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REGULAMIN AUKCJI

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

2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wy-
sokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje 
obiekt ponownej licytacji.

3. Polski Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych 
obiektów z opisem katalogowym.

4. Do udziału w aukcji upoważnia wpłacenie zwrotnego wadium 
w wysokości 1000 PLN.

5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące 
uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Polskiemu Domu 
Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować tele-
fonicznie. Usługi te – wpłata wadium, rezerwacja linii telefo-
nicznej i inne – należy uzgodnić z Polskim Domem Aukcyjnym 
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 nie wywiązania 
się z umowy przez kupującego Polski Dom Aukcyjny może nali-
czyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień 
zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą narażając 
go na przepadek wadium.

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

9. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna 
w wysokości 15%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży 
poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna jest 
kwotą brutto.

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

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

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

13. Polski Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach 
prawa:

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

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

b). Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: 
 Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu 

zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na au-
kcji kwocie.

Noty katalogowe: Dagmara Tomczyk.

Projekt i opracowanie graficzne: Piotr Chruścicki.
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1. 
Małgorzata ŁADA-MACIĄGOWA (1881–1969) 
Akt, 1923

pastel, papier; 62 x 47,5 cm w św. p-p.;
sygn. monogramem i dat. p. d.: MŁM / 1923.

Cena wywoławcza 3 000 zł
Estymacja 5 000–6 000

Dekoracyjny obraz utalentowanej uczennicy Jacka Malczewskiego zwra-
ca uwagę dobrym opanowaniem warsztatu i kolorystycznym wyczuciem.
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2. 
Fredrich I NERLY  
(1807–1878) – przypisywany

Wenecja

olej, płótno; 38,3 x 50 cm;
napis na odwrocie: F.Nerly;
napis na blejtramie: Palazzo Pisani (?)

Cena wywoławcza 2 500
Estymacja 3 000–4 000

3. 
Stanisław Kaczor BATOWSKI 
(1866–1946) 
Pejzaż zimowy, 1920

olej, tektura; 14,5 x 19,7 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: II XII 1920. Batowski

Cena wywoławcza 3 500 zł
Estymacja 5 000–6 500
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4. 
Teodor AXENTOWICZ  
(1859-1938) 
Jesień

gwasz, pastel, tektura; 99,7 x 70,5 cm;
sygn. u dołu: Axentowicz

Cena wywoławcza 29 500 zł
Estymacja 35 000–40 000

„Subtelna finezja, przesiąknięta […] zmysłowością”– tak o portre-
cie kobiecym w wykonaniu Teodora Axentowicza wypowiadał się 
Franciszek Klein. Artysta wykazywał  się szczególnym talentem 

w tematyce portretowej i akcie. Wizerunki m. in. słynnej aktorki Sary 
Bernhardt czy córki redaktora „Figara” Henrietty Fouauier, wykonane 
jeszcze podczas pobytu artysty w Paryżu, przyniosły mu dużą po-
pularność. W portretach zwraca uwagę nie tylko doskonałość wy-
konania, wysmakowana, harmonijna kolorystyka, ale również „by-
strość obserwacji”, „znajomość psychologii kobiecej”, jak wyraził się 
Klein. Axentowicz był jednym z tych malarzy, który wdzięk i urodę 
kobiet utrwalał z dużą łatwością i wyczuciem. Posługiwał się często 
pastelami, które podkreślały delikatność kompozycji. Prezentowa-
ny obraz „Jesień” wpisuje się w zainteresowanie artysty portretem 
kobiecym. Podobna praca – „Studium” zamieszczona jest w kata-
logu: „Teodor Axentowicz. Katalog pośmiertnej wystawy Towarzy-
stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych” z przełomu 1938 i 1939 roku. Obraz 
stanowi wariant kompozycyjny olejnej pracy „Jesień”, datowanej 
na ok. 1900 rok.
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6. 
Bronisława RYCHTER-JANOWSKA 
(1868–1953)

Na letnisku w Zwardoniu, 1917

olej, tektura; 22,5 x 31,5 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. l. d.: B. RYCHTER-JANOWSKA / 1917;
na  odwrocie fragment nalepki Salonu Sprze daży Dzieł Sztuki 
przy T.S.P. w Krakowie z opisem pracy oraz napisy ołówkiem

Cena wywoławcza 4 900 zł
Estymacja 6 000– 7 500

Prezentowana praca powstała pod koniec I  wojny światowej. 
W  1917 roku artystka ponownie zamieszkała w  Krakowie. 
Uczestniczyła w wystawach tamtejszego Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuk Pięknych.

5. 
Bronisława RYCHTER-JANOWSKA 
(1868–1953)

Rzym

olej, tektura; owal: 10 x 14,5 cm w św. p-p.;
sygn. dolny środek: B. RYCHTER-JANOWSKA

Cena wywoławcza 2 800 zł
Estymacja 3 500–4 000 

Bronisława Rychter-Janowska podróżowała po  wielu euro-
pejskich państwach, w tym kilkakrotnie po Włoszech. Prezen-
towana praca inspirowana jest pobytem artystki w tym kraju. 
Charakteryzuje  się niewielkim rozmiarem w  kształcie elipsy 
i  urokliwym widokiem. Rychter-Janowska przez krótki czas 
studiowała w  Instituto di Belle Arti we Florencji, współpraco-
wała z Gazetą lwowską, pisząc dla niej w  ramach cyklu „Listy 
z Rzymu”, uczyła malarstwa i rysunku. Co więcej, artystka była 
organizatorką wystawy obrazów olejnych i makat w rzymskim 
hotelu Excelsior (makatę „Powrót z kościoła” przekazała w pre-
zencie papieżowi Piusowi X). Pracowała także w polskim obozie 
jenieckim we Włoszech, z ramienia Ministerstwa Spraw Woj-
skowych i  Czerwonego Krzyża. Malarka gościła w  Watykanie 
(w  1904 roku była na audiencji u  wspomnianego wcześniej 
papieża Piusa X). Poza tym, dzięki listowi polecającemu z Waty-
kanu przebywała w sanatorium hiszpańskich Braci Miłosierdzia 
w  Nettuno.Widoki rzymskie zaliczają  się zatem do  istotnych 
motywów jej malarstwa (kilka z nich znajduje  się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Krakowie czy Muzeum Mazowieckie-
go w Płocku). 
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8. 
Irena WEISS (Aneri) (1888–1981)

Kwiaty w wazonie, 1980

olej, tektura; 48 x 32,6 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. l. g.: aneri / 1980
Obraz reprodukowany i  ujęty w  katalogu: Adam Konopacki, Renata 
Weiss „Aneri Irena Weissowa, Wojciech Weiss. Katalog wystawy po-
dróżnej”, Agencja Kultury Konkret, Łaziska Górne, str. 37, poz. 79

Cena wywoławcza 7 700 zł
Estymacja 9 000–11 000

„Kwiaty w wazonie”, jedne z ostatnich w twórczości malarki, powsta-
ły rok przed jej śmiercią. Wcześniej, w 1979 roku miała miejsce Wiel-
ka Wystawa Jubileuszowa z  okazji 90-tych urodzin artystki w  Pałacu 
Sztuki w Krakowie. Motyw martwej natury z kwiatami jest charaktery-
styczny dla malarstwa Aneri. Jednocześnie stanowi jeden z ulubionych 
tematów obecnych w jej pracach.

7. 
Wojciech WEISS (1875–1950)

Czytająca Renia, 1908

olej, tektura; 12,5 x 21 cm w św. p-p.;
sygn. l. d.: ww;
na odwrocie nalepka z opisem pracy.
Obraz reprodukowany i ujęty w katalogu: Adam Ko-
nopacki, Renata Weiss „Aneri Irena Weissowa, Woj-
ciech Weiss. Katalog wystawy podróżnej”, Agencja 
Kultury Konkret, Łaziska Górne, str. 79, poz. 237

Cena wywoławcza 7 700 zł
Estymacja 9 000–11 000

Obraz Wojciecha Weissa przedstawiający jego uko-
chaną żonę Irenę. Ciepła kolorystycznie, intymna 
scena jest jedną z licznych przedstawień Aneri w wy-
konaniu męża. Praca datowana jest na  1908  rok, 
bardzo ważny dla Wojciecha Weissa zarówno pod 
względem osobistym, jak i zawodowym. Wówczas 
został prezesem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka” oraz zawarł związek małżeński z  Ireną Sil-
berberg – uczennicą i wielką miłością swego życia.
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9. 
Stanisław WYSPIAŃSKI (1869–1907)

Śpiący Staś, ok. 1904

niebieskie kredki, ołówek, papier; 22, x 22,7 cm w św. p-p.;
sygn. niebieską kredką monogramem wiązanym p. d.: SW
Rysunek posiada ekspertyzę pani Marty Romanowskiej

Cena wywoławcza 95 000 zł
Estymacja 110 000–130 000

Prezentowana praca jednego z  najwybitniejszych polskich arty-
stów –  Stanisława Wyspiańskiego, charakteryzuje  się wyjątkową 
urodą i  nastrojowością. Jednocześnie sposób przedstawienia 
dziecka i walory artystyczne pracy zaliczają ją do rzadko spotyka-
nych na rynku dzieł sztuki. Rysunek artysty, wykonany głównie nie-
bieską kredką, przedstawia śpiącego na poduszce Stasia. Prostota 
tematu i  zastosowanej techniki, a  jednocześnie mistrzostwo Wy-

spiańskiego sprawiają, że jest to dzieło o szczególnym uroku. War-
to podkreślić, że artysta często rysował własne dzieci. Jak zwracał 
uwagę Zdzisław Kępiński: „od pierwocin malarstwa tego artysty aż 
do ostatnich dni twórczości dziecko będzie dla niego najmilszym 
– bo najpewniejszym i nieopornym, nieangażującym towarzyszem 
chwil powstawania obrazu”. Pozwala tym samym artyście na swo-
bodę twórczą, nie narzucając własnych wizji i oczekiwań. Wyspiań-
ski był zdania, że „artysta musi umieć rysować, wówczas wszystko 
mu wolno”. Słowa te doskonale wpisują się w prezentowaną pracę. 
Artysta był znakomitym rysownikiem: „z jaką precyzją rysował, 
świadczą już rysunki z wycieczek po Galicji z czasów jego studiów 
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych” – pisał Adam Chmiel. Co wię-
cej, rysunek był dla  niego specyficznym rodzajem języka, narzę-
dziem komunikacji. „Proszę pana narysować mi to, co pan mówił, 
z  rysunku to ja zrozumiem” –  mawiał artysta. Portrety, nie tylko 
dziecięce, zalicza  się do  bardzo ważnych w  dorobku twórczym 
Wyspiańskiego. Bohaterami jego obrazów były także osoby znane, 
związane ze światem kultury – Tadeusz Dobrowolski nazwał nawet 
Wyspiańskiego „klasycznym portrecistą inteligencji”.
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10. 
Jerzy KOSSAK (1886–1955)

Odpoczynek ułana, 1937

olej, tektura; 29,9 x 40,5 cm;
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak / 1937

Cena wywoławcza 5 500 zł
Estymacja 7 500–9 000

11. 
Adam SETKOWICZ (1876–1945)

Z cyklu: Stroje krakowskie 1

akwarela, papier; 38,6 x 21 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: A. Setkowicz; 
na odwrocie nalepka firmy ramiarskiej w języku angielskim

Cena wywoławcza 5 500 zł
Estymacja 6 500–7 500

12. 
Adam SETKOWICZ (1876–1945)

Z cyklu: Stroje krakowskie 2

akwarela, papier; 38,7 x 21 cm w św. p-p.;
sygn. l. d.: A. Setkowicz;
na odwrocie nalepka firmy ramiarskiej w języku angielskim

Cena wywoławcza 5 500 zł
Estymacja: 6 500–7 500
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13. 
Alfred WIERUSZ-KOWALSKI (1849–1915)

Przed chatą w słoneczny dzień zimowy

olej, deska; 19,7 x 25,5 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: A Wierusz-Kowalski;
na odwrocie napis kredką: 30,  nalepka w języku niemieckim:  M. Al-
brecht | Hoflieferant | München | Henstrasse 22 oraz nalepka współcze-
sna z opisem pracy

Cena wywoławcza 59 000 zł
Estymacja: 70 000–80 000

„Niemal od początku Kowalski malował sceny rodzajowe z życia wsi 
polskiej, dworków szlacheckich, małych miasteczek […]. Najczęściej 
powtarzające się w tych obrazach motywy to koń nierozłącznie zwią-
zany z człowiekiem i wiejski krajobraz, zwłaszcza zimowy, sprowadzo-
ne do prostego pomysłu anegdotycznego i przedstawione w pogod-
nym nastroju […]” –  czytamy w  Słowniku Artystów Polskich. Praca 
„Przed chatą w słoneczny dzień” jest przykładem tej tematyki. Została 
namalowana przed 1900 rokiem.  Jej kolejną cechą, charakterystyczną 
dla tego artysty, jest niewielki format pracy. Rodzime pejzaże z wize-
runkiem konia czy wilka, przyniosły artyście dużą popularność. We 
wczesnych pracach Wierusza-Kowalskiego dostrzega  się nawiązania 
do malarstwa Maksymiliana Gierymskiego.
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15.
Aleksander ŚWIESZEWSKI (1839–1895) 
Pejzaż nadwodny z kaczkami

olej, płótno naklejone na deskę; 10,5 x 15,3 cm;
sygn. p. d.: A. v Świeszewski

Cena wywoławcza 14 000 zł
Estymacja 16 000–20 000 

„Pejzaż nadwodny z kaczkami” pochodzi z lat 80. XIX wieku. Wie-
czorne niebo, przesycone barwami zachodzącego słońca i niewiel-
ki staw z  pływającymi kaczkami stanowią intersujący, nastrojowy 
pejzaż w dorobku artystycznym Aleksandra Świeszewskiego.

14.
Aleksander ŚWIESZEWSKI (1839–1895) 
Pejzaż

olej, płótno naklejone na deskę; 10,5 x 15,3 cm;
sygn. p. d.: A. Świeszewski

Cena wywoławcza 14 000 zł
Estymacja 16 000–20 000 

Pejzaże są jednymi z  najbardziej charakterystycznych tematów 
malarskich w  twórczości Aleksandra Świeszewskiego. Niewielki 
rozmiar dowodzi mistrzowskiej precyzji, a jednocześnie oddaje uro-
kliwość prezentowanych miejsc. Szczególną uwagę zwraca także 
pięknie oddany koloryt zachodzącego słońca. Praca pochodzi z lat 
80. XIX wieku.
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17. 
Jerzy KOSSAK (1886–1955)

Potyczka z czasów wojny  
polsko-bolszewickiej

olej, tektura; 28 x 38,5 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak / 1935
Obraz wystawiany i  reprodukowany w  katalogu: 
Adam Konopacki, Stefania Krzysztofowicz-Koza-
kowska „Kossakowie”, Regionalne Centrum Kultury 
w  Kołobrzegu, Galeria Sztuki Współczesnej, Koło-
brzeg 2014 r., str. 28, poz. 47.

Cena wywoławcza 11 000 zł
Estymacja 12 000–14 000

Dynamiczna scena strzelaniny w wykonaniu Jerze-
go Kossaka. Motyw powracający w obrazach arty-
sty, z  właściwym dla  niego upodobaniem do  żoł-
nierskiej tematyki.

16.
Jerzy KOSSAK (1886–1955)

Na alarm, 1933

olej, płyta; 30,2 x 40,1 cm;
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak / 1933

Cena wywoławcza 9 900 zł
Estymacja 14 000–16 000 

Według Kazimierza Olszańskiego, dojrzały etap 
twórczości Jerzego Kossaka datuje się od ok. 1929 
do 1939  roku. W  tym czasie jak opisuje Olszański: 
„powstawały jego najlepsze prace, oryginalne, 
samodzielne, skomponowane według własnych 
po mysłów […]. Znajdujemy  tu liczne obrazy 
o  bez spornych walorach artystycznych, ambitne, 
wypracowane, zasługujące już w  pełni na  miano 
dobrej kontynuacji realistycznej sztuki Kossaków”. 
Obraz „Na alarm”, namalowany w  1933  roku zali-
cza się do tego okresu.
W  roku powstania prezentowanej pracy malarz 
uczestniczył w wystawie w Lublinie i Lwowie, a tak-
że wspólnie z  innymi wybitnymi artystami w eks-
pozycji, z której dochód przeznaczony był na cele 
Polskiego Czerwonego Krzyża.
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18. 
Alfons KARPIŃSKI (1875–1961)

Róże o zmroku, 1921

olej, tektura; 47 x 34 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. l. d.: a. karpiński / 1921;
na odwrocie naklejka TPSP w Krakowie z 1949 roku, nalepka z na-
pisem: AKarpiński / Róże w zmroku- / wł.pr. oraz napisy ołówkiem

Cena wywoławcza 27 000 zł
Estymacja 30 000–35 000

Martwe natury to jedne z najbardziej charakterystycznych tematów 
w malarstwie Alfonsa Karpińskiego. Szczególnie po 1920 roku, jak 
podaje Słownik Artystów Polskich motywem „jego dzieł staje  się 
wnętrze mieszkalne i - bardzo często - kwiaty”. „Róże o zmroku”, na-
malowane w 1921 roku doskonale wpisują się w ten etap twórczo-
ści artysty. W okresie powstania obrazu Karpiński sprawował funk-
cję wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. 
„Róże o zmroku” powstały również rok przed ponownym wyjazdem 
malarza do  Paryża. Artur Schroeder pięknie pisze o  zamiłowaniu 
malarza do tej tematyki: „Karpiński lubił […] malować kwiaty. Od-
czuwa ich miękkość, kruchość ich łodyg, delikatność płatków i nie-
mal ich woń”. Prezentowana praca potwierdza tą wrażliwość artysty 
na piękno natury.
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19. 
Jacek MALCZEWSKI (1854–1929)

Jasiek, 1908

olej, tektura; 42,5 x 22,2 cm;
sygn. i dat. p. d.: J Malczewski / 1908

Cena wywoławcza 50 000 zł
Estymacja 75 000–90 000

Postać wiejskiego chłopca z obrazu Jacka Malczewskiego wypełnia 
niemal całą przestrzeń obrazu. Taki zabieg oraz pewna monumen-
talizacja postaci były typowe dla portretów artysty. Prawie jednolite 
tło, pozbawione elementów charakterystycznych, jeszcze mocniej 
kieruje uwagę odbiorcy na chłopca. Odnosi się wrażenie, że boha-
ter obrazu został zatrzymany nagle, jakby poproszony o pozowanie 
w  trakcie trwającej zabawy czy pracy. Pomimo bardzo młodego 
wieku, chłopiec zaskakuje powagą, surowością spojrzenia, mocno 
kontrastującą z  typową dla  tego wieku infantylnością. Malczew-
ski, którego malarstwo jest przesiąknięte głęboką symboliką, wy-
kazywał w  swoich dziełach również dosadny realizm. Agnieszka 
Ławniczakowa zwraca uwagę: „w wizerunkach malowanych osób 
Malczewski bardzo wiernie, co nie znaczy pedantycznie, oddaje ich 
wygląd fizyczny […]. Twarze różnych osób, choć tak indywidualne, 
cechuje w obrazach Malczewskiego wspólne wszystkim zamyśle-
nie, jakieś cofniecie się w głąb siebie”. Ta charakterystyka obejmu-
je również prezentowany portret. Wizerunki dzieci pojawiają  się 
w twórczości malarza dość często, niejednokrotnie w towarzystwie 
fantazyjnych postaci czy na tle pejzażu. „Jasiek”, doskonale zacho-
wany, o wysokiej wartości artystycznej, jest ciekawą pracą w do-
robku Malczewskiego. Wyróżnia się prostotą przedstawienia, daleką 
jednak od banału. 
Obraz datowany jest na 1908 rok. Wiązał się on m. in. z rozpoczę-
ciem przez Jacka Malczewskiego pracy w  Żeńskiej Szkole Sztuk 
Pięknych Marii Niedzielskiej. Artysta został również członkiem zarzą-
du nowo powstałej grupy „Zero” (mającej pełnić rolę opozycji do To-
warzystwa „Sztuka”). W  obrębie malarstwa to czas powstania tak 
znaczących kompozycji jak „Anioły z Tobiaszem” czy „Eloe z Ellenai”.
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21. 
Wlastimil HOFMAN (1881–1970) 
Zamyślona, 1923

olej, sklejka; 39 x 48 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. dolny środek: WLASTIMIL HOFMANN / 1923

Cena wywoławcza 12 000 zł
Estymacja 18 000–23 000

Hofman w mistrzowski sposób potrafił łączyć sferę 
fantazji z realizmem. Fauny, anioły, wątki antyczne, 
przyroda, a do tego poetyckość i metaforyczny wy-
miar prac Hofmana, składają  się na  niepowtarzal-
ny, łatwo rozpoznawalny styl artysty. Sugestywne, 
przesiąknięte znaczeniami, skłaniają do refleksji.

20. 
Wlastimil HOFMAN (1881–1970) 
Macierzyństwo 

olej, sklejka; 58 x 60,5 cm;
sygn. p. d.: Wlastimil / Hofman;
na odwrocie naklejki: Towarzystwa Artystów Pol-
skich „Sztuka” w Krakowie oraz Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuk Pięknych w Krakowie z 1937 roku

Cena wywoławcza 24 000 zł
Estymacja 30 000–35 000

Piękny obraz „Macierzyństwo” wpisuje  się w  ma-
larstwo symboliczne Wlastimila Hofmana. Tadeusz 
Dobrowolski zwraca uwagę, że „jego wizerunki wie-
śniaczych Madonn i dzieci odznaczają się niezwy-
kłym, pełnym poezji urokiem”. Doskonale widać to 
w prezentowanej pracy. Niemal idylliczne przedsta-
wienie wyjątkowej więzi między matką i dzieckiem, 
podkreślone jest nie tylko przez wizerunki samych 
postaci, ale również delikatne, harmonijne tło. Sen-
tymentalizm i  mistycyzm da  się odczuć w  malar-
stwie Hofmana niezwykle często. Jiri Karasek jedno-
cześnie podkreśla, że „Hofman nie stara się, jak inni 
artyści, chwytać samą malowniczość, piękną barwę 
zwierzchnią i przenieść ją na płótno, ale wnika we 
wnętrze, w głąb żywota, skąd bierze swe symbole”. 
Istotne, że artysta czyni bohaterami swoich obra-
zów zwykłych, prostych ludzi, którzy jednak dzięki 
jego talentowi i wyobraźni, przeistaczają się w isto-
ty o mocno symbolicznej wymowie.
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23. 
Stefan FILIPKIEWICZ  
(1879–1944) 
Pejzaż podgórski

olej, płótno; 50,6 x 70,3 cm;
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz;
na odwrocie fragment nalepki z wystawy „Góry pol-
skie” z 1939 roku 

Cena wywoławcza 9 000 zł
Estymacja 15 000–18 000

Pejzaż górski to popularny wątek w  twórczości 
malarza. Student Jana Stanisławskiego i  reprezen-
tant jego szkoły, jak czytamy w Słowniku Artystów 
Polskich, „uważany był za  wirtuoza plenerowego 
światłocienia”, który „realistyczny stosunek do natu-
ry łączył z  dekoracyjnymi skłonnościami w  duchu 
Młodej Polski”. Władysław Kozicki zauważa ponad-
to: „Filipkiewicz nie narzuca jednak nigdy przemocą 
swoich nastrojów subiektywnych. W dziełach jego 
nie ma przewagi liryzmu. Cechuje go duży obiek-
tywizm wobec rzeczywistości”. Pogodny pejzaż, 
przesycony zielenią, wpisuje się w sztandarową te-
matykę artysty. Wykazuje podobieństwo do wido-
ków z podkrakowskiego Radziszowa, gdzie malarz 
w okresie letnim wyjeżdżał na plenery.

22. 
Max HANEMAN (1882–1944?)

Widok na Morskie Oko  
znad Czarnego Stawu, 1938

olej, płótno; 67,3 x 90,5 cm;
sygn. i dat. l. d.: m. haneman 1938

Cena wywoławcza 6 000 zł
Estymacja 9 000–11 000

Max Haneman po ukończeniu warszawskiej Szko-
ły Sztuk Pięknych zamieszkał w  Zakopanem. Był 
również członkiem Związku Zawodowego Polskich 
Artystów Plastyków Podhalańskich i  prowadził 
sklep z  pamiątkami tatrzańskimi. W  jego malar-
stwie pejzaże górskie zajmują więc istotne miejsce. 
Praca z 1938 roku powstała rok po wystawie dzieł 
malarza w  Żydowskim Instytucie Historycznym 
w Warszawie.
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24. 
Samuel HIRSZENBERG (1865–1908)

Chłopiec roznoszący macę, 1896

olej, płótno; 82 x 54 cm;
sygn. i dat. l. d.: S. Hirszenberg – Łódź 1896
Obraz reprodukowany i ujęty w katalogu: „Zostały po nich tylko ob-
razy”, Muzeum Rapperswil 2009 r., str. 37.
Obraz wystawiany: Pałac Juliusza Heinzla przy ulicy Piotrkow-
skiej 104, Łódź 1916 r.; „Zostały po nich tylko obrazy”, Muzeum Nad-
wiślańskie, Kazimierz Dolny 2008 r., „Zostały po nich tylko obrazy”, 
Muzeum Rapperswil 2009 r.; „Zostały po  nich tylko obrazy” Dom 
Carla i  Gerharta Hauptmannów, Oddział Muzeum Karkonoskiego 
w Jeleniej Górze, 2009-2010 r.; 

Cena wywoławcza 160 000 zł
Estymacja 180 000–200 000

Wspaniały obraz jednego z  najbardziej utalentowanych polskich 
malarzy żydowskiego pochodzenia. „Chłopiec roznoszący macę” 
powstał w rodzinnym mieście artysty, do którego powrócił w 1892 
roku (wcześniej przebywał m. in. w Paryżu). „Przez kolejne dziesię-

ciolecie uczestniczył w  życiu artystycznym miasta, współorgani-
zując wystawy, projektując pokazy żywych obrazów i  dekoracje 
dla  imprez charytatywnych” – pisze Irmina Gadowska. Pozostawał 
wówczas w bliskich relacjach m. in. z Natanem Altmanem i Leopol-
dem Pilichowskim. Dwa lata po namalowaniu obrazu Hirszenberg 
uczestniczył w ekspozycji zorganizowanej na  rzecz kolonii letnich 
dla dzieci żydowskich. Regularnie uczestniczył także w wystawach 
Zachęty (1890–1897; 1902–1903). 
Portret uśmiechniętego chłopca o rumianych policzkach to przykład 
znakomitego malarstwa portretowego w wykonaniu Hirszenberga. 
Artysta znany z  tematyki żydowskiej, przedstawiania martyrologii 
swojego narodu, w  tym obrazie zachwyca pogodnym nastrojem 
i kunsztem malarskim. 
Praca powstała na  zamówienie znanego przemysłowca łódzkiego 
i działacza społecznego Maurycego Poznańskiego. Był on m. in. człon-
kiem zarządu Towarzystwa Zachęty Wyścigów Konnych i współwła-
ścicielem Expressu Łódzkiego. Za  swoje zasługi dla ojczyzny został 
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym 
Krzyżem Zasługi. Jerzy Malinowski w „Malarstwie i  rzeźbie Żydów 
Polskich” również przywołuje nazwisko Poznańskiego, jako jednego 
z fabrykantów zamawiających u artysty prace. Ta bardzo wpływowa 
łódzka rodzina była w posiadaniu cennych dzieł sztuki, promowała 
również m. in. niektórych artystów pochodzenia żydowskiego.
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25. 
Jacek MALCZEWSKI (1854–1929)

Dysputa – Jacek Malczewski z Mieczysławem 
Gąseckim, 1921

olej, płótno; 57,5 x 67,5 cm;
sygn. i dat. lewy bok: 1921 J. Malczewski;
na odwrocie potwierdzenie autentyczności dr Kazimierza Bucz-
kowskiego z 1967 roku oraz nalepka wystawowa z Muzeum Okrę-
gowego w Sandomierzu.
Obraz wystawiany: „Jacek i Rafał Malczewscy”, Muzeum Okręgowe 
w Sandomierzu, 17 marca–31 lipca 2012 r.

Cena wywoławcza 120 000 zł
Estymacja 140 000–160 000

Malarstwo Jacka Malczewskiego to w dużej mierze charakterystycz-
ne portrety i autoportrety, które stanowią jeden z wyznaczników jego 
indywidualnego stylu i artystycznej charyzmy. Były malowane zwykle 
w ujęciu realistycznym, często z  towarzyszeniem postaci literackich 
czy baśniowych. W „Dyspucie” dominuje ten pierwszy rodzaj przed-
stawienia. Brak tutaj fantazyjnych strojów czy mitologicznej symbo-
liki. Zwraca uwagę układ kompozycyjny pracy, który oprócz siedzą-
cych mężczyzn, kieruje uwagę widza na uchylone okno. Bohaterami 
obrazu jest Jacek Malczewski oraz Mieczysław Gąsecki – wieloletni 
przyjaciel artysty, malarz, konserwator obrazów. Jak zaznacza w orze-
czeniu Kazimierz Buczkowski: „omawiany obraz ofiarował Jacek Mal-
czewski M. Gąseckiemu, u którego tą pracę przed wojną oglądałem”. 
Gąsecki wielokrotnie pojawia  się na  płótnach artysty. Pozuje m. in. 
do obrazu „Przekazanie palety – Autoportret z Mieczysławem Gąsec-

kim”, znajdującego się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie 
i datowanego na 1922 rok (rok po powstaniu omawianej pracy). „Go-
niu”, jak nazywał go Malczewski, był wsparciem dla malarza także przy 
pracach technicznych i konserwatorskich, a nawet tworzył tzw. „pod-
malówki”. Towarzyszył także artyście podczas pobytu w Lusławicach.
Wątki autobiograficzne, wspomnieniowe w malarstwie Jacka Mal-
czewskiego można zaobserwować od  około 1914 roku. Wówczas 
rozpoczął pracę nad cyklem „Moje życie”, w którym przeplatają się 
motywy młodości z  nieuchronnością śmierci. Coraz częściej Mal-
czewski tworzył również autoportrety. Zwykle nie były to proste 
przedstawienia własnego wizerunku. Malczewski przybierał różne 
stroje, nie raz z  fantazyjnymi dodatkami. Artysta w  swoich auto-
portretach ma rycerską zbroję, innym razem bufiaste draperie czy 
kapelusze. Jakby wcielał się w różne role i przybierał odpowiednie 
dla nich akcesoria. Przedstawiał siebie jako postaci znane z literatury 
(np. Dantego) czy w  otoczeniu mitologicznych stworów. W  swo-
ich obrazach był żołnierzem, zakonnikiem, sybirakiem, a  nawet 
Chrystusem czy św. Franciszkiem. Można w nich dostrzec, tak cha-
rakterystyczne dla  Malczewskiego, posługiwanie  się symbolem. 
W portretach artysty ważna jest dwoistość: z jednej strony wierność 
w oddaniu wyglądu postaci, z drugiej – uchwycenie sfery duchowej, 
emocji portretowanego, często poprzez towarzyszące mu zjawy, 
mitologiczne stworzenia: „w świecie Malczewskiego bowiem hipo-
stazy wyobraźni, sny, halucynacje i widzenia mają tę samą realność, 
co zewnętrzny, materialny świat” (Agnieszka Ławniczakowa)
W roku powstania „Dysputy” malarz został odznaczony Orderem 
Polonia Restituta IV klasy, a  także ustąpił z  funkcji profesora Aka-
demii Sztuk Pięknych w  Krakowie, w  której nauczał z  przerwami 
od 1896 roku. W 1921 roku artysta uczestniczył również w Wysta-
wie Sztuki Polskiej w Grand Palais w Paryżu. Od 1923 roku malarz 
prowadził szkółkę malarską dla dzieci wiejskich. W tym czasie po-
wstał również tryptyk „Mój pogrzeb”.
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27.
Zygmunt ROZWADOWSKI 
(1870–1950) 
Czwórka

olej, płótno; 77,5 x 112 cm;
sygn. p. d.: Z.Rozwadowski / Zakopane

Cena wywoławcza 30 000 zł
Estymacja 35 000–40 000

Zygmunt Rozwadowski znany jest ze znakomitych 
scen batalistycznych, rodzajowych (w tym z polo-
wań, jarmarków, życia dworu) oraz wielkiego zami-
łowania do przedstawiania sylwetek koni. „Czwór-
ka” powstała w  Zakopanem, do  którego artysta 
przeniósł  się po  II wojnie światowej (w  1946  r.). 
Zamieszkał tam w  willi Jordanówka. Wcześniej 
wielokrotnie odwiedzał stolicę Tatr. Praca powstała 
prawdopodobnie w latach 40-tych.

26.
Stanisław PODGÓRSKI  
(1882–1964)

Astry

olej, płótno; 91 x 107 cm;
na odwrocie fragment nalepki Towarzystwa Przy-
jaciół Sztuk Pięknych w  Krakowie z  nazwiskiem 
autora

Cena wywoławcza 8 500 zł
Estymacja 15 000–18 000

Stanisław Podgórski – uczeń m. in. Jana Stanisław-
skiego, przejął od  niego zamiłowanie do  pejzażu. 
Znany jest przede wszystkim z  tej tematyki, choć 
w  jego dorobku twórczym znajdują się także por-
trety, widoki miejskie i  martwe natury. Urszula 
Leszczyńska w Słowniku Artystów Polskich charak-
teryzuje sposób, w jaki malował artysta: „podobnie 
jak Stanisławski, Podgórski posługiwał  się szeroką 
plamą barwną. Faktura jego prac jest jednak po-
bieżna, przedmioty ujmowane dość płasko i często 
w  zarysach, z  pominięciem szczegółów”. Opis ten 
bliski jest prezentowanej pracy. Warto podkreślić, 
że większość prac malarza zaginęła podczas II woj-
ny światowej. „Astry” i inne dostępne prace, wzbo-
gacają wiedzę o twórczości artysty.



21

29.
Aleksander KOESTER  
(1864–1932) 
Kaczki 

olej, płótno naklejone na tekturę; 44,5 x 56 cm; 
p. d. napis: A.KOESTER; 
na odwrocie pieczątka niemiecka: Aus dem Na-
chlass des A. Koester Kunstmalers Diessen a./A.
Praca pochodzi ze spuścizny artysty. Po jego śmier-
ci oznaczona pieczęcią spadkobiercy obrazów 
– Petera Koestera

Cena wywoławcza 60 000 zł 
Estymacja 80 000–90 000

Aleksander Koester był wybitnym malarzem nie-
mieckim. Prezentowane „Kaczki” są przykładem naj-
bardziej charakterystycznego motywu malarskiego 
w  twórczości artysty –  ptactwa wodnego. Malarz 
potrafił w  mistrzowski sposób przedstawić różno-
rodność ptasich piór. Tematyka ta przyniosła mu 
jednocześnie dużą popularność (z tego powodu 
był również znany jako „kaczka Koester”). Pomysł 
na ten wątek narodził się prawdopodobnie ok 1896 
roku, kiedy po studiach Koester zamieszkał w zna-
nej miejscowości artystycznej Południowego Tyrolu 
– Klausen.

28.
Roman SIELSKI (1903–1990)

Plaża

kredka, technika mieszana, papier; 16,5 x 24,7 cm 
w św. p-p.;
sygn. cyrylicą l. d. R. Sielski

Cena wywoławcza 2 800 zł
Estymacja 3 500–4 000
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30.
Józef KIDOŃ (1890–1968) 

Mnich nad Morskim Okiem, 1927

olej, tektura; 63 x 49 cm;
sygn. i dat. l. d.: Kidoń – Zakopane 1927

Cena wywoławcza 6 000 zł
Estymacja 8 000–9 000 

Twórczość Józefa Kidonia w dużej mierze stanowią portrety, często 
osób znanych i zasłużonych (w tym szczególnie wizerunki kobie-
ce). Tym bardziej więc prezentowany pejzaż daje spojrzenie na inny 
wymiar malarstwa tego artysty. Malarz namalował go w roku 1927, 
który był istotny w  jego biografii ze  względu na  przeprowadzkę 
do  Katowic. Śląsk okazał  się ważnym przystankiem w  artystycz-
nej działalności Kidonia. Tutaj, w  1929 roku, powstał Związek Za-
wodowych Artystów Plastyków na  Śląsku, w  którym artysta był 
członkiem zarządu. Lata 20-te w twórczości Kidonia to także m. in. 
pierwsza indywidualna wystawa w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych (1921 rok) czy podróże do Włoch (1923 rok).
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31.
Eugeniusz ZAK (1884–1926) 
Głowa młodzieńca, ok. 1923

olej, płótno; 27,3 x 22,5 cm;
sygn. l. d.: Eug. Zak
Obraz wystawiany na  indywidualnej wystawie artysty w  Galerie 
Davambez w Paryżu w 1925 r. 
Literatura: Barbara Brus-Malinowska „Eugeniusz Zak. 1884–1926, 
[katalog wystawy monograficznej]”, Muzeum Narodowe w Warsza-
wie, Warszawa 2004, str. 143, poz. 187 (il. barwna)

Cena wywoławcza 48 000 zł
Estymacja 65 000–77 000 

„Głowa młodzieńca” powstała w okresie, kiedy Zak zamieszkał w Pa-
ryżu oraz założył własną galerię sztuki „Gallerie Zak”. W 1922 roku 
artysta podjął decyzję o wyemigrowaniu z Polski i udał się najpierw 
do Berlina, a później do Bonn (tam zaprojektował dekorację wnętrz 
w domu architekta Fritza Augusta Breuhausa). W tym samym roku 
rozpoczęła się jego współpraca z czasopismem „Kunst und Deut-
sche Dekoration”. Kobiece i męskie głowy bardzo często pojawia-
ją się w jego malarstwie. Tworzone były zarówno w technice olejnej, 
jak i technikami mieszanymi. Lata 20-te w jego twórczości charak-
teryzowały się tworzeniem wizerunków arlekinów czy samotników, 
o wydłużonych proporcjach, giętkich sylwetkach i teatralnych po-
zach. Dało się w nich dostrzec także nutę melancholii i niepokoju.
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32. 
Karol LARISCH (1902–1935)

Martwa natura z owocami

olej, deska; 39 x 46,5 cm

Cena wywoławcza 25 000 zł
Estymacja 30 000–35 000

Dekoracyjny obraz jednego z  najważniejszych polskich 
kolorystów. Umiejętności warsztatowe, doskonałe wyczu-
cie barwy i motyw martwej natury – istotny w twórczości 
artysty, składają się na cechy charakterystyczne tej pracy.

33. 
Sara MAJEROWICZ-GLIKSMANOWA 
(FAJTLOWICZ) (1910–1942/1943?)

Martwa natura z pomarańczami

olej, sklejka; 69,5 x 73 cm;
sygn. p. d.: S. Gliksmanowa

Cena wywoławcza 25 000 zł
Estymacja 30 000–35 000

Autorką obrazu jest żydowska malarka, aktywna w łódzkim 
środowisku plastycznym, a także w działalności wystawien-
niczej we Lwowie czy Krakowie. Jej prace są trudno do-
stępne na rynku antykwarycznym, pomimo niewątpliwych 
walorów artystycznych. Znana jest praca artystki „Most 
z  łódzkiego getta”, znajdująca się w zbiorach tamtejszego 
Muzeum Sztuki. Malinowski, cytując Alfreda Lauterbacha 
– wybitnego historyka sztuki i muzeologa, określa obrazy 
Gliksmanowej jako: „impresjonistyczne”. „Martwa natura 
z  pomarańczami” zwraca uwagę intensywnością kolorów 
i  układem kompozycyjnym. Jest ciekawym przykładem 
twórczości malarki.
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34.
Emil KRCHA (1894–1972)

Ulica w Krzemieńcu

olej, tektura; 41 x 31 cm;
sygn. p. d.: Krcha;
na odwrocie napis: Krcha / Emil Krcha / Ulica w Krzemieńcu” / Kraków, 
ul. Czysta 8 II p.
Obraz wystawiany i ujęty w katalogu: “Kolonia Artystyczna w Krze-
mieńcu nad Ikwą “, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, 
Kazimierz Dolny 2010 r., str. 95

Cena wywoławcza 15 000 zł
Estymacja 18 000–20 000

Piękne ujęcie krzemienieckiej ulicy w  wykonaniu Emila Krchy. 
To miasto na Wołyniu znacząco zapisało się w biografii artysty. Pro-
wadził tam zajęcia w ramach Rysunkowego Ogniska Wakacyjnego, 
w  Krzemieńcu wystawiał także swoje prace, nauczał w  miejsco-
wym liceum i aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym miasta. 
W latach 30. XX wieku Krzemieniec pretendował do  miana kolo-
nii artystycznej. Było to o tyle interesujące zjawisko, że jak opisuje 
Waldemar Odorowski: „w sytuacji, gdy w  innych krajach kolonie 
artystyczne wymierają, tu tworzy się nowa i to tworzy się w spo-
sób zorganizowany. Z  jednej strony było to pochodną opóźnień 
kulturowych spowodowanych zaborami, z drugiej chęć nadążenia 
za  Europą przez niepodległą już Polskę”. Miasto stawiało na  arty-
stów i swój kulturalny rozwój.
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35. 
Stiepan Fiodorowicz  
KOLESNIKOW (1879–1955) 
Myśliwy, 1909 

olej, płótno; 75,6 x 101,5 cm; 
sygn. cyrylicą i dat. l. d.: C. Колесников 1909

Cena wywoławcza 44 000 zł
Estymacja 60 000–70 000

Prezentowana praca wybitnego rosyjskiego malarza – Stie-
pana Fiodorowicza Kolesnikowa, powstała w bardzo wcze-
snym etapie jego twórczości i równocześnie – w niezwykle 
ważnym dla  artysty roku. W  1909 roku ukończył on Aka-
demię Sztuk Pięknych w  Petersburgu oraz zdobył medal 
na międzynarodowej wystawie w Monachium. Rok później 
malarz wyjechał na zagraniczne stypendium, by kontynu-
ować naukę i rozwijać swój talent. Artysta często malował 
sceny rodzajowe rozgrywające  się m. in. na  Ukrainie. Być 
może pejzaż, który zajmuje istotne miejsce w opisywanym 
obrazie, również był inspirowany tymi widokami. „Myśliwy”, 
ze  względu na  czas powstania i  talent artysty, jest pracą 
o szczególnej wartości kolekcjonerskiej.

36. 
Stanisław CHLEBOWSKI (1890–1969)

Szachy, 1959

olej, tektura; 40,5 x 50 cm w św. p-p.,
sygn. i dat. l. g.: St. Chlebowski 59

Cena wywoławcza 6 000 zł
Estymacja 8 000–10 000

Praca z dojrzałego okresu twórczości Stanisława Chlebow-
skiego –  artysty związanego z  Gdańskiem i  Paryżem, na-
wiązującego w swojej twórczości m. in do impresjonizmu. 
Większość obrazów tego autora uległa zniszczeniu w trak-
cie II wojny światowej. „Szachy” to obraz nasycony kolorem, 
malowany z lekkością.
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37. 
Jan CYBIS (1897–1972)

Łodzie rybackie, 1972

olej, płótno; 53,5 x 72,5 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: J. Cybis;
na odwrocie napis: Łodzie rybackie 1972 ol.pl. 54 x 73 / Ar-
kady 552

Cena wywoławcza 46 000 zł
Estymacja 50 000–60 000

Doskonała praca Jana Cybisa, znakomitego kolorysty i jed-
nego z głównych reprezentantów tego nurtu. Pejzaże nad-
morskie nie były tak popularnym motywem jak martwe 
natury w  twórczości artysty, jednak zajmują istotne miej-
sce w jego dorobku. Pojawiają się m. in. pod koniec lat 50. 
i na początku 60. XX wieku, również w technice akwareli. 
W roku 1970 artysta przebywał nad polskim morzem. „Ło-
dzie rybackie” nawiązywać mogą do tego pobytu.

38. 
Helena ZAREMBA-CYBISOWA 
(1911–1986)

Pejzaż z Hiszpanii, 1978

olej, płótno; 54 x 73 cm;
sygn. p. d.: H. Zaremba-Cybisowa;
na blejtramie napis: H. Zaremba Cybisowa 1978 / „Pejzaż 
z Hiszpanii” 54 x 73 7.N

Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 6 500–8 000

Pełen wyrazistych kolorów „Pejzaż z  Hiszpanii” Heleny Za-
remba Cybisowej, powstał w  dojrzałym okresie jej twór-
czości. Z 1978 roku znane są również prace artystki przed-
stawiające hiszpańskie widoki z miasta Torrevieja. Malarka 
często tworzyła w technice gwaszu lub akwareli, stąd pro-
ponowana praca olejna, stanowi ciekawe uzupełnienie 
jej dorobku. Obraz reprezentuje typowy dla  malarki nurt 
koloryzmu. Warto podkreślić, że przez okres prawie 30 lat, 
do  1975 roku, artystka wykładała na Wydziale Malarstwa 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Praca powstała 
więc niedługo po  zakończeniu przez Zarembę-Cybisową 
kariery pedagogicznej.
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39. 
Hanna RUDZKA-CYBISOWA  
(1897–1988)

Plener, 1944

technika mieszana, papier; 23,5 x 33 cm w św. ramy;
sygn. p. d.: HRudzkaC;
sygn. na  odwrocie: H.RudzkaC oraz napisy: Plener / 1944 / 
Hanna Rudzka

Cena wywoławcza 3 900 zł
Estymacja 6 000–8 000

Hanna Rudzka-Cybisowa tuż po wojnie została profesorem 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych –  jako pierwsza ko-
bieta w jej historii. Praca „Plener” powstała u schyłku II woj-
ny światowej. Wykonany przez artystkę pejzaż wypełniony 
jest plamami barw, bez dbałości o  szczegóły krajobrazu. 
Ważna jest kolorystyczna intensywność i  wrażenie, jakie 
wywołuje na odbiorcy. Maria Anna Rudzka w Słowniku Ma-
larzy Polskich podkreśla: „po wojnie artystka wprowadziła 
do swych prac intensywne karminy, fiolety i brązy, a plama 
barwna w jej malarstwie stała się bardziej syntetyczna”. Pro-
ponowany obraz może być zapowiedzią tych artystycznych 
tendencji.

40. 
Henryk (Chaim) EPSTEIN  
(1890–1944)

Na rynku

technika mieszana, papier; 22,5 x 30 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: H. Epstein

Cena wywoławcza 4 000 zł
Estymacja 5 000–6 000

Sceny miejskie, w  kawiarniach czy widoki zaułków poja-
wiają się w twórczości Epsteina nieco rzadziej niż typowe 
dla niego pejzaże i martwe natury. „Na rynku” to ilustracja 
gwarnej miejskiej ulicy. Artysta współpracował z  czasopi-
smami artystycznymi (m. in. żydowskim „Machmadim”), 
zajmował  się ilustratorstwem. Prezentowana praca jest 
przykładem jego rysunkowej twórczości.
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41. 
Rafał MALCZEWSKI (1892–1965)

Pejzaż z Jasper, 1943

akwarela, papier; 33 x 49 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. l. d.: Rafał Malczewski. Jasper. – Sept – 43
na odwrocie napis: Miette River, Jasper Nat. Park / Alberta oraz napisy 
ołówkiem, kredką i czarnym flamastrem

Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 10 000–12 000

Jasper National Park znajduje się w Kanadzie, w prowincji Alberta. 
Fragment tego pięknego miejsca, razem z  rzeką Miette, płynącą 
przez Góry Skaliste, stał się inspiracją do powstania pracy Rafała Mal-
czewskiego. Artysta spędził zimę 1943 roku właśnie w Górach Skali-
stych. W latach 1943–47 malarz wielokrotnie podróżował po Kana-
dzie. Pejzaże wykonane podczas tych wędrówek, wykorzystywane 
były w celach reklamowych przez Canadian National Railways i Pacy-
fic National Railways. Technika akwareli często była stosowana przez 
Malczewskiego podczas podróży. Mówił: „czystość tej techniki, lek-
kość i łatwość przenoszenia materiału daje mi możność utrwalenia 
tego, co spodoba mi się podczas bardzo nawet uciążliwej wycieczki”. 
W okresie powstania „Pejzażu z Jasper”, Rafał Malczewski prezen-
tował swoje prace na  indywidualnej wystawie „Beauties of Brazil” 
w Ottawie, Montrealu, Toronto i Vancouver. Rok później prace po-
wstałe podczas zwiedzania Gór Skalistych znalazły się na kolejnej 
ekspozycji artysty, która cieszyła się dużym powodzeniem.

42. 
Rafał MALCZEWSKI (1892–1965)

Pejzaż zimowy z Kanady, 1954

akwarela, papier; 38 x 56 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. l. d.: Rafał Malczewski 3.I.54
na odwrocie napisy czarnym flamastrem i ołówkiem

Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 10 000–12 000

Subtelna akwarela to jeden ze znaków rozpoznawczych twórczo-
ści Rafała Malczewskiego. Bliska artyście była tematyka pejzażo-
wa, w  której przestrzeń i  natura zajmują czołowe miejsce. Posta-
cie ludzkie były elementem dodanym, często ledwie widocznym. 
W obrazach artysty, tak jak w omawianej pracy, istotna jest ogra-
niczoność zastosowanych motywów. Piękny pejzaż z  widokiem 
na  jezioro i  samotną chatkę przywołuje nastrój spokoju. Chłodne 
barwy zastosowane w pracy, dodatkowo nasuwają skojarzenia z zi-
mową scenerią. Obraz zalicza się do prac powstałych w Kanadzie, 
dokąd Malczewski wyjechał w  1942  roku. Już wówczas wystawił 
swoje obrazy w  Museum of  Art w  Montrealu. Malczewski zyskał 
dużą popularność, jego prace zdobyły uznanie i były prezentowane 
na licznych indywidualnych ekspozycjach, np. w Ottawie, Toronto 
czy Vancouver. W ciągu czterech lat, od 1952 do 1956 roku, a więc 
również w okresie namalowania „Pejzażu z Kanady”, miały miejsce 
wystawy indywidualne Rafała Malczewskiego w Montrealu. Artysta 
stał się jednym z najpopularniejszych twórców w tym kraju.
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43. 
Rafał MALCZEWSKI (1892–1965)

Lusławice, ok. 1928

akwarela, papier; 34 x 49 cm w św. p-p.;
sygn. l. d.: Rafał Malczewski

Cena wywoławcza 6 500 zł
Estymacja 10 000–12 000

Dwór w Lusławicach nad Dunajcem, niedaleko Tarnowa, to 
miejsce bliskie rodzinie Malczewskich. XIX-wieczny budy-
nek i park należały do zaprzyjaźnionej z Malczewskimi ro-
dziny Wayhingerów. Jacek Malczewski mieszkał tam wspól-
nie z siostrami - Bronisławą i Heleną. Tam też założył szkółkę 
malarską dla  wiejskich dzieci. W  Lusławicach powstawały 
obrazy Rafała Malczewskiego i  jego ojca. Senior malował 
pejzaże, portrety rodzinne czy kompozycje. Rafał –  m. in. 
portret swojego ojca na ganku (rok przed śmiercią artysty). 
Proponowana akwarela jest jedną z wariacji na temat lusła-
wickiego krajobrazu. Artysta przedstawił widok z werandy 
domu rozciągający się na park. Przestrzeń obrazu, nasycona 
zielenią i błękitem nieba, ujęta jest w typowej dla Malczew-
skiego technice akwareli.

44. 
Rafał MALCZEWSKI (1892–1965)

Pejzaż z jeziorem, ok. 1954

akwarela, papier; 36 x 54 cm w św. p-p.;
sygn. l. d.: Rafał Malczewski
na odwrocie napisy ołówkiem i kredką

Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 10 000–12 000

Stonowana, niemal ascetyczna praca Rafała Malczewskie-
go, jest dowodem na  częsty minimalizm motywów sto-
sowanych przez artystę. Na prezentowanej akwareli jedy-
nym mocnym akcentem są konary drzew, wyłaniające się 
z ram obrazu, Technika wykonania dodaje im delikatności. 
Hanna Kubaszewska charakteryzując pejzaże artysty pisze: 
„pogodny, poetycki nastrój, świadomie prymitywizowany, 
w oparciu jednak o wnikliwą obserwację realiów […]”. Bez-
ludna przestrzeń ujęta w obrazie z jednej strony wprowa-
dza nostalgię, z drugiej – niedopowiedzenie. Tym samym 
prostocie motywu towarzyszy wielość artystycznych inter-
pretacji.
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45. 
Władysław SERAFIN (1905–1988)

Pejzaż zimowy, 1947

pastel, tektura; 47,5 x 67,5 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. l. d.: Serafin 1947

Cena wywoławcza 3 300 zł
Estymacja 4 000–5 000

46. 
Leszek STAŃKO (1925–2011)

Chata w górach, 1959

olej, tektura; 48,5 x 68,5 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: LESZEK STAŃKO 959 R

Cena wywoławcza 4 500 zł
Estymacja 5 000–6 000

Obraz stanowi nawiązanie do licznych górskich wędrówek 
artysty. Malarz przedstawiał widoki nie tylko tatrzańskie, ale 
także Beskidu Śląskiego czy Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej. Prezentowany obraz powstał pod koniec lat 50-tych. 
W tej dekadzie Stańko przyłączył się do warszawskiej grupy 
artystycznej „Zachęta”, tworzącej w  nurcie XIX-wiecznego 
realizmu (1956 r.).
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47. 
Stanisław WAŁACH (1919–1983)

Portret, 1956

olej, tektura; 34,5 x 41 cm w św. p-p.;
na odwrocie napis: PORTRET ... / WAŁACH ST. / 1956 R.

Cena wywoławcza 3 900 zł
Estymacja 5 000–6 000

Nietuzinkowa osobowość i  sztuka Stanisława Wałacha 
sprawia, że pozostaje on jednym z  najciekawszych arty-
stów współczesnych. Z  jednej strony abstrakcja geome-
tryczna, inspiracje kubizmem, tematyka science-fiction, 
fascynacja UFO, z drugiej –  jak wyraził się Janusz Bogucki 
„naiwny realizm”, prostota czy nawet prymitywizm, czerpa-
nie z ludowości, wiara w społeczną misję sztuki. Malarstwo 
Wałacha wymyka się jednoznacznym klasyfikacjom. Intry-
gujący portret kobiecy powstał w 1956 roku. Zaledwie rok 
wcześniej artysta namalował utrzymaną w  socrealizmie 
pracę „Towarzysz Chruszczow i Tow. Bierut w Nowej Hucie”, 
aktywnie działał również w czynie społecznym. Jednak już 
w 1957 roku, wraz założeniem grupy „W 57”, nastąpił prze-
łom w jego twórczości. „Portret” wpisuje się w pewien etap 
przejściowy, tym bardziej warty jest zauważenia. Monika 
Branicka pisze: „Wałach tworzy obrazy charakteryzujące się 
uproszczoną formą, podkreśleniem kontrastów barwnych 
i rytmów. Syntetyzuje, wprowadza mocny kontur, sylwetki 
sprowadza do ideogramów […]”.

48. 
Roman BRATKOWSKI (1869–1954)

Morze

olej, płótno; 47,5 x 67,5 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: R. Bratkowski

Cena wywoławcza 5 500 zł
Estymacja 6 500–7 500

Roman Bratkowski w  tej pracy daje  się poznać jako uta-
lentowany marynista. Pejzaże są nierozerwalnie związane 
z jego twórczością. Artystę ceniono za umiejętność opero-
wania światłem i dużą wrażliwość. Zwracano także uwagę 
na warsztat malarza, w tym stosowaną przez niego kom-
pozycję. „Morze” jest dowodem na  szczególne znaczenie 
przyrody w twórczości artysty.
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49.
Roman ZAKRZEWSKI (1955–2014)

Portret kobiety w zielonej sukni, 1979

olej, płótno; 85,5 x 61,5 cm;
sygn. p. g.: Zakrzewski;
napis na odwrocie: 79

Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 5 000–6 000

Roman Zakrzewski, uczeń Jerzego Nowosielskiego, za  cel sztuki 
stawiał sobie m. in. poszukiwanie piękna. Jego obrazy, wysublimo-
wane portrety, są jakby wprost wyjęte z malowideł XVI-wiecznych 
artystów. „Portret kobiety w zielonej sukni”, prezentuje powielany 
wielokrotnie przez malarza model kobiecego piękna –  postaci 
o  pociągłej twarzy, długiej szyi i  smukłej sylwetce. Zachwyt nad 
kobietą jest nieodłącznie związany z  twórczością artysty. Dodat-
kowym walorem tej pracy jest datowanie na 1979 rok – początek 
artystycznej drogi młodego twórcy.
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50.
Roman ZAKRZEWSKI (1955–2014)

Portret kobiety, 1979

olej, płótno; 96,7 x 74,5 cm;
napis na odwrocie: Zakrzewski / 1979

Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 5 000–6 000

„Portret kobiety” Romana Zakrzewskiego, ze względu na czas po-
wstania, stanowi wyjątkową pozycję w jego dorobku. Obrazy z bar-
dzo wczesnego okresu są rzadko spotykane, dodatkowo opisywana 
pozycja powstała na długo przed ukończeniem przez artystę stu-

diów w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Stanowi ona wyraz 
młodzieńczych poszukiwań i początków budowania artystycznego 
stylu przez Romana Zakrzewskiego. Już wówczas klaruje się najważ-
niejszy motyw jego malarstwa – portret kobiecy. Wokół tego tematu 
Zakrzewski krąży przez całą twórczość, nawiązując w niej wyraźnie 
do dzieł dawnych mistrzów, takich jak Amadeo Modigliani, Leonar-
do czy Botticelli. Inspiracje sztuką renesansu, głoszonym wtedy 
ideałom harmonii i  piękna oraz specyficznie wyciszony, poetycki 
nastrój dzieł – stawiają malarstwo Romana Zakrzewskiego w krę-
gu artystów nietuzinkowych. Interesująco o bohaterkach obrazów 
wypowiadał  się Stanisław Tabisz: „kreowana przez Zakrzewskiego 
kobieta łączy w sobie pewien ideał piękna i nieskazitelności. Bywa 
dojrzała i spokojna lub dziewczęca i płocha. Dopasowana do każdej 
swojej roli nie stara się udawać i kokietować. Urzeka blaskiem na-
turalnej kobiecości w jakimś duchowym zapatrzeniu. Oczarowuje, 
ale jednocześnie stwarza dystans niczym adorowana świętość”.
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51. 
Jerzy NOWOSIELSKI (1923–2011)

Biskup, 1951

ołówek, papier; 28,5 x 20,5 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. prawy bok: J. NOWOSIELSKI (NOWOSELLSKI) 51.
Praca dwustronna, na odwrocie rysunki ołówkiem

Cena wywoławcza 5 500 zł
Estymacja 7 000–8 000

Portret biskupa jest nawiązaniem do tematyki religijnej, 
bliskiej twórczości Nowosielskiego. Wpisują się w nią rów-
nież rysunki na odwrocie pracy, stanowiące szkice wnętrza 
świątyni. Praca powstała w  1951 roku. Rok wcześniej No-
wosielski przeprowadził się do Łodzi, gdzie został kierowni-
kiem artystycznym Państwowej Dyrekcji Teatrów Lalek. Jak 
podaje Marek Tytko, począwszy od tego roku, przez kolej-
nych dwanaście lat, współpracował z  teatrami lalkowymi 
w Łodzi, Bielsku i Gdańsku, tworząc kostiumy i scenografie. 
Na początku lat 50. artysta pracował także przy projektach 
dla architektury sakralnej: cerkwi prawosławnej w Gródku, 
Jeleniej Górze, Białymstoku-Dojlidach i Zawierciu.

52. 
Franciszek STAROWIEYSKI  
(1930–2009)

Szkice

technika mieszana, papier; 29,5 x 41,5 cm w św. p-p.

Cena wywoławcza 1 900 zł
Estymacja 4 000–5 000

Ciało, cielesność, erotyzm – to tematy bliskie Starowieyskie-
mu. W  swoich rysunkowych pracach osiągnął prawdziwe 
mistrzostwo. Często prowokował. Jego sztuka nie bała się 
kontrowersji czy groteski. Odwadze twórczej towarzyszyła 
charyzmatyczna osobowość.
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53.
Tadeusz MAKOWSKI (1882–1932) 
Dziewczynka w sukni z marynarskim kołnierzem

olej, płótno; 23 x 16 cm
Literatura: Władysława Jaworska „Tadeusz Makowski. Życie i  twór-
czość”, Osselineum 1964, str. 330, poz. 205

Cena wywoławcza 33 000 zł
estymacja: 40 000–48 000

Prezentowana praca wpisuje się w serię portretów dziecięcych na-
malowanych przez Tadeusza Makowskiego w  latach 1918–1920. 
Opisywany obraz wykazuje podobieństwo do pracy „Wiejska dziew-
czynka w czerwonej czapeczce”, powstałej w tym samym czasie.
W okresie między 1918 a 1922 rokiem Tadeusz Makowski stworzył 
szereg studiów portretowych dzieci. Wcześniej przedstawiane były 
one dość rzadko, wtedy stały  się najważniejszymi, pierwszopla-
nowymi postaciami. Między 1918 a  1919 rokiem wizerunki głó-
wek dziecięcych tworzone były na niewielkich formatach, zwykle 
na desce, dykcie, czasem na płótnie. Miały charakter szkicowy, jak-
by stanowiły dopiero przygotowanie do  portretów, które jednak 
nigdy nie powstały. Szczególną uwagę zwraca sposób malowania 
dziecięcych oczu – o podłużnym kroju, płasko, jakby bez powiek 

oraz ich cienkie, uniesione brwi. Były to jedne z typowych dla stylu 
Makowskiego sposobów przedstawiania twarzy. Jak pisze Włady-
sława Jaworska: „charakterystyczną cechą początkowych portretów 
dziecięcych jest pewna ponad ich wiek powaga, zamyślenie ma-
lujące się w podniesionych oczach, rozchylonych ustach. Niekiedy 
jakaś niedziecinna troska wyraża się w smutnym pochyleniu głowy, 
opuszczonych drobnych ramionach. Nie są to dzieci ładne, pielę-
gnowane, pieszczone”. Dość istotne zmiany następują na przełomie 
1919–1920 roku. Wtedy artysta wprowadził „uproszczenie dziecię-
cej fizjonomii; rysunek stał się delikatniejszy, faktura spokojniejsza, 
gładsza, modelunek mniej kontrastowy”. Sposób malowania, pew-
ne odrealnienie przedstawianych postaci powodowało wrażenie 
posługiwania  się przez artystę „jakby dziecinną linią pożyczoną 
z kajetów ludzi do lat siedmiu”. Różnica nastąpiła też w stosowanej 
przez artystę kolorystyce. Początkowo w  dziecięcych portretach 
dominowały barwy ciemne, później stawały się one coraz jaśniejsze 
(np. w tonacji szarości czy różu). Silniejsze kontrasty kolorystyczne 
pojawiły się około roku 1922 (np. w obrazie „Dziewczynka w poma-
rańczowej bluzce”). Makowski traktował małych modeli na  równi 
z dorosłymi, z szacunkiem i życzliwością. Był wrażliwy na ich prze-
życia i  emocje, a  nawet potrafił patrzeć na  świat ich oczami, jak 
ujął to A.  Wieczorkiewicz. Makowski jest postrzegany jako jeden 
z najważniejszych malarzy dzieci. Tematyka ta była bliska również 
Jackowi Malczewskiemu, Vlastimilowi Hofmannowi, Stanisławowi 
Wyspiańskiemu czy Witoldowi Wojtkiewiczowi.
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54. 
Magdalena RĂDULESCU  
(1902–1982)

Wspomnienie – portret zbiorowy

gwasz, papier; 36 x 52,5 cm w św. p-p.;
sygn. dolny środek: Magdalena Rădulescu

Cena wywoławcza 1 900 zł
Estymacja 2 500–3 500

Pochodząca z  Rumunii artystka, wykształcona w  Paryżu, 
w  swoich obrazach często powracała do  motywu tańca, 
zabawy, jarmarków. Jej prace charakteryzuje ekspresyjność 
i  dynamiczność ukazanych scen. Inspirowała  się ponadto 
kulturą swojej ojczyzny, powracała do czasów dzieciństwa. 
Tworzyła także portrety. Kompozycja wielopostaciowa, 
ukazana w  proponowanym obrazie Magdaleny Rădule-
scu, charakteryzuje się prostotą przedstawienia, widoczną 
szczególnie w  portretach i  rysunkowych pracach artystki. 
Przywołuje skojarzenia z widownią, spektaklem, naznaczo-
na jest charakterystyczną dla malarki nastrojowością.

55. 
Tadeusz Mieczysław JANIKOWSKI 
(1912–1968)

Kompozycja abstrakcyjna, ok. 1950

gwasz, papier; 24 x 31,3 cm;
na odwrocie pieczątka: M.T. JANIKOWSKI
Obraz reprodukowany i ujęty w katalogu: ”Mieczysław Jani-
kowski. Malarstwo 1948-1953”, Galeria Dyląg, 2014 r., str. 12 

Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 3 500–4 500

Malarz, żołnierz, emigrant. Tadeusz Mieczysław Janikowski 
był znakomitym abstrakcjonistą, jednym z najważniejszych 
przedstawicieli polskiej sztuki powojennej. Nazywa się go 
„klasykiem abstrakcji geometrycznej”, choć początkowo, 
jako absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, zaj-
mował  się malarstwem przedstawiającym. „Kompozycja”, 
wykonana w technice gwaszu, ożywiona jest intensywnym 
kolorem. Pokazuje sztukę niefiguratywną w  wykonaniu 
artysty. Anna Baranowa analizując gwasze Janikowskie-
go podkreśla, widoczną także w  tej pracy: „zmysłowość, 
rozsmakowanie w  efektach formalnych, w  rozlewaniu  się 
i  przenikaniu plam rozmaitych kolorów, w  przeplataniu 
kształtów i linii”.
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56. 
Erna ROSENSTEIN (1913–2004)

Burza, 1967

gwasz, technika mieszana, papier; 24,5 x 30 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: Erna Rosenstein 1967

Cena wywoławcza 1 500 zł
Estymacja 2 500–3 500

Surrealizm, abstrakcja, senne wyobrażenia – sztuka Erny Ro-
senstein pełna jest niedopowiedzeń i nie poddaje się łatwej 
interpretacji. Być może przez tę niejednoznaczność ciągle 
fascynuje i prowokuje do kolejnych skojarzeń i poszukiwań. 
„Burza” wpisuje się w zainteresowanie artystki formami or-
ganicznymi, które obecne były w jej pracach w latach 50. 
i  60. XX wieku. Małgorzata Kitowska-Łysiak o  tym okresie 
pisze: „łatwo wyczuwa się, że artystka jest zauroczona wi-
talnością natury, jej nieposkromionym przeistaczaniem się 
w coraz to inne twory”. Opisywany obraz, malowany eks-
presyjnie, z dużą dawką koloru, można traktować jako cha-
rakterystyczną pracę z tych lat.

57. 
Maria DAWSKA (1909–1993)

Kompozycja organiczna, 1971

olej, papier naklejony na płótno; 73,5 x 73,2 cm;
sygn. i dat. l. d.: Maria Dawska 71

Cena wywoławcza 3 700 zł
Estymacja 5 000–6 000

Kompozycja Marii Dawskiej charakteryzuje  się abstrakcyj-
nymi kształtami, mocnym kolorystycznie tłem, energetycz-
nością przekazu. Artystka tworzyła m. in. ciekawe prace 
inspirowane rybami, podwodnymi roślinami, przedstawio-
ne nie dosłownie, ale wyobrażeniowo. Łukasz Kossowski 
zwraca uwagę na  cykl „Eksplozje”, gdzie „Dawska wkracza 
nim w świat abstrakcji, wypełnia go dynamicznymi forma-
mi, które swym odśrodkowym ruchem starają się rozerwać 
przestrzeń obrazu […]”. Ta charakterystyka znajduje po-
twierdzenie również w  obrazie „Kompozycja organiczna”. 
Jest datowana rok po przeprowadzce artystki do Warszawy.
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58.
Jadwiga MAZIARSKA (1913–2003)

Relief, 1971

technika własna, sklejka; 82,5 x 49,5 cm;
na odwrocie napis: Jadwiga / Maziarska / Kraków 1971

Cena wywoławcza 45 000 zł
Estymacja 55 000–70 000 

Interesująca pod względem kolorystycznym i  fakturowym praca 
Jadwigi Maziarskiej jest przykładem jej oryginalnego stylu. Stanowi 
połączenie elementów rzeźbiarskich i malarstwa. Całość daje zaska-
kujący rezultat, charakterystyczny jednak dla fascynacji artystki po-
wierzchnią i materią dzieła sztuki. Praca powstała na początku lat 70. 
XX wieku. W twórczości Maziarskiej ta dekada zaznaczyła się zainte-
resowaniem formami zgeometryzowanymi, niejednokrotnie w ko-
lorystyce czerni i bieli. Tym bardziej praca reliefowa, zróżnicowana 
kolorystycznie, stanowi ciekawy kontrast do tamtych tendencji.
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60. 
Jerzy NOWOSIELSKI (1923–2011)

Święty Benedykt

gwasz, technika mieszana, papier; 25 x 20,5 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: J. Nowosielski

Cena wywoławcza 11 000 zł
Estymacja 13 000–15 000

„Ikona, mimo że ma ściśle zakreślone granice działania plastycznego, jest domeną 
wolności. Prawdziwa indywidualność artystyczna nie czuje w ikonie żadnego skrę-
powania… Wolność w ikonie polega na tym, że w sposób absolutnie nieprzymu-
szony mogę oddawać prawdę odczuwania realizmu bytów subtelnych, realizmu 
eschatologicznego. Mogę obrazować tę prawdę na poziomie działania plastyczne-
go” – mówił Nowosielski. Obecność ikony w sztuce artysty jest nieodłącznie związa-
na z jego doświadczeniami w sferze sacrum czy przemyśleniami w obrębie teologii. 
Rozważania o sprawach ostatecznych, przekładane na język malarstwa, przybierały 
formę m. in. wielokrotnie tworzonych przez malarza ikon. Nowosielski w ich malo-
waniu dostrzegał szczególną właściwość: „ikona rzeczywiście spada z nieba. Jeśli 
nam nie jest dana z góry, to w ogóle nie powstanie”. „Święty Benedykt” jest przykła-
dem dorobku artysty w tej tematyce.

59. 
Jerzy NOWOSIELSKI (1923–2011)

Cerkiewki, 1983

gwasz, ołówek, papier; 26,5 x 18 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: J. Nowosielski 83

Cena wywoławcza 8 000 zł
Estymacja 10 000–12 000

Projekt sakralny w wykonaniu Jerzego Nowosielskiego, pomimo niewielkich roz-
miarów, urzeka prostotą formy i stanowi kolejny dowód na zainteresowanie arty-
sty sferą sacrum. Został wykonany w 1983 roku, w okresie kiedy artysta wykonał 
projekty polichromii oraz ikonostas dla cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Górowie Iławieckim. Rok później Nowosielski pracował w Lourdes.

61.
Maja BEREZOWSKA (1898–1978)

Macierzyństwo, 1967

długopis, papier; 25 x 18 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. dolny środek: maja67;

Cena wywoławcza 800 zł
Estymacja1 200–1 700 
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62.
Leszek MISIAK (ur. 1943)

Niebo i ziemia I, 1992

pastel, papier; 69 x 49 cm;
sygn. p. .d: Leszek Misiak;
dat. l. d.: 1992;
napis u dołu: Niebo i ziemia;
na odwrocie napis: LESZEK MISIAK / „NIEBO I ZIEMIA” / 1992

Cena wywoławcza 600 zł
Estymacja 2 500–3 000

Tematyka przyrody, szczególnie nieba i ziemi, jest na stałe wpisana w twórczość Leszka 
Misiaka. Artysta wielokrotnie powraca do malarskich interpretacji tego motywu. W obra-
zach artysty często pojawia się pusta przestrzeń, po horyzont rozciągające się pola. Nie ma 
tutaj sylwetek ludzkich – najważniejsza jest natura, przedstawiona w sposób harmonijny 
i ciekawy kolorystycznie. Twórczość artysty znajduje się w zbiorach muzealnych w Polsce 
i poza granicami kraju, np. w Muzeum Narodowym w Krakowie i Szczecinie czy Musee 
d’ Art et d’ Histoire we Fryburgu. Prezentowane obrazy Leszka Misiaka pochodzą z począt-
ku lat 90-tych XX wieku.

63.
Leszek MISIAK (ur. 1943)

Niebo i ziemia II, 1990

pastel, papier; 69 x 49 cm;
sygn. p. .d: Leszek Misiak;
dat. l. d.: 1990;
napis u dołu: Niebo i ziemia;
na odwrocie nalepka z opisem pracy

Cena wywoławcza 600 zł
Estymacja 2 500–3 000

64.
Leszek MISIAK (ur. 1943)

Niebo i ziemia III, 1992

pastel, papier; 69 x 49 cm;
sygn. p. .d: Leszek Misiak;
dat. l. d.: 1992;
napis u dołu: Niebo i ziemia;
na odwrocie napis: LESZEK MISIAK / „NIEBO I ZIEMIA” / 1992

Cena wywoławcza 600 zł
Estymacja 2 500–3 000
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65.
Jacek SIENICKI (1928–2000)

Wnętrze, 1984

olej, płótno; 144 x 95,3 cm;
sygn. i dat. p. d.: X 84 / J S;
na odwrocie napis: Jacek / Sienicki / Wnętrze / ol. pł. oraz pieczątki 
galeryjne

Cena wywoławcza 55 000 zł
Estymacja 60 000–70 000

Doskonała praca „Wnętrze” wpisuje się w charakterystyczny styl arty-
sty. Składają się na niego motyw przedstawiony na obrazie, jego fak-
tura i kolorystyka. Sienicki często powracał do tematu wnętrza swojej 
pracowni. Ta osobista przestrzeń ujęta w sposób malarski, jak zresztą 
cała jego twórczość, mocno nacechowana jest subiektywnymi prze-
życiami artysty. Sienicki, jako uczeń Nachta-Samborskiego, przejął 
od niego zainteresowanie kolorem. W tej pracy współgrają ze sobą 
tonacje jasne i ciemne, poprzecinane ożywiającymi płótno plamami 
czerwieni i  błękitu. Całość malowana impastowo nadaje obrazo-
wi interesującą fakturę. Obraz powstał w 1984 roku. Rok wcześniej 
Sienicki otrzymał nagrodę im. Jana Cybisa za całokształt twórczości. 
Praca „Wnętrze” pochodzi z kolekcji rodziny artysty.
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66. 
Adam WSIOŁKOWSKI (ur. 1949)

Inwazja III B, 1992

olej, akryl, płótno; 79,5 x 100 cm;
napis na odwrocie: ADAM WSIOŁKOWSKI / „INWAZJA III” B / 
olej / akryl 80 x 100 cm / 1992 / KRAKÓW

Cena wywoławcza 1 500 zł
Estymacja 5 000–7 000

Artysta –  przedstawiciel nurtu abstrakcji geometrycznej, 
profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w procesie 
twórczym wykorzystuje przestrzenną wyobraźnię i  precy-
zję w budowaniu kompozycji. Jego prace charakteryzują się 
uporządkowaniem, stosowaniem układów figur, wyrazisto-
ścią. W  obrazie „Inwazja” zwraca uwagę kolorystyczna gra 
czerni i  bieli oraz modelowe dla  artysty operowanie figu-
rami przestrzennymi. Praca powstała w 1992  roku. W tym 
czasie Adam Wsiołkowski uzyskał tytuł profesorski.

67. 
Janusz ORBITOWSKI (ur. 1940)

Kompozycja przestrzenna XI, 1968

olej, płyta pilśniowa; 78,5 x 76,2 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: JANUSZ ORBITOWSKI 1968 / KOM-
POZYCJA PRZESTRZENNA XI / 78 X 76

Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 8 000–10 000

Prezentowana praca powstała rok po  zakończeniu przez 
artystę Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie. To przykład 
tworzonych na przełomie lat 60. i 70. XX wieku kompozycji 
trójwymiarowych, rozpoznawalnych w  twórczości Orbi-
towskiego. Obraz artysty zbudowany jest z  prostokątów, 
których kolorystyka i  sposób ułożenia, składa  się na  nie-
powtarzalną całość. Orbitowski wykorzystywał trójwy-
miarowość również w obrazach reliefowych. „Kompozycja 
przestrzenna” to przykład abstrakcji geometrycznej w wy-
konaniu artysty.
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68.
Erna ROSENSTEIN (1913–2004)

Kompozycja dwustronna

technika mieszana, deska; 47 x 69 cm;
sygn. prawy środek: Erna Rosenstein;
sygn. na odwrocie p. g.: Erna Rosenstein

Cena wywoławcza 7 000 zł
Estymacja 15 000–20 000
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Obraz Erny Rosenstein sprawia wrażenie żywiołowego zapisu emo-
cji, z całkowitym pominięciem realnego kształtu rzeczy. Te typowe 
dla Rosenstein projekcje, jakby wprost wyjęte z marzeń sennych, są 
przykładem malarstwa, które wyraża się poprzez czystą ekspresję.
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69. 
Jadwiga MAZIARSKA (1913–2003)

Kompozycja – struktura materii, 1980

olej, płótno; 106,5 x 85,5;
sygn. na odwrocie: Jadwiga / Maziarska / 1980 r. / 105 cm x 88 cm

Cena wywoławcza 16 000 zł
Estymacja 30 000–35 000

„Kompozycja –  struktura materii” Jadwigi Maziarskiej to przy-
kład twórczości z  nurtu abstrakcji. Nieregularne formy rozłożone 

na  płótnie obrazu oraz interesująca kolorystyka zwracają uwagę 
na tę pracę. „Nie jest to przestrzeń naturalna, lecz wyobrażeniowa; 
odległości są tu wieloznaczne, wymiary nieobliczalne. Statyczne 
formy przekształcają  się nagle, dynamiczne formy nieruchomie-
ją” – pisała K. Czerni. I  rzeczywiście, w tej pracy chaos i niejedno-
znaczność przeplatają się z porządkiem i starannością wykonania. 
„Kompozycja –  struktura materii” powstała w  latach 80., kiedy 
do  twórczości Maziarskiej, „w uporządkowany dotychczas świat 
form wkroczył właśnie chaos. Wcześniejsza pewność ustępuje nie-
pokojowi, równowaga dramatyzmowi. Przestrzeń obrazów budo-
wana jest gwałtownie, ekspresyjnie”. I jednocześnie, w specyficzny 
dla  siebie sposób – harmonijnie. Ta niejednoznaczność fascynuje 
i pobudza wyobraźnię.
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71.
Maciej DOBOSZ (ur. 1969)

Abstrakcja, 2012

olej, płótno; 50 x 100,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: M Dobosz / 2012 

Cena wywoławcza 3 500 zł
Estymacja 4 000–5 000. 

70. 
Erna ROSENSTEIN (1913–2004)

Kompozycja kolorowa, 1965

olej, deska; 32,5 x 49 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: Erna Rosenstein 1965

Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 5 000–8 000
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72.
Władysław JACKIEWICZ (ur. 1924)

Obraz XXIII

olej, płótno; 152, 3 x 122 cm;
sygn. p. d.: Jackiewicz;
napis na blejtramie: W. Jackiewicz OBAZ XXIII / 9 r;
na odwrocie nalepka galeryjna

Cena wywoławcza 17 000 zł
Estymacja 35 000–40 000

Władysław Jackiewicz – uczeń Artura Nachta-Samborskiego, wie-
loletni profesor akademicki, w swojej twórczości przede wszystkim 
podejmuje rozważania o ludzkim ciele. Nie przedstawia go jednak 
w sposób realistyczny, ale jak pisze Łukasz Kossowski: „odrealnio-
ne, pozbawione zmysłowości, świetliste. Streszczone do  płaskiej 
sylwety, malowane na  cienkich, wielobarwnych gruntach […]”. 
Odbiorca dostrzega tylko zarys ciała, jego fragmenty, które artysta 
zdecydował się umieścić w ramy obrazu. Niekiedy bliżej im do abs-
trakcji niż do konkretnego kształtu. Proponowana praca Władysła-
wa Jackiewicza zalicza się do typowych w jego dorobku twórczym.
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73. 
Jan ZIEMSKI (1920–1988)

Obszar

monotypia; 67 x 47 cm w św. p-p.

Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 6 000–7 000

74. 
Jan ZIEMSKI (1920–1988)

Kosmos

monotypia; 67 x 47 cm w św. p-p.

Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 6 000–7 000

Twórczość Jana Ziemskiego charakteryzowały ciągłe poszukiwania 
i metamorfozy. Artysta eksperymentował w zakresie materii dzieła 
sztuki (tworzył tzw. „formury” o reliefowej strukturze), wykorzysty-
wał formy geometryczne, posługiwał  się intensywną kolorystyką, 
aby w  latach 80. ograniczyć paletę do  czerni i  bieli. Ta różnorod-
ność sprawia, że prace artysty pozostają jednymi z najciekawszych. 
Do zainteresowań Ziemskiego zaliczały się m. in. astronomia i ko-
smos. Był członkiem Towarzystwa Miłośników Astronomii. Tematy-
ka ta również znalazła odzwierciedlenie w pracach artysty. „Kom-
pozycje […] kształtowane intuicyjnie, całkowicie abstrakcyjne, 
przypominają rozpryski plazmowatej materii” – pisała Małgorzata 
Kitowska-Łysiak. Prezentowana monotypia nawiązuje do tego mo-
tywu.
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75.
Janusz SZPYT (ur. 1960)

Macierzyństwo (Edypek), 2006

olej, płótno; 119,5 x 99,5 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: J. SZPYT;
sygn. i dat na odwrocie: / 2006 / Janusz Szpyt / „MACIERZYŃSTWO” / 
EDYPEK / 120 x 100

Cena wywoławcza 8 000 zł
Estymacja 9 000–10 000

Malarstwo artysty krąży wokół tematyki szeroko rozumianej ludzkiej 
natury. Prace ujęte w konwencji malarstwa realistycznego, cechuje 
znakomity warsztat malarski, wyczucie światła i koloru. „Macierzyń-
stwo” przywołuje klasyczną w  malarstwie relację matka-dziecko. 
Jednocześnie drugi tytuł „Edypek”, sugeruje nawiązanie do psycho-
analizy Zygmunta Freuda. Katarzyna Napiórkowska zwróciła uwa-
gę: „można by porównać to bardzo własne malarstwo z twórczością 
Luciana Freuda, wnuka wielkiego Zygmunta i można się zastana-
wiać na ile psychoanaliza jest pomocna w odbiorze tej twórczości”. 
Praca jest interesującą propozycją autorstwa Janusza Szpyta.
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76. 
Kacper BOŻEK (ur. 1974)

Pastuch Kosmosu, 2015

akwaforta, akwatinta, sucha igła; 49,5 x 81,5 cm (wym. grafiki);
sygn. i dat. p. d.: KACPER BOŻEK XV; XXI
napis dolny środek: PASTUCH KOSMOSU;
oznaczenie egzemplarza l. d.: 10/100

Cena wywoławcza 700 zł
Estymacja 1 000–1 200

77. 
Pablo PICASSO (1881–1973)

Zaślubiny

litografia; 28,5 x 38 cm w św. p-p.;

Cena wywoławcza 500 zł
Estymacja 700–800



52

78. 
Salvador DALI (1904–1989)

Słoń na bocianich nogach

litografia; 45,5 x 46,5 cm w św. p-p.;
sygn. lewy bok: Dali;
na odwrocie pieczątka galeryjna.
Obraz ujęty w katalogu: W. Lopsinger „Catalogue Raisonne 
of Prints”, Niemcy, poz. kat 1450, z  tytułem „Elephante-Ci-
cogna” [Elephant-Stork]. Edycja całkowita 600 sztuk [1–250, 
I-CCL, EA (próba artysty) 1–25, EA I -XXV, HC (nie przezna-
czona do obrotu komercyjnego) 1–25, HC I - XXV]; Albert 
Field „Official Catalog of the Graphic Works of Salvador Dali”, 
USA, poz. kat. 76–2 F, z tytułem „Elephante-Cicogna”. Lito-
grafia z cyklu „Le jungle humaine”, Edycja całkowita 630 szt.

Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 8 000–10 000

Prezentowana litografia Salvadora Dali została wydana 
w  1975 roku przez wydawnictwo Carpentier, w  ramach 
cyklu 24 grafik „Les Vitraux”. Została powiększona z pierwot-
nych rysunków wykonanych tuszem i  wzbogacona kolo-
rem. Charakterystyczny wizerunek słonia na długich, cien-
kich nogach pojawia się w sztuce artysty choćby w pracy 
z 1948 roku. Typowa dla surrealizmu wyobraźnia, zerwanie 
z realistycznymi przedstawieniami, cechującymi klasyczne 
malarstwo, wizje z pograniczy jawy i snu, sfera podświado-
mości – wiązały się malarstwem często wymykającym się 
jednoznacznym interpretacjom. Praca „Słoń na  bocianich 
nogach” poprzez kuriozalne przedstawienie dziwacznego 
stwora jest mocno groteskowa. Ale jednocześnie właściwa 
dla tego kierunku.

79. 
Pablo PICASSO (1881–1973)

Kompozycja, 1955

litografia barwna, papier; 49 x 65 cm w świetle ramy;
sygn. na płycie p. d.: Picasso;
datowany l. g.: 8. II. 55. IV
nr odbitki l. d.: 1420 / 2400

Cena wywoławcza 1 300 zł
Estymacja 1 800–2 500

Praca Pabla Picassa jest ilustracją talentu i  artystycznych 
wizji jednego z najbardziej znaczących twórców w historii 
sztuki. Widnieje na  niej data 1955 roku. Większość grafik 
artysty z  tej dekady powstało w prestiżowym Studio Mo-
urlot, specjalizującym się od lat 20. XX wieku w drukowaniu 
litografii i plakatów artystycznych. Po zakończeniu II wojny 
światowej ze Studiem Mourlot współpracowali m. in. Henri 
Matisse czy Joan Miró
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80. 
Tadeusz KANTOR (1915–1990)

Plakat przedstawienia  
„Nigdy tu już nie powrócę”  
Teatru Cricot 2

97,5 x 68 cm

Cena wywoławcza 500 zł
Estymacja 700–1000

Premiera spektaklu „Nigdy tu już nie powrócę” miała miejsce 23 IV 
1988 roku w Teatro Studio w Mediolanie. To ostatnie przedstawie-
nie ukończone przez Kantora (powstało zaledwie dwa lata przed 
jego śmiercią). Reżyser nie tylko był obecny na scenie, ale po  raz 
pierwszy pełnił również rolę aktora. Jak określił Jan Kłossowicz: 
„to  podsumowanie całości doświadczeń teatralnych Kantora. 
(…) Ale najważniejsza wydaje  się w  tym spektaklu sprawa funk-
cji samego twórcy. Jego decyzja przekroczenia granicy, którą sobie 
przedtem wyznaczył – wejście do wnętrza spektaklu i  rezygnacja 
z dawnej pozycji umożliwiającej ‘autorską” ingerencję”. W „Nigdy tu 
już nie powrócę” pojawiają się postaci, rekwizyty z wcześniejszych 
przedstawień artysty. Spekrakl stanowi swego rodzaju podsumo-
wanie, przywołanie przeszłości, zinterpretowane jednak na nowo.
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81. 
Joan MIRO (1893–1983)

Powietrze (L’Air) 

litografia barwna, papier; 35 x 25,7 cm w św. p-p.;
sygn. z płyty lewy środek: Miro

Cena wywoławcza 1 500 zł
Estymacja 3 000–4 000

„Powietrze” jest pracą z cyklu „Les Quatre Éleménts”, wyda-
nego przez wydawnictwo Mourlot w 1937 roku dla pierw-
szego numeru znanego francuskiego pisma „Verve”. Twór-
cami cyklu, oprócz wspomnianego artysty, byli Joan Miro, 
Rattner i Francisco Borés. Dyrektorem pisma „Verve” był zna-
ny wydawca Teriade. Przez 23  lata funkcjonowania kwar-
talnika, opublikował 10 tomów litografii najwybitniejszych 
paryskich artystów. Pismo miało charakter modernistycz-
nego magazynu o sztuce. 
Mocno nasycona barwami litografia, przedstawia fanta-
zyjne postaci i  kształty. Artysta, jeden z najwybitniejszych 
malarzy współczesnych, w swojej twórczości inspirował się 
kubizmem, ale też surrealizmem i abstrakcją. „L’Air” jest in-
trygującą wariacją malarza na temat jednego z żywiołów.

82. 
Fernand LÉGER (1881–1955)

Woda (L’Eau)

litografia barwna, papier; 29 x 24 cm w św. p-p;
sygn. z płyty p. d.: F.LEGER 

Cena wywoławcza 1 500 zł
Estymacja 3 000–4 000

Litografia Fernanda Légera pochodzi z  cyklu „Les Quatre 
Éleménts” (Cztery żywioły), wydanego przez wydawnictwo 
Mourlot w  1937 roku dla  pierwszego numeru znanego 
francuskiego pisma „Verve”. Twórcami cyklu, oprócz wspo-
mnianego artysty, byli Joan Miro, Rattner i Francisco Borés. 
Dyrektorem pisma „Verve” był znany wydawca Teriade. Przez 
23 lata funkcjonowania kwartalnika, opublikował 10 to-
mów litografii najwybitniejszych paryskich artystów. Pismo 
miało charakter modernistycznego magazynu o sztuce. 
Léger był znaczącą postacią paryskiego życia artystycz-
nego, doskonałym pedagogiem. Prezentowana praca 
skłania  się w  kierunku abstrakcji. Dostrzec w  niej można 
również prostotę formy, stosowaną często przez artystę. To 
ciekawy przykład twórczości malarza.
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83. 
Jörg DÖRING (ur. 1965)

Marilyn

technika mieszana, płótno; 180 x 80,2 cm;
sygn. p. d.: Döring

Cena wywoławcza 18 000 zł
Estymacja 25 000–35 000

Urodzony w 1965 roku w Niemczech artysta jest 
jednym z najważniejszych współczesnych twór-
ców reprezentujących światowy pop-art. Porów-
nywany do  Andy Warhola, stosujący podobne 
środki wyrazu i  techniki artysta, swoje twórcze 
inspiracje odnajduje w pop kulturze lat 60. i 70. 
ubiegłego wieku. W swoich pracach wykorzystuje 
kultowe postacie tego okresu takie jak m. in. Bri-
gitte Bardot, Marilyn Monroe, James Bond, John 
Lennon, Steve McQueen, a nawet Mickey Mouse 
(Myszka Miki). Reprezentowany i wystawiany jest 
przez prestiżowe galerie w  Niemczech, Francji, 
Szwecji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Austrii, kra-
jach Beneluxu, USA i Kanadzie.
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84. 
THE KRASNALS – Grupa
Wszyscy kochamy Pudelka – z cyklu: Pięk-
no w sztuce, 2008

akryl, płótno; 90 x 89,7 cm;
napis na  odwrocie: Wszyscy kochamy / Pudelka / z  cyklu / 
Piękno w sztuce / 2008 / Wielki Krasnal / The Krasnals

Cena wywoławcza 3 500 zł
Estymacja 16 000–23 000

85. 
Norman LETO (ur.1980)

Abstrakcja

olej, deska; 32 x 56,7cm;
napis na odwrocie: NORMAN / 3000

Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 5 000–9 000



57

86. 
Marek PIASECKI (1935–2011)

Kompozycja, 1959

obraz chemiczny, technika własna, emulsja światłoczuła, 
papier fotograficzny, szkło, drewno; 9 x 12 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: M. PIASECKI / 1959 R. 

Cena wywoławcza 2 300 zł
Estymacja 4 000–5 000

Przykład dobrego warsztatu Marka Piaseckiego, wywodzą-
cego się z pogranicza fotografii, malarstwa, grafiki. Artysta, 
twórca tzw. miniatur i  heliografii, zdobył duże uznanie 
za  granicą, a  jego awangardowe dzieła porównywano 
do  amerykańskiego pop-artu czy surrealizmu. „Kompo-
zycja” jest przykładem interesujących poszukiwań artysty 
w obrębie różnych mediów sztuki.
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87. 
Sabina WOŹNICA (ur. 1977) 
Performance – Wolny Tybet

fotografia: Agnieszka Glińska
druk – giclee, nakład autorski; 100 x 66 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: SWoźnica;
napis l. d.: E/A From the performance ‘Tibet will be free’;
napis prawy bok: photo by Agnieszka Glińska

Cena wywoławcza 1 800 zł
Estymacja 2 500–3 000

Praca pochodzi z performance’u zrealizowanego w studio Art Color 
Ballet. Sabina Woźnica zaangażowana jest w sprawy Tybetu, brała 
udział w innych projektach związanych z tą tematyką: 2009–2013  
– „Wolny Tybet!” – akcja nad brzegiem Wisły, Tyniec k/Krakowa; akcja 
podczas spotkania z XIV Dalajlamą, Hala Stulecia, Wrocław; perfor-
mance „Wolny Tybet” wspólne malowanie flagi, pokaz dokumentu 
z performance, Kino 18, Pauza, Kraków; Tybetański Dzień Niepodle-
głości, pokaz filmu „Zatrzymaj samospalenia w Tybecie”, wydarzenie 
w biurze posłanki Europejskiego Parlamentu Róży Thun, Kraków.
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88. 
Sabina WOŹNICA (ur. 1977)

Epitafium dla drzew, 2009

olej, tekstylia, drewno, płótno; 115 x 160 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: SWoźnica / Epitaph to trees / oil, textile, wood / on canvas / 2009
Obraz ujęty w katalogu: „Sabina Woźnica. Portfolio”, str. 34
Obraz wystawiany: „Człowiek i natura”, Galeria Piętro Wyżej, Centrum Kultury im. K. Bochenek, Katowice, 2009 r.

Cena wywoławcza 9 000 zł
Estymacja 12 000–15 000

89. 
Lech MAŚLANKIEWICZ  
(pseud. Make it Simple) (ur. 1983)

Marynarska, 2012

akryl, płótno; 89,6 x 90 cm;
sygn. p. d.: LM;
napis na odwrocie: LECH MAŚLANKIEWICZ / MARYNARSKA / 2012

Cena wywoławcza 2 000 zł
Estymacja 3 500–5 000

Jeden z najciekawszych twórców sztuki najnowszej. Dla artysty miasto to 
główne źródło artystycznych inspiracji: jego żywiołowość, system komu-
nikacyjny, sieć przecinających się ulic i linii. Znajduje to wyraz w pracach 
Make it Simple, które oddają klimat miejskiej dżungli. Artysta wystawiał 
swoje obrazy w Warszawie (m. in. w galerii Zachęta czy w Centrum Pro-
mocji Kultury Praga-Południe). W  stolicy ukończył również Akademię 
Sztuk Pięknych. Miasto to jest dla Maślankiewicza na tyle ważne, że tytu-
ły jego prac bezpośrednio odnoszą się do ulic czy miejsc stolicy.
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90. 
Tomasz BARAN (ur. 1985)

Kompozycja czarno-biała, 2012

akryl, płótno; 125 x 95 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: Tomasz Baran / 2012

Cena wywoławcza 4 000 zł
Estymacja 7 000–9 000

91. 
Igor CHOŁDA – Aqualoopa  
(ur. 1978)

Wednesday

akryl, płótno; 110 x 110,2 cm;
sygn. p. d.: AQUALOOPA;
na odwrocie napis: AQUALOOPA / IGOR CHOŁDA / WEDNES-
DAY / AKRYL / 2.14

Cena wywoławcza 3 000 zł
Estymacja 5 000–6 000
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92. 
Marlena BICZAK (ur. 1989)

Światło III, 2015

akwatinta; 64 x 98 cm (wym. grafiki);
sygn. i dat. p. d.: MBiczak 2015;
oznaczenie egzemplarza l. d.: 11/100
napis dolny środek: ŚWIATŁO III;

Cena wywoławcza 500 zł
Estymacja 600–800
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