednokolorowego cyklu:
Zabawne sny Pantagruela, 1973
bez tytułu, wg Bretona/Despreza: LXVI;
poz. z biblioteki opactwa Saint‑Victor: 39;
litografia, japoński papier czerpany; ok. 75,4 × 53,8 cm;
sygn. p. d.: Dalí (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.: XLVI/L (ołówkiem);
wydawca: Éditions Celami, Genewa

Literatura:
Albert Field: ss. 173–174, nr 73–7, V;
Ralf Michler, Lutz W. Löpsinger, II: ss. 153–155, nr 1400;
Wolfgang Everling: s. 190.
Cena wywoławcza 6 000 zł l
Estymacja 8 000–10 000
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49.
Joan MIRÓ

(1893 Barcelona
–1983 Palma de Mallorca)
Mars
litografia barwna, papier; 34,7 x 25,7 cm w św. p‑p.;
sygn. z płyty l. d.: miró;
na odwrocie: JoanMiró / Mars 1938 / l’ été.
Cena wywoławcza 2 800 zł l
Estymacja 4 000–5 000

50.
Pablo PICASSO (1881–1973)
Kobiety
litografia, papier; 38,6 x 50,8 cm w św. p‑p.;
sygn. i dat. z płyty, oznaczenie edycji (ołówkiem)
p. d.: Picasso 286/500 / 7 I 43
Grafika pochodzi z teki: Hélène Parmelin „Picas‑
so. La Flûte Double.16 Dessins, Aquarelles Lavis”,
Saint‑Paul‑de‑Vence, 1967 r.
Cena wywoławcza 4 800 zł l
Estymacja 6 000–7 000
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51.
Salvador DALÍ

(1904 Figueras, Hiszpania
–1989 Figueras, Hiszpania)
Z cyklu:
Nasze dziedzictwo historyczne, 1975
Król Salomon
sucha igła, szablon, papier bawełniany Arches;
ok. 56,3 × 39,8 cm (odcisk płyty),
ok. 65,5 × 50,3 cm (arkusz);
sygn. p. d.: Dalí (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.: 392/400 (ołówkiem);
znak wodny p. d.: ARCHES / FRANCE
wydawca: Leon Amiel, Paryż
Literatura:
Albert Field: s. 101, nr 75–4, A;
Ralf Michler, Lutz W. Löpsinger, I: ss. 237–238, nr 756;
Cena wywoławcza 6 000 zł l
Estymacja 8 000–10 000

52.
Kacper BOŻEK (ur. 1974 Kraków)
Elektryczny cyrk, 2016
akwaforta, mezzotinta, sucha igła, akryl;
ok. 59,2 x 78,3 cm;
sygn. i dat. p. d.: KACPER BOŻEK XVI / XXI (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.: 15/100 (ołówkiem);
napis u dołu: ELEKTRYCZNY CYRK (ołówkiem)
Cena wywoławcza 1 200 zł l
Estymacja 1 500–2 000
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53.
Jaremi PICZ (ur. 1955 Lewin Brzeski)
Tak – z cyklu: Epicentrum II, 2017
akryl, płótno; 80 x 80 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: CYKL – EPICENTRUM II / DYPTYK
– „TAK I NIE” TAK / JAREMI PICZ / AKRYL – PŁÓTNO / 80 X 80 cm. / OPOLE
04.2017 / J.Picz
Cena wywoławcza 5 000 zł l
Estymacja 6 000–7 000

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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ZLECENIE LICYTACJI
XII AUKCJA SZTUKI POLSKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
21 CZERWCA 2018, godz. 19:30
Sheraton Grand Kraków, UL. POWIŚLE 7

ul. Batorego 2, 31–135 Kraków
12 341 47 37
www.polskidomaukcyjny.com.pl
biuro@polskidomaukcyjny.com.pl

Możliwe jest złożenie pisemnej oferty na obraz zgłoszony do licytacji bądź udział telefoniczny. Należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy
i przesłać mailem do dnia poprzedzającego aukcję na adres: biuro@polskidomaukcyjny.com.pl. Polski Dom Aukcyjny zastrzega sobie 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
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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

