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REGULAMIN AUKCJI
1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Polskiego Domu Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów
powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo
do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem
sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje
obiekt ponownej licytacji.
3. Polski Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych
obiektów z opisem katalogowym.
4. Do udziału w aukcji upoważnia 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 telefonicznie. Usługi te – wpłata wadium, rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Polskim Domem Aukcyjnym
24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą
posiadać ceny rezerwowe.
6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
7. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów
w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się
z umowy przez kupującego Polski Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień
zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą narażając
go na przepadek wadium.
8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
9. 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 przepisów prawa polskiego.
12. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych
na aukcji dzieł winny poinformować o tym Polski Dom Aukcyjny 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 zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga
zgody odpowiednich władz.
b). Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach:
Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu
zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.

Noty katalogowe: Dagmara Tomczyk
Projekt i opracowanie graficzne: Piotr Chruścicki

1.
Henryk PILLATI (1832–1894)
W stajni, 1862?
olej, płótno; 20,3 x 25,3 cm;
sygn. l. d. monogramem wiązanym: HP / 62 [?];
na blejtramie napisy: Pillati Warszawa / Druga połowa XIX wieku 1832–1894 / Odnawiał Z. Jasiński
w Warszawie 1924 r.
Cena wywoławcza 35 000 zł
Estymacja 45 000–60 000

Henryk Pillati z upodobaniem przedstawiał sceny
miejskie i życie na wsi. Artysta zajmował się również malarstwem batalistycznym i historycznym.
Olejny obraz, dopracowany kolorystycznie i kompozycyjnie to przykład dorobku artysty, który nieczęsto pojawia się na rynku dzieł sztuki.

2.
Ferdynand RUSZCZYC
(1870–1936)

Sala Kirkora – projekt scenograficzny
do inscenizacji Balladyny
w Teatrze Polskim
akwarela, gwasz na podrysowaniu ołówkiem,
tektura; 48 x 67,5 cm w świetle oprawy;
sygn. l. d.: F Ruszczyc
Cena wywoławcza 16 000 zł
Estymacja 24 000–30 000

Opisywany obraz stanowi projekt sali do „Balladyny” Juliusza Słowackiego, wystawianej w Teatrze
Polskim w Warszawie w reżyserii Maksymiliana
Węgrzyna. Premiera sztuki odbyła się 7 V 1914 roku.
Według M. Biernackiej „cechą kostiumów projektowanych przez Ruszczyca był umowny historyzm i bogactwo szczegółu, a dekoracji – także
malarskość pejzażu”. W scenografii stworzonej do
„Balladyny” dostrzegano eklektyzm stylistyczny.
Ruszczyc, jak pisze Jerzy Jasiński ”zaprojektował dokładnie plan inscenizacyjny przedstawienia (ponad
50 projektów dekoracji, kostiumów, detali dekoracyjnych i rekwizytów) zrywający z dotychczasową
tradycją grania „Balladyny” w banalnej scenografii
markującej wczesne średniowiecze. Ruszczycowska wizja dramatu Słowackiego zwracała uwagę
monumentalizmem dekoracji akcentującym znikomość jednostki wobec przeznaczenia i historii.
Wielkie wrażenie robiła sala w zamku Kirkora”.
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3.
Józef GRACZYŃSKI
(1866–1939)

Na leśnej polanie
olej, płótno; 78,5 x 149 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: Józef Graczyński
Cena wywoławcza 19 000 zł
Estymacja 22 000–25 000

Pejzaże należały do ulubionych tematów malarskich Józefa Graczyńskiego. Leśna polana
ukazana w zimowej scenerii należy do dekoracyjnych prac artysty. Malarz wystawiał swoje
obrazy przykładowo w Krakowie, Berlinie, Paryżu. Uczestniczył również w wystawie malarstwa
polskiego w Nowym Jorku w 1944 roku.

4.
Iwan TRUSZ (1869–1940)

5.
Iwan TRUSZ (1869–1940)

Pejzaż z cyprysami

Nad wodą

olej, tektura; 77,5 x 57,7 cm;
sygn. p. d.: Iw. Trusz

olej, tektura; 37,3 x 45 cm;
sygn. l. d.: Iw. Trusz

Cena wywoławcza 20 000 zł
Estymacja 25 000–30 000

Cena wywoławcza 10 000 zł
Estymacja 15 000–18 000
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6.
Wojciech KOSSAK (1856–1942)
Ułan karmiący konia, 1937
olej, płótno; 59 x 49 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: Wojciech Kossak / 1937;
na odwrocie pieczęć lakowa z herbem Kossaków
Cena wywoławcza 25 000 zł
Estymacja 30 000–35 000

Postaci żołnierzy, sceny batalistyczne to sztandarowe motywy obrazów Wojciecha Kossaka. Praca pochodzi z dojrzałego okresu jego
twórczości. W latach 30. Kossak niezmiennie malował sceny historyczne, liczne portrety czy sceny rodzajowe z ułanami. W 1936 roku
odbyły się wystawy jubileuszowe z okazji 60-lecia jego pracy artystycznej. Kazimierz Olszański pisał: „Kossak nie spoczął na jubileuszowych laurach, nie zamierzał skapitulować, nie myślał o odłożeniu pędzla – malował dalej po swojemu. W roku 1937 uzyskał
nagrodę artystyczną miasta stołecznego Warszawy w dziale plastyki (poprzednio otrzymał ją również w r. 1933) za całokształt działalności artystycznej”.
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8.
Alfons KARPIŃSKI (1875–1961)

7.
Alfons KARPIŃSKI (1875–1961)

Żółte róże o zmroku, 1921

Anielka, 1916
pastel, tektura; 55 x 63 cm;
sygn. i dat. l. g.: a. karpiński / 1916
Cena wywoławcza 18 000 zł
Estymacja 25 000–30 000

Kobiety z obrazów Karpińskiego mają w sobie coś nieoczywistego.
Uchwycenie tej subtelności i tajemnicy to szczególna właściwość
talentu malarza. „Anielka” to przykład sztandarowej tematyki obrazów artysty, która pomimo popularności, daleka jest od banału. Niemal stuletnia praca, wykonana techniką pastelu, powstała
w okresie kiedy Karpiński był członkiem dyrekcji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.

olej, tektura; 33 x 47 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. l. d.: a.karpiński. / 1921. / II.;
na odwrocie:
– naklejka Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
z 1949 roku z opisem pracy i podpisem autora: Autor a.karpiński
1949 / Tytuł dzieła Studium kwiatów / Rodzaj dzieła ol. Cena / Podpis autora a.karpiński;
– nalepka z napisem: AKarpiński / – Róże w zmroku – / wł. pr.;
– napis: Róże – żółte – „o zmroku” r. p. 1921 – Luty / mal – a.karpiński
(ołówkiem);
– litera: F (w kółku);
– oznaczenia ze skrótem: TPSP (w kwadracie);
Cena wywoławcza 22 000 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”. „Żółte róże o zmroku”, namalowane w roku, powstały w okresie kiedy Karpiński sprawował funkcję wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie.

9.
Józef KIDOŃ (1890–1968)
Portret kobiety, 1955
pastel, papier; 68,5 x 48,8 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. l. g.: Kidoń / Warszawa / 1955 / II / 6;
na odwrocie napis: WARSZAWA 1, / SZPITALNA / 4/11
Cena wywoławcza 4 000 zł
Estymacja 6 000–8 000
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10.
Alfons KARPIŃSKI (1875–1961)
Białe róże z porcelaną
olej, płótno; 51 x 70,9 cm;
sygn. prawy bok: a.karpiński.;
oznaczenia na blejtramie: 2086
Cena wywoławcza 25 000 zł
Estymacja 30 000–35 000
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11.
Juliusz KOSSAK (1824–1899)
Orkiestra artystów, 1856
piórko, tusz, papier; 16 x 23 cm w św. p-p.;
dat. p. d.: 1856 (pod passe-partout);
napis u dołu: Faksymile [?] (pod passe-partout);
oznaczenie l. d.: 10 cm (pod passe-partout);
na odwrocie:
– napis p. d.: Do tekstu (pod passe-partout);
– czterostronicowa korespondencja paryska związana z powstaniem pracy;
– pieczęć ramiarska: Robert Jahoda / Zakład galanteryjno-introligatorski [?] / oraz oprawy obrazów / W KRAKOWIE;
– oznaczenia: K1544/C6 180, 00
Obraz wzmiankowany:
– Kazimierz Olszański „Juliusz Kossak”, Wydawnictwo „Kossakiana”,
Kraków 2000, s. 68;
– Stanisław Ignacy Witkiewicz „Juliusz Kossak”, Wydanie drugie powiększone bez ilustracyi, Lwów, Nakładem Towarzystwa Wydawniczego, Warszawa – E. Wende i Spółka, 1906, s. 51
Cena wywoławcza 18 000 zł
Estymacja: 25 000–30 000

Unikatowa praca Juliusza Kossaka „Orkiestra artystów”, związana jest z interesującą historią powstania, opisywaną w literaturze
przez Stanisława Ignacego Witkiewicza czy Kazimierza Olszańskiego. Jej wyjątkowość tkwi również we wczesnym okresie powstania
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– zaledwie rok po przyjeździe Kossaka do Paryża (pozostanie tu
pięć lat) i zawarciu związku małżeńskiego z Zofią Gałczyńską. Warty
szczególnej uwagi jest umieszczony na odwrocie wyjątkowej wartości list związany z historią rysunku oraz oprawa ramiarska pracy,
wykonana przez Roberta Jahodę.
Małżeństwo Kossaków, jak podaje Olszański, mieszkało w Paryżu
na Champ de Mars, a potem przy rue des Vanneaux 39 na przedmieściu Saint Germain. Młody artysta był niezwykle lubiany i szanowany. Przyjaźnił się przykładowo z Rodakowskim, Kaplińskim,
Pillatim, Sypniewskim. Słynął z optymizmu i poczucia humoru,
czego potwierdzeniem jest lekka, żartobliwa praca, wykonana
mistrzowską kreską. Bohaterami rysunku są znani polscy artyści
przebywający wówczas w stolicy Francji. Nie mają jednak pędzli,
a instrumenty muzyczne, co w anegdotyczny sposób wyjaśnia
korespondencja umieszczona na odwrocie pracy. Czytamy w niej,
że artyści co piątek spotykali się u Juliusza Kossaka, nie raz ubolewając nad niepowodzeniami czy swoją trudną sytuacją. Kossak
namówił więc przyjaciół na wysłanie obrazów do Warszawy. Miał
nadzieję, że twórczość polskich artystów zostanie opisana w krajowej prasie, co pomoże w spopularyzowaniu ich dorobku. Niestety, zamiast artykułu o malarstwie, opublikowano sprawozdanie
z koncertu orkiestry niemieckiego dyrygenta i kompozytora Benjamina Bilsego. Wydarzenie to stało się tematem żartobliwej scenki
narysowanej przez Kossaka i stwierdzenia: „trzeba nam się chyba
zabrać do muzyki”. Wśród narysowanych artystów znaleźli się m. in.:
Henryk Rodakowski, który gra na wiolonczeli, Leon Kapliński przedstawiony z harfą, Franciszek Tepa, grający na tam-tamie, Norwid
siedzący z boku czy Stanisław Chlebowski. Ten dodatkowy materiał
literacki do obrazu to niespotykane wzbogacenie jego wartości,
także pod względem historycznym.

12.
Wojciech WEISS (1875–1950)

13.
Wojciech WEISS (1875–1950)

Promienny zachód słońca
– studium do obrazu, 1900

Kwiaty polne, 1908

olej, tektura; 30,3 x 22,3 cm w św. p-p.;
sygn. l. d. monogramem wiązanym: ww;
na odwrocie:
– stempel owalny z napisem: ZE ZBIORU DZIEŁ WOJCIECHA WEISSA.
DOM ARTYSTY (w środku faksymile monogramu wiązanego WW);
– numer ze spuścizny artysty: 0002782 (ostatnia cyfra dopisana
ręcznie);
– napis p. g.: 144 (ołówkiem)
Literatura:
– Adam Konopacki, Renata Weiss „Aneri Irena Weissowa Wojciech
Weiss. Katalog wystawy podróżnej”, Agencja Kultury Konkret, Łaziska Górne, s. 82, poz. 252 (il. barwna);
– Adam Konopacki, Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska „W orbicie Młodej Polski. Katalog wystawy podróżnej”, Agencja Kultury
Konkret, Łaziska Górne, s. 28, poz. 68 (il. barwna)
Cena wywoławcza 8 000 zł
Estymacja 9 000–11 000

olej, tektura; 36,2 x 28,4 cm w świetle ramy;
sygn. p. d. monogramem wiązanym: ww;
na odwrocie dat. i napis: Kalwaria 1908
Cena wywoławcza 12 000 zł
Estymacja: 15 000–18 000

Wrażliwość Wojciecha Weissa na piękno natury odzwierciedlała
się w przesyconych kolorami pejzażach, malowniczych widokach
z okna czy kalwaryjskiego ogrodu. Artysta inspirując się sztuką Japonii, z upodobaniem przedstawiał fragmenty przyrody (kwiaty,
krzewy), które w kompozycjach stawały się najważniejszym motywem obrazu. „Kwiaty polne” pochodzą z białego okresu twórczości
Wojciecha Weissa (lata 1905–1912). Łukasz Kossowski podkreślał,
że w tym czasie „powstaje sztuka niezwykle osobista, szczera, intymna”. Wiązała się ze zmianami w życiu prywatnym artysty, a tym
samym w twórczości, stosowanej kolorystyce czy wybieranych
tematach. 12 maja 1908 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej Wojciech
Weiss poślubił Irenę Silberberg. W biografii artysty rok powstania
opisywanej pracy wiązał się również m. in. z objęciem funkcji prezesa Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”.
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14.
Stanisław CZAJKOWSKI
(1878–1954)

Budowa mostu na Wiśle, 1944
akwarela, brystol; 14,7 x 24,5 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: ST. CZAJKOWSKI;
napis p. d.: „Pierwszy polski most / na Wiśle / W [?] Warka r. 1944 /
sierpień;
napis u dołu: SZKIC ZASADNICZY;
napis p. d.: na pierwszym planie / płk. Lubański z oficerami / pr. Pliński.
Cena wywoławcza 1 200 zł
Estymacja 1 500–2 000

Stanisław Czajkowski uwieczniał w swoich obrazach pejzaże z widokami nieba i sceny rodzajowe ze wsi i miasteczek. Liczne podróże
zagraniczne i piesze wędrówki po Polsce również stawały się tematem obrazów artysty. Akwarela „Budowa mostu na Wiśle” jest
przykładem malarskiego zapisku o stonowanej kolorystyce. Prace
Czajkowskiego wzbogacają kolekcje muzealne m. in. Muzeum Narodowego w Krakowie i Warszawie.

15.
Ewa KIERSKA-HOFFMANN (1923–2013)
Do Brunona Schulza, 1947
piórko, papier; 10,5 x 14,5 cm w św. p-p.;
sygn. na odwrocie: EK
Obraz wystawiany: „Ewa Kierska – Ilustracje do prozy Brunona
Schulza”, Galeria Dyląg, kwiecień–maj 2015
Cena wywoławcza 1 200 zł
Estymacja 1 500–2 000

Artystka w latach 40. wykonała ilustracje do prozy Brunona Schulza. Przedstawiony rysunek jest jedną z prac malarki z tego cyklu,
do niedawna nieznanego szerszym odbiorcom. „Wspaniałe rysunki Ewy Kierskiej, wykonane piórkiem i tuszem, czasem lawowane
akwarelą, uderzają odrębnością i trafnością formy. Odnoszą się
do Sklepów cynamonowych i Sanatorium pod klepsydrą. Nie ma
w nich pokusy zapożyczeń formalnych u Schulza, które dziś tak
często prowadzą do pastiszy. Ewa Kierska nie jest epigonką, lecz
pionierką twórczej lektury Schulza” – pisała Anna Baranowa.
Twórczość Ewy Kierskiej-Hoffmann obejmowała przede wszystkim
malarstwo iluzjonistyczne, tzw. trompe l’oeil. Artyści stosowali złudzenie trójwymiarowości przykładowo już w XVII-wiecznym malarstwie holenderskim. Popularne w malarstwie Kierskiej-Hoffmann
były martwe natury z otwartymi książkami. Rysunek „Do Brunona
Schulza” stanowi przykład ilustracyjnej twórczości artystki.
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16.
Jerzy KOSSAK (1886–1955)
Scena z polowania, 1948
olej, tektura; 48 x 33 cm;
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak 1948;
na odwrocie napis: „Stwierdzam autentycz / ność tego
obrazu / Jerzy Kossak” oraz faksymile autorskie potwierdzenia autentyczności (stempel)
Cena wywoławcza 10 000 zł
Estymacja 12 000–14 000
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17.
Stanisław
KACZOR-BATOWSKI
(1866–1946)

Szkicownik artysty
42-stronicowy notatnik z autorskimi pracami;
16,8 x 10,8 cm;
Cena wywoławcza 4 000 zł
Estymacja 8 000–10 000

Wyjątkowa propozycja dla miłośników twórczości
Stanisława Kaczora Batowskiego. Osobisty, bardzo
dobrze zachowany notatnik artysty ze szkicami
i pracami rysunkowymi: portretami, studiami zwierząt, szkicami postaci. Na drugiej stronie znajduje się podpis autora: „S. Kaczor-Batowski, München”.
Artysta studiował w Akademii Sztuk Pięknych
w Monachium w latach 1887–1889 (został odznaczony w szkole kompozycyjnej Liezen-Mayera). Był
znakomitym ilustratorem. Współpracował m. in.
z czasopismami „Tygodnik Ilustrowany” i „Wędrowiec”.

18.
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 3 000 zł
Estymacja 5 000–6 500

Sceny batalistyczne najmocniej kojarzą się z malarstwem Stanisława Kaczora Batowskiego. Do jego
artystycznego dorobku zaliczają się również pejzaże, portrety czy witraże. „Pejzaż zimowy” z zaśnieżonymi chatami i łagodnym błękitem nieba jest wartą
uwagi pracą artysty.
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19.
Soter JAXA-MAŁACHOWSKI
(1867–1952)

Nocą nad jeziorem, 1931
gwasz, papier; 45,8 x 29,8 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. l. d.: S. Jaxa 31
Cena wywoławcza 4 200 zł
Estymacja 5 000–7 000

Obraz „Nocą nad jeziorem” powstał na początku lat 30. Malarz-marynista tym razem uchwycił widok jeziora i nadwodnej roślinności
skąpanych w księżycowej poświacie. Charakterystyczna tematyka,
wzbogacona została ciekawym ujęciem rozlewiska.

20.
Irena WEISS – ANERI (1888–1981)
Akt, ok. 1916
olej, tektura; 63 x 93 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: ANERI;
na odwrocie:
– u góry, w prawym narożu odręczny napis autorski w polu ujętym
liniami: Problem / ANERI;

– nalepka Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z numerem: 693, z autorem: Aneri, tytułem: Problem, techniką: olej;
ceną: 400 k.
Literatura: Adam Konopacki, Renata Weiss „Aneri Irena Weissowa
Wojciech Weiss. Katalog wystawy podróżnej”, Agencja Kultury Konkret, Łaziska Górne, s. 25, poz. 25 (il. barwna)
Cena wywoławcza 13 500 zł
Estymacja 16 000–18 000
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21.
Irena WEISS – ANERI (1888–1981)
Wojciech Weiss malujący nad morzem, 1935
olej, płótno; 33,5 x 48,9 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: aneri
Literatura: Adam Konopacki, Renata Weiss „Aneri Irena Weissowa Wojciech Weiss. Katalog wystawy podróżnej”, Agencja Kultury Konkret, Łaziska Górne, s. 36, poz. 74 (il. barwna)
Cena wywoławcza 6 500 zł
Estymacja 7 500–9 000

22.
Wojciech WEISS (1875–1950)
W pracowni, 1925
gwasz, tektura; 38,5 x 28,3 cm w św. p-p.;
sygn. l. d. monogramem wiązanym: ww;
na odwrocie:
– stempel owalny z napisem: ZE ZBIORU DZIEŁ WOJCIECHA WEISSA.
DOM ARTYSTY (w środku faksymile monogramu wiązanego WW);
– numer ze spuścizny artysty: 001586;
– napis p. d.: z pracowni Wojciecha Weissa ok. 1925 (ołówkiem)
Cena wywoławcza 8 000 zł
Estymacja 10 000–12 000

Kobiece ciało w malarstwie artysty pojawia się często. Jak jednak zwraca uwagę Stanisław Świerz: „Weiss nie dyktuje modelowi pozy, nie wygina i nie wykręca mu członków, w poszukiwaniu niezwykłych ruchów.
Patrzy na niego. Obserwuje go. Inspiruje się nim. Piękno jest zawsze
naturalne. Najbardziej nieśmiertelne są pozy, które stwarza sama natura”. Podobnie w opisywanej pracy, postać kobieca swobodnie ułożona
jest na łóżku, stanowiąc z całością kompozycji harmonijne dopełnienie.
Artysta do swojej pracy podchodził z wyjątkowym profesjonalizmem.
W jego dziełach jak podkreśla Franciszek Klein, nawet o charakterze
szkicowym „uderza poważna praca i głębokie studium”. W aktach Weissa widać inspiracje malarstwem m. in. Velázqueza, Renoira czy Rubensa. Lata 20. zaznaczają się przedstawianiem obok kobiecego ciała (coraz
częściej uchwyconego przy zwykłych czynnościach), również widoków
wnętrza pracowni. Poza tym, w obrazach o tej tematyce z okresu międzywojennego, jak podkreśla Łukasz Kossowski: „akty […] to jakby martwe natury, przedstawienia istot odpsychologizowanych, pozbawionych twarzy ciał, których pięknem zachwyca się artysta”. Znajduje to
potwierdzanie w omawianym obrazie, który powstał około 1925 roku.
Kossowski w swojej publikacji o artyście pisze, że w latach 1920–1935
tworzy „szkice akwarelowe lub rysunki tuszem, których kolorystyka
zaznaczona jest kilkoma barwnymi plamami. Przedstawiają niezmiennie ujęty z bliska wycinek pracowni, stosy blejtramów, sztalugi, lustra,
rzeźby”. Widać to również w omawianej pracy. W tym okresie Wojciech
Weiss był m. in. jednym z redaktorów czasopisma „Sztuki Piękne” oraz
został członkiem rzeczywistym Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
w Warszawie.
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23.
Emil KRCHA (1894–1972)
Wiolonczelistka – portret żony artysty
akwarela na podrysowaniu ołówkiem, papier; 9 x 11,5 cm;
sygn. p. d.: E. Krcha
Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 3 500–4 500

24.
Emil KRCHA (1894–1972)
Zabudowa
akwarela na podrysowaniu ołówkiem, papier; 15 x 11,5 cm
w św. p-p.;
sygn. l. d.: E. Krcha (niebieską kredką)
Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 3 500–4 500
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25.
Emil KRCHA (1894–1972)
Martwa natura
olej, sklejka; 52,2 x 36,8 cm;
sygn. l. d.: E. Krcha;
na odwrocie napis autorski: Emil Krcha / „Martwa natura” / olej
Cena wywoławcza 6 000 zł
Estymacja 7 000–9 000

Kolorysta, jeden z twórców Zrzeszenia Artystów Plastyków Zwornik, w swoim malarstwie dużą wagę przywiązywał do rodzimego
folkloru. Płótna artysty zwracają uwagę uproszczoną formą i jak
pisał Tadeusz Dobrowolski – są „rozmyślnie naiwne”. Martwe natury należą do czołowych motywów w jego twórczości. Utrzymana
w ciemnych barwach kompozycja z rybami, stanowi egzemplifikację kolorystycznej wrażliwości Emila Krchy.
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26.
Wojciech WEISS (1875–1950)
Akt dziewczyny siedzącej na krześle, 1906
akwarela, brystol kremowy; 43,5 x 29,2 cm w św. p-p.;
sygn. z prawej monogramem wiązanym: WW (ołówkiem);
na odwrocie:
– stempel owalny z napisem: ZE ZBIORU DZIEŁ WOJCIECHA WEISSA.
DOM ARTYSTY (w środku monogram wiązany WW);
– numer ze spuścizny artysty: 000727;
– napis odręczny: 1912 (ołówkiem);
– nalepka galeryjna
– nalepka z oznaczeniem: K43/2014
Literatura: Adam Konopacki, Renata Weiss „Aneri Irena Weissowa
Wojciech Weiss. Katalog wystawy podróżnej”, Agencja Kultury Konkret, Łaziska Górne, s. 56, poz. 143 (il. barwna)
Cena wywoławcza 4 200 zł
Estymacja 5 000–6 000

27.
Jacek MALCZEWSKI (1854–1929)
Thanatos, 1918
tusz lawowany, papier; 33 x 46,5 cm w św. p-p.;
dat. p. d.: 8 październik 1918;
na odwrocie pieczęć owalna z napisem: ZE ZBIORÓW MARJI MALCZEWSKIEJ
Cena wywoławcza 7 000 zł
Estymacja 8 000–10 000

28.
Aleksander KOTSIS (1836–1877)
Szkice
ołówek, papier; 19,5 x 16,2 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: K;
u dołu napis ołówkiem: do obrazku / No 13;
na odwrocie nalepka galeryjna z opisem pracy oraz cyfra: 7
Cena wywoławcza 1 800 zł
Estymacja 2 000–2 500

Aleksander Kotsis zajmował się tematyką rodzajową, pejzażem,
portretem. Przedstawiał wizerunki dzieci, chłopów czy sceny pasterskie. Jego twórczość obejmowała również prace rysunkowe.
Szkicowa scena rodzajowa, jak czytamy w adnotacji, stanowić miała uzupełnienie innej pracy. Przedstawiona na niej postać dziecka
w trakcie zabawy lub nauki wpisuje się w motyw często powracający w obrazach artysty.
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29.
Teodor GROTT (1884–1972)
Stare domy w Fiesole, 1935
akwarela, gwasz, papier; 30,7 x 39,7 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: Teodor Grott / Fiesole;
na odwrocie:
– nalepka wystawowa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie z opisem pracy: 50 / Autor Teodor Grott / Tytuł dzieła
Fiesole – stare domy / Rodzaj dzieła akw. R. 1935 Cena (przekreślone) 32 x 43. / Wystawa Jubileuszowa r. 1960 / Podpis autora;
– nalepka z opisem pracy: 8 / Teodor Grott / Stare domy w Fiesole,
1935 r. / akwarela/papier, 32 x 43 cm / ID 14046 UK/11780/2013
Obraz wystawiany: „Teodor Grott: wystawa jubileuszowa: malarstwo, grafika, rysunek”, październik 1960 r.
Cena wywoławcza 2 300 zł
Estymacja 3 000–3 500

„Ulubiony uczeń Wyczółkowskiego (…), popierany przez mistrza i
uważany za jego następcę” – pisał o artyście Tadeusz Dobrowolski.
Teodor Grott był doskonałym akwarelistą, który szczególnie upodobał sobie motywy martwej natury, akty i pejzaże. Te ostatnie powstawały podczas licznych podróży artysty, m. in. do Włoch, Francji
czy Anglii. Architektura miejscowości Fiesole we włoskiej Toskanii
jest tematem prezentowanej pracy.
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30.
Tadeusz MAKOWSKI (1882–1932)
Dziewczynka w sukni z marynarskim kołnierzem
olej, płótno; 23 x 16 cm
Literatura: Władysława Jaworska „Tadeusz Makowski. Życie i twórczość”, Osselineum 1964, str. 330, poz. 205
Cena wywoławcza 19 000 zł
Estymacja 40 000–48 000

Prezentowana praca wpisuje się w serię portretów dziecięcych
namalowanych przez Tadeusza Makowskiego w latach 1918-1920.
Opisywany obraz wykazuje podobieństwo do pracy„Wiejska dziewczynka 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, pierwszoplanowymi postaciami. Między 1918 a 1919 rokiem wizerunki główek dziecięcych tworzone były na niewielkich formatach, zwykle
na desce, dykcie, czasem na płótnie. Miały charakter szkicowy, jakby 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. Makowski jest postrzegany jako jeden z najważniejszych malarzy dzieci.

31.
Eugeniusz ZAK (1884–1926)
Głowa młodzieńca, 1923
olej, płótno; 27,3 x 22,5 cm;
sygn. l. d.: Eug. Zak
Obraz wystawiany: indywidualna wystawa artysty, Galerie Davambez, Paryż, 1925 r.
Literatura: Barbara Brus-Malinowska „Eugeniusz Zak. 1884–1926, [katalog wystawy monograficznej]”, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2004,
s. 143, poz. 187 (il. barwna)
Cena wywoławcza 39 000 zł
Estymacja 65 000–75 000

Kobiece i męskie głowy bardzo często pojawiają się w malarstwie Zaka. Tworzone były z zastosowaniem technik olejnych i mieszanych. Lata 20. w jego twórczości charakteryzowały się malowaniem wizerunków arlekinów czy samotników, o wydłużonych proporcjach, giętkich sylwetkach i teatralnych pozach.
„Głowa młodzieńca” powstała w okresie, kiedy Zak zamieszkał w Paryżu oraz
założył własną galerię sztuki „Gallerie Zak”.
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32.
Jan RUBCZAK (1884–1942)
Dama z apaszką
olej, płótno; 83 x 65,5 cm;
sygn. p. d.: Rubczak
Cena wywoławcza 15 000 zł
Estymacja 25 000–35 000

Portrety w malarstwie Jana Rubczaka pojawiały się sporadycznie. „Damę z apaszką” można więc traktować jako pracę unikalną. Wśród znanych portretów olejnych
tego malarza znajduje się np. wizerunek poety młodopolskiego Lucjana Rydla
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33.
Emil KRCHA (1894–1972)
Gaj Świętopełka – Aleja Filozofów [w Kartuzach]
olej, tektura; 50 x 69 cm;
sygn. p. d.: Krcha;
na odwrocie nalepka Zrzeszenia Artystów Plastyków Zwornik z autorskim opisem i tytułem: DZIEŁO Emil Krcha / RODZAJ ol. _ Gaj Świętopełka” / CENA 200 zł oraz rozbudowany opis własnościowy.
Obraz wystawiany i ujęty w katalogu: “Kolonia Artystyczna w Krzemieńcu nad Ikwą “, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym,
Kazimierz Dolny 2010 r., s. 95;
Obraz ujęty w katalogu: „I Wystawa Krakowskiego Związku Polskich
Artystów Plastyków”, Warszawa 1928/1929 r., poz. 43, z tytułem
„Aleja Filozofów”.
Cena wywoławcza 28 000 zł
Estymacja 30 000–35 000

Kompozycja figuralna Emila Krchy przedstawia scenę w Gaju Świętopełka. Nazwa ta dotyczy trasy spacerowej nad Jeziorem Klasztornym na terenie Kartuz. Jego częścią jest tzw. Aleja Filozofów. Według tradycji w miejscu tym zakonnicy oddawali się kontemplacji.
Do czasu rozpoczęcia II wojny światowej, artysta stworzył wiele
pejzaży z różnych miast Rzeczpospolitej. Helena Blum wymienia
właśnie Kartuzy, obok m. in. Gdańska czy Poronina, jako miejsca
jego malarskich inspiracji.
Praca utrzymana w typowej dla artysty stylistyce, zwraca uwagę kolorystyką i uproszczonym przedstawieniem sylwetek ludzkich. Helena Blum zauważa: „świat wyobrażeń artysty wyraża się w doborze
świetnych barw, zestawionych jednak bez oglądania się na model.
Stąd też pierwiastek irrealny staje się bardzo istotny w malarstwie
Krchy; działa on jednak spokojnie, nie narzucając się, lecz pogłębiając znaczenie przedstawionego motywu”. Widać to w obrazie „Gaj
Świętopełka”. Prezentowana, sielankowa scena odpoczynku, jest
wartą uwagi pracą Emila Krchy.
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34.
Tymon NIESIOŁOWSKI (1882–1965)
Pejzaż, 1945
akwarela na podrysowaniu ołówkiem, papier; 36,2 x 45,7 cm;
sygn. i dat. p. d.: Tymon 45.;
autorska dedykacja p. d.: Kochanemu Zygmuntowi Tomkiewiczowi w dniu imienin 1. V. 1946 r.
Cena wywoławcza 4 100 zł
Estymacja 6 000–8 000

„W notatkach pejzażowych artysta jawił się jako wytrawny
akwarelista operujący rozlewną plamą barwną, wykorzystujący jej przypadkowe rozpływy i fragmenty niezamalowanego
papieru. Z małego wycinka nasyconego światłem krajobrazu
emanuje w jego rysunkach panteistyczna radość życia i fascynacja pięknem natury”. Słowa Ireny Kossowskiej oddają charakter prezentowanej pracy. Nasycona zieleń, delikatny błękit, stonowane brązy – tworzą przyjemny dla oka, dekoracyjny widok.
Obraz powstał w połowie lat 40., kiedy Niesiołowski zamieszkał
w Toruniu. Od 1946 roku przez kolejnych czternaście lat kierował Katedrą Malarstwa Sztalugowego Sekcji Sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca była prezentem dla przyjaciela artysty – malarza Zygmunta Tomkiewicza,
zasłużonego pedagoga i artysty, szczególnie rozmiłowanego
w pejzażu. Co więcej, w latach 1945–49 pracował on jako adiunkt w pracowni Niesiołowskiego na Wydziale Sztuk Pięknych
tamtejszej uczelni.

35.
Abraham NEUMANN (1873–1942)
Motyw z Saint-Malo
olej, tektura; 31,5 x 39,5 cm w świetle ramy;
sygn. l. d.: a.neuman;
oznaczenie na blejtramie: 1827 – 33X41
Cena wywoławcza 12 000 zł
Estymacja 15 000–18 000

Abraham Neumann był uczniem Jana Stanisławskiego i jednym
z najwybitniejszych przedstawicieli jego szkoły pejzażowej.
Przedstawiał widoki tatrzańskie, miejskie, inspirowane licznymi
podróżami. Pejzaże Neumana cieszyły się dużym uznaniem.
Krytyka określała go jako kolorystę niezwykle umiejętnie operującego światłem.
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36.
Maria Ewa
ŁUNKIEWICZ-ROGOYSKA
(1895–1967)

Pejzaż abstrakcyjny
akwarela na podrysowaniu ołówkiem, papier; 31 x 22 cm
w św. p-p.;
sygn. l. d.: M. Ewa Łunkiewicz
Cena wywoławcza 6 000 zł
Estymacja 7 000–9 000

W twórczości Marii Łunkiewicz-Rogoyskiej obecne były inspiracje kubizmem i abstrakcją. W opisywanej akwareli artystka połączyła kształty geometryczne z elementami roślinnymi i abstrakcyjnymi. Całość kompozycji nabiera przez to interesującego
wymiaru.

37.
Władysław SKOCZYLAS (1883–1934)
Pejzaż letni
akwarela, papier; 26,5 x 36,5 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: W. Skoczylas
Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 7 000–9 000

Wybitny grafik i prekursor w zastosowaniu techniki drzeworytu, profesor warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Zajmował się
malarstwem akwarelowym. „Pejzaż letni” zwraca uwagę delikatną plamą barwną oraz wyważonym, pogodnym nastrojem.
Artysta wcześnie zrezygnował z techniki olejnej ze względu
na alergię. Maryla Sitkowska w Słowniku Malarzy Polskich charakteryzuje pejzaże Władysława Skoczylasa jako „prześwietlone”, o „niezwykłych ujęciach perspektywicznych”.
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38.
Karol LARISCH (1902–1935)
Gracje
olej, płótno; 11,8 x 20,8 cm;
na blejtramie oznaczenie: 177
Cena wywoławcza 10 000 zł
Estymacja 12 000–15 000

39.
Jerzy SKARŻYŃSKI (1924–2004)
Przy księżycu, 1958
akwarela, tusz, papier; 30 x 46 cm w św. p-p.;
sygn. i dat p. d.: Skarżyński / 58;
sygn. i dat. na odwrocie: Jerzy Skarżyński / 1958 / przy Księżycu;
na odwrocie:
– nalepka wystawowa z 2001 r.;
– nalepka oraz oznaczenie numeracją: 21 / 71
Obraz wystawiany: „Pół wieku metafory”, Galeria Anna Iglińska, Kraków,
marzec 2001
Cena wywoławcza 3 500 zł
Estymacja 5 000–6 000

Prezentowana praca Jerzego Skarżyńskiego bliska jest estetyce surrealizmu. Jednocześnie kontrastowe zestawienia kolorów,
z precyzją prowadzone linie, dynamizują całość pracy. Małgorzata
Kitowska-Łysiak opisuje malarstwo Skarżyńskiego m. in. jako „zniekształcone formy figuralne”, „płaszczyzny wypełnione mieszaniną
plazmowatej materii, tworzącej bezkształtne zacieki”. Sztukę intrygującą i niejednoznaczną.
Artysta w latach 1948-1958 pracował w krakowskim Teatrze Lalki
i Maski Groteska (w trakcie wojny współpracował z Tadeuszem Kantorem). Scenografia teatralna i filmowa zajmowała istotne miejsce
w jego pracy twórczej. Rok przed powstaniem pracy „Przy księżycu”,
przyłączył się do Grupy Krakowskiej.

40.
Władysław SERAFIN (1905–1988)
Figurka
akwarela, papier; 50,5 x 36,8 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: Wł. Serafin;
na odwrocie nalepka galeryjna
Cena wywoławcza 4 000 zł
Estymacja 5 000–6 000
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41.
Jerzy SKARŻYŃSKI (1924–2004)
Projekt scenografii do przedstawienia
„Romans z wodewilu”
gwasz, tusz, tektura; 43 x 46 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: J. Skarżyński;
na odwrocie autorska dedykacja: Drogiemu Wiktorowi, ukochanemu aktorowi, / – Projekty do „Romansu z Wodewilu” od / Lidii i Julka Skarzyńskich oraz nalepka firmy ramiarskiej z opisem pracy
Cena wywoławcza 4 800 zł
Estymacja 6 000–7 000

Jerzy Skarżyński był scenografem teatralnym i filmowym, utalentowanym malarzem. Współpracował z teatrem Tadeusza Kantora, Teatrem Lalki i Maski Groteska i Teatrem Starym w Krakowie. Praca przedstawia projekt scenografii do przedstawienia „Romans z Wodewilu” Władysława Krzemińskiego. Spektakl powstał na podstawie wodewilu Stefana Turskiego „Krowoderskie
zuchy” z 1910 roku. Autorami scenografii do wystawianego w Teatrze Starym w Krakowie
w 1960 roku przedstawienia był Jerzy Skarżyński i jego żona Lidia Minticz-Skarżyńska. Obraz
ukazuje widok na ulicę Bracką od strony ulicy Gołębiej w Krakowie.
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42.
Antoni UNIECHOWSKI (1903–1976)

43.
Antoni UNIECHOWSKI (1903–1976)

Erotyk

W operze

tusz, akwarela, papier; 29 x 20 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: AU
Obraz wystawiany i ujęty w katalogu: „Świat erotyki. Silva
rerum”, Dom Aukcyjny Desa, Kraków, sierpień-wrzesień
2015, s. 4.

tusz, papier; 29 x 20 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: AU
Obraz wystawiany i ujęty w katalogu: „Świat erotyki. Silva rerum”,
Dom Aukcyjny Desa, Kraków, sierpień-wrzesień 2015, s. 4.

Cena wywoławcza 1 800 zł
Estymacja 2 000–2 500

Cena wywoławcza 1 300 zł
Estymacja 1 500–2 000

44.
Jerzy PANEK (1918–2001)
Popiersie Wenus z Milo
– ze szkicownika artysty, 1964
długopis, papier; 27,7 x 19,5 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: Panek (ołówkiem)
Cena wywoławcza 1 800 zł
Estymacja 2 000– 2 500
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45.
Kazimierz MIKULSKI (1918–1998)

46.
Kazimierz MIKULSKI (1918–1998)

Stajenny

Burmistrz Urbaniak

gwasz, ołówek, papier; 22 x 15,5 cm w św. p-p.;
sygn. lewy bok: K. Mikulski;
napis p. g.: Stajenny / [?] z brodą i wąsem / biały [?] / czarne spodnie
/ (dżinsy)

gwasz, ołówek, papier; 22 x 15,5 cm w św. p-p.;
sygn. lewy bok: K. Mikulski;
napis p. g.: URBANIAK.;
napis l. g.: BURMISTRZ

Cena wywoławcza 1 200 zł
Estymacja 1 500–1 800

Cena wywoławcza 1 200 zł
Estymacja 1 500–1 800

Praca pochodzi ze spektaklu „Koń niemechaniczny”. Autorem scenografii, projektów kostiumów, masek był Kazimierz Mikulski.
Premiera odbyła się w Teatrze Lalki i Maski „Groteska” w Krakowie
w 1971 roku. Reżyserem przedstawienia, na podstawie sztuki Wincentego Fabera, był Tadeusz Walczak. W 1972 roku spektakl zdobył
I Nagrodę w Telewizyjnym Festiwalu Widowisk Lalkowych.

Artysta jako scenograf m. in. krakowskiego Teatru Groteska tworzył
liczne projekty do przedstawień. „Burmistrz Urbaniak” jest jednym
z nich. Pochodzi ze spektaklu „Czerwone pantofelki”, którego premiera odbyła się w Teatrze Groteska 8 kwietnia 1981 roku.
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47.
Marek PIASECKI (1935–2011)
Grotka II
obraz chemiczny, technika własna, emulsja światłoczuła, papier fotograficzny, szkło, drewno; 13 x 10 cm;
sygn. na odwrocie: M. P. / GROTKA II
Cena wywoławcza 2 400 zł
Estymacja 3 000–4 000

Marek Piasecki był pasjonatem fotografii. Eksperymentował z wykorzystaniem papieru światłoczułego, tworzył miniatury i heliografie, klasyczną fotografię zestawiając z różnorodnymi materiałami
(np. fragmentami blachy). W kręgu jego zainteresowań znajdowało się również malarstwo czy tworzenie instalacji. Nowatorskie
prace artysty jako jedynego Polaka, znajdują się w nowojorskim
Museum of Modern Art w Kolekcji Fotografii Światowej MoMA.

48.
Witold DAMASIEWICZ (1919–1996)
Kompozycja z rybą
gwasz, akwarela, papier; 29,5 x 20,7 cm
Cena wywoławcza 1 000 zł
Estymacja 1 500–2 000
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49.
Jerzy NOWOSIELSKI (1923–2011)
Kompozycja metafizyczna, 1980
olej, płótno; 60 x 70 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: Jerzy Nowosielski / 1980
Cena wywoławcza 65 000 zł
Estymacja 80 000–90 000

„Kompozycja metafizyczna” nawiązuje do prac z motywem lustra i widoku z okna,
obecnych w twórczości Nowosielskiego przykładowo w latach 70. Cechuje ją surowość przestrzeni, spotęgowana ograniczoną liczbą elementów pojawiających się
na obrazie. Kompozycja nie jest obrazem świata realnego, choć tworzące ją elementy,
do takiego należą. Nowosielski, jak pisał Andrzej Pollo: „nie maluje z natury, a punktem wyjścia jest dla niego świat form abstrakcyjnych (…)”. Dzięki temu interpretacja nie jest prostym przełożeniem, tego co się widzi, ale wymaga nieszablonowego
spojrzenia. „Plan pierwszy i dalsze plany, odległości, odbicia w lustrze, sceny widziane
przez drzwi, przez okno – wszystko to miesza się, łączy ze sobą, wchodzi w najprzeróżniejsze kombinacje. Jest to chwilami jakby teatr w teatrze, seria nakładających się
obrazów, opowieści wplecionych w opowieść” – słowa Andrzeja Osęki oddają nastrój
również prezentowanej pracy. Powstała w roku 1980, który dla artysty wiązał się m. in.
z otrzymaniem Złotej Odznaki Związku Polskich Artystów Plastyków i uczestnictwem
w szeregu wystaw, w tym ekspozycji indywidualnej w Polnisches Institut w Wiedniu
czy koszalińskim BWA.
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50.
Jerzy NOWOSIELSKI (1923–2011)
Ikona – praca dwustronna
gwasz, ołówek, papier; 25,5 x 19,6 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: Jerzy Nowosielski;
na odwrocie wielopostaciowa scena religijna
Cena wywoławcza 12 000 zł
Estymacja 13 000–15 000

Jak wyraził się Nowosielski, malowanie ikony to „metoda poznawania
rzeczywistości i znakowania tej rzeczywistości w naszym własnym
doświadczeniu duchowym”. Wzajemne przenikanie się tego, co święte i ziemskie. Prace obejmujące swą tematyką sferę sacrum, stały się
jednymi ze znaków rozpoznawczych twórczości artysty. Ikona miała
szczególne znaczenie dla wyznaczenia kierunku jego rozwoju. Nowosielski mówił: „ikona była moją szkołą malarską. Na ikonie uczyłem się malarstwa”.

51.
Jerzy NOWOSIELSKI (1923–2011)
Lourdes – projekt polichromii
gwasz, papier; 28 x 22,5 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: J.N.
Cena wywoławcza 9 500 zł
Estymacja 11 000–13 000

W 1984 roku Jerzy Nowosielski wykonywał malowidła w cerkwi unickiej
pw. Zaśnięcia Matki Bożej w Lourdes we Francji. Prezentowany projekt
polichromii, wykonany nasyconymi plamami koloru, jest jednym z licznych przedsięwzięć artysty w zakresie architektury sakralnej.

30

52.
Jan CYBIS (1897–1972)
Pejzaż miejski, 1938
olej, płótno; 60 x 73,5 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: Jan Cybis / r 1938;
na blejtramie napisy ołówkiem: 18760 / A 61 800 000
Cena wywoławcza 110 000 zł
Estymacja 120 000–130 000

Przedwojenny pejzaż miejski to wyjątkowo interesująca pozycja w dorobku
artysty. Prace olejne z lat 30. nieczęsto pojawiają się na rynku antykwarycznym. Wysmakowana kolorystycznie, malowana impastowo, stanowi przykład
zainteresowań strukturą dzieła sztuki. „Wykreowanie kompozycji akcentującej
powierzchnię płótna, doskonałe zestrojenie jakości kolorystycznych i uwydatnienie nasyconej światłem materii malarskiej”, to cechy malarstwa Cybisa wymienione przez Irenę Kossowską, obecne również w tej pracy. Lata 30. dla artysty miały przełomowe znaczenie. Na początku dekady powrócił z Paryża i stanął
na czele rozwoju nurtu kolorystycznego w sztuce polskiej. Pierwsza indywidualna wystawa Jana Cybisa odbyła się w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie w 1932 roku. W roku powstania „Pejzażu miejskiego” artysta uczestniczył w wystawie sztuki polskiej w Carnegie Institute w Pittsburgu.
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53.
Tadeusz DOMINIK (1928–2014)
Pejzaż, 2001
olej, płótno; 90,5 x 119,7 cm;
sygn. p. d.: Dominik;
na odwrocie:
– opis pracy: DOMINIK 2001 / OL. PŁ. 90 X 120 / PEJZAŻ;
– nalepka galeryjna z informacjami o obrazie;
– oznaczenia na blejtramie: K.K. 153/4 02 02 ; 90 / 120
Cena wywoławcza 22 000 zł
Estymacja 25 000–30 000

Obrazy Tadeusza Dominika nasycone są kolorami, abstrakcyjnymi kształtami,
energią. Artysta tworzył w nurcie polskiego koloryzmu, bliska mu była tematyka przyrody. Fascynacje światem natury przekładał na język wyobraźni, stąd
jego pejzaże, choćby ten z 2001 roku, nie mają na celu wiernego odwzorowania kształtów czy kolorów. Stanowią luźną, opartą na emocjach, interpretację.
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54.
Tadeusz DOMINIK (1928–2014)
Kompozycja, 1956
akwarela na podrysowaniu ołówkiem, papier;
37,7 x 55 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: Dominik 1956
Cena wywoławcza 7 000 zł
Estymacja 9 000–11 000

Prace Tadeusza Dominika są częścią muzealnych kolekcji w Polsce i za granicą (m. in.
w Museum of Modern Art w Nowym Jorku czy Stedelijk Museum w Amsterdamie).
Artysta, uczeń Jana Cybisa, zyskał uznanie jako malarz, grafik, pedagog, posługujący się
charakterystycznym stylem i językiem malarskim. W pierwszym okresie tworzył obrazy
utrzymane w malarstwie figuratywnym, jednak jak zauważa Maryla Sitkowska w Słowniku Malarzy Polskich: „w drugiej połowie lat 50. zaczął malować obrazy abstrakcyjne,
zbliżone do malarstwa informel, w swym bogactwie form i nasyconej kolorystyce, inspirowane naturą”. W opisywanej pracy widać ekspresję typową dla tego okresu twórczego, a jednocześnie wyznaczniki malarstwa Dominika: „okrągłe lub owalne punkty
i plamy o dość nieregularnych kształtach, niejednokrotnie stanowiące ślad po uderzeniu pędzlem” (Ewa Gorządek). W roku powstania „Kompozycji”, Dominik uczestniczył
w Biennale w Wenecji. Zaprezentował tam cykl drzeworytów „Macierzyństwo”.
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55.
Ryszard WINIARSKI
(1936–2006)

Obiekt przestrzenny
akryl, drewno, dykta; 42,8 x 18 cm;
Cena wywoławcza 20 000 zł
Estymacja 25 000–30 000
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56.
Ryszard WINIARSKI (1936–2006)
Dwunasta gra 7 x 7, 1999
akryl, płótno; 50 x 50 cm;
na odwrocie napis autorski: dwunasta gra 7 x 7 /
winiarski ‘ 99
Cena wywoławcza 19 000 zł
Estymacja 25 000–30 000

„Biel i czerń w swej jednoznaczności są dla Winiarskiego
»zerem« i »jedynką«, ulubioną parą, której kolory i walory
ustępowały rzadko. Pierwsze takie prace powstały w roku
1971” – pisała Dobrosława Horzela. „Dwunasta gra”, wykonana w tej estetyce, to przykład analitycznego myślenia
artysty o sztuce. Obiektywizm, rachunek prawdopodobieństwa, miały przyczynić się do wyeliminowania emocji
i opartej na nich estetycznej oceny w odbiorze dzieła sztuki. Nie do końca cel artysty został zrealizowany, bo jak zauważył Jerzy Olek: „programowy aestetyzm nie spełniał się
w warstwie odbioru. Obrazy mocniej działały na zmysły,
aniżeli na intelekt. Z mentalnym wygrywał przekaz ikoniczny”. Działanie losowe sprzymierzone z matematyczną precyzją wyliczeń dało jednak początek fascynującym
i nowatorskim poszukiwaniom na gruncie polskiej sztuki
współczesnej.

57.
Gerard Jürgen
BLUM-KWIATKOWSKI (1930–2015)
Kompozycja zielono-żółta
akryl, płyta MDF; 46 x 46 cm, 25 elementów 8 x 8 cm;
sygn. na odwrocie: Blum
Cena wywoławcza 20 000 zł
Estymacja 25 000–30 000

Artysta o fascynującej biografii i charyzmatycznej osobowości. Tworzył w Niemczech i Polsce. Był organizatorem
Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, założycielem m.
in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Wolnej Akademii Sztuki
w Hünfeld, propagatorem sztuki współczesnej. Maryla Sitkowska zwraca uwagę: „w połowie lat 80. w indywidualnej
twórczości przeszedł na pozycje konstruktywistyczne, redukując elementy symboliczne i sensualne na rzecz układów prostych form geometrycznych […]”. „Kompozycja
zielono-żółta” wpisuje się w typowe dla artysty poszukiwania z tego okresu.
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58.
Heinz GRUCHOT (1918–1994)
Abstrakcja, 1983
akryl, płótno; 115 x 115 cm;
napis na blejtramie: GRUCHOT 21 / 4 / 83
Cena wywoławcza 10 000 zł
Estymacja 12 000–18 000

Kompozycje artysty zaskakują surowością. Minimalizm środków, podstawowe kolory, proste geometryczne figury – nadają całości ascetyczny wymiar.

59.
Tomasz KONART (ur. 1955)
Inside, 1985
technika własna, sklejka; 56,2 x 50,5 cm;
na odwrocie napis: Tomasz Konart Inside 1985, B1
Cena wywoławcza 6 000 zł
Estymacja 8 000–10 000

Artysta realizujący się przede wszystkim w obszarze
fotografii i filmu eksperymentalnego. Zajmuje się
sztuką nowych mediów, w tym net-art. Praca „Inside” jest szczególnie interesująca, nietypowa w dorobku artystycznym Konarta.
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60.
David J. RUBELLO (ur. 1935)
Penta, 1988
akryl, deska; 50 x 50 x 2,7 cm;
na odwrocie napis: RVBELLO 88 / „PENTA” # / 33
oraz oznaczenie: 2037
Cena wywoławcza 9 000 zł
Estymacja 12 000–15 000

Amerykański artysta w swojej twórczości bazuje
na rozważaniach wokół koloru, linii, perspektywy.
Studiował w Stanach Zjednoczonych i Europie. Prace Rubello zalicza się do abstrakcji geometrycznej.
Charakteryzują się trójwymiarowością i intensywną
kolorystyką.

61.
Reinhard ROY (ur. 1948)
Czerń i biel
olej, płótno; 79,5 x 90 cm;
sygn. p. d.: ROY
Cena wywoławcza 9 000 zł
Estymacja 12 000–15 000

Dorobek artystyczny niemieckiego artysty obejmuje m. in. malarstwo, rzeźbę i fotografię. Roy
odwołuje się do sztuki konkretnej. Tworzy kompozycje za pomocą rastera punktowego (barwnych
kropek, linii), które dają wrażenie przestrzenności
i iluzorycznej głębi. „Czerń i biel” pokazuje nieco
inne spojrzenie artysty, który tym razem motywem
przewodnim uczynił abstrakcję geometryczną.
Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych
w Polsce i za granicą.
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62.
Jadwiga MAZIARSKA (1916–2003)
Mozaika z czerwienią, 1980
olej, płótno; 177 x 52 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: 1980 / 175,5 cm. X 52 cm. / Jadwiga/Maziarska
Cena wywoławcza 25 000 zł
Estymacja 35 000–40 000
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63.
Erna ROSENSTEIN (1913–2004)
Kompozycja dwustronna
olej, sklejka; 57 x 37 cm;
sygn. l. g.: Erna Rosenstein
Cena wywoławcza 6 500 zł
Estymacja 10 000–12 000

64.
Erna ROSENSTEIN (1913–2004)
Kompozycja różowa
piórko, gwasz, papier; 22 x 31,5 cm w św. p-p.;
sygn. prawy bok: Erna Rosenstein
Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 3 000–4 000
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65.
Jan BERDYSZAK (1934–2014)
Struktura, 1987
technika mieszana, papier; 28 x 23 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: JAN / BER / DYSZ / AK / 1987
Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 4 000–6 000

„Rzecz pusta nie potrzebuje wypełnienia. Sama pustka jest wartością i rzeczywistością” – mówił Jan Berdyszak. Odkrycie znaczenia, tego co z pozoru nieistotne, przyczyniło się do przedefiniowania pojęcia przestrzeni w kontekście
dzieła sztuki. Artysta traktując puste miejsca jako integralne elementy obiektów
malarskich, pozwalał jednocześnie na nadawanie im nowych znaczeń, w zależności od tego, co wypełniało niewykorzystane przez twórcę obszary. Berdyszak
eksperymentował wokół zagadnienia przestrzeni. Jego propozycje w tym zakresie, często prowokacyjne, stanowiły znaczący wkład w rozwój polskiej sztuki
współczesnej. W 1987 roku artysta wystawiał swoje prace w warszawskiej Galerii Studio, Galerie L’Ollave w Lyonie i Skironio Museum.
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66.
Jan BERDYSZAK (1934–2014)
Moralitäts, 1987
gwasz, papier; 49 x 64 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: JAN / BER / DYSZ / AK / 1987
Cena wywoławcza 3 500 zł
Estymacja 6 000–9 000

67.
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 Mourlot, specjalizującym się od lat 20. XXźwieku 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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68.
Józef ROBAKOWSKI (ur. 1939)
Death before dishonor
fotografia czarno-biała; 57,3 x 47,5 cm w św. p-p.
Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 8 000–10 000

Fotografia to dziedzina sztuki, która jako pierwsza stała się
polem intensywnych poszukiwań i artystycznych prowokacji Józefa Robakowskiego. Artysta tworzył fotoobiekty
(„Durszlak”), eksperymentował z formą i językiem fotografii, był założycielem i aktywnym członkiem Grupy Krąg czy
grupy Zero – 61 (obok m.in. Antoniego Mikołajczyka i Wojciecha Bruszewskiego).

69.
Józef ROBAKOWSKI (ur. 1939)
Ona
fotografia czarno-biała; 56,5 x 46,5 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. na odwrocie: J. Robakowski / 80
Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 8 000–10 000
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70.
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
Estymacja 7 000–10 000

Człowiek wielu pasji: fotograf, performer, profesor akademicki,
autor filmów, instalacji. Jedna z najbarwniejszych, legendarnych
postaci polskiej sztuki współczesnej. Józef Robakowski od połowy
lat 70. tworzył serię prac zatytułowanych „Kąty energetyczne”. Wynikały one z zainteresowania artysty związkiem między geometrią
a sztuką. „Kąty” definiował jako „energetyczny znak kulturowy w for-

mie osobistego fetyszu”. Zresztą sztuka w ogóle była dla artysty
obszarem przekazywania energii. „Skupia się on w wielu pracach,
stanowiących często zapisy biologiczno-mechaniczne, na takich
zagadnieniach jak witalność czy energia […]” – pisał Karol Sienkiewicz. W prezentowanej pracy dostrzec można nawiązanie do eksperymentów artysty w obszarze geometrii.
W latach 80. Robakowski zrealizował m. in. filmy oparte na nagraniach z koncertów rockowych (przykładowo zespołu Moskwa) czy
produkcję „Moje Videomasochizmy”, która w prześmiewczy sposób
odnosiła się do samookaleczeń performerów. Karol Sienkiewicz
podaje, że na początku lat 80. artysta wprowadził termin „kino własne”, czyli oparte na obserwacji siebie i otoczenia. Był to też okres
pojawienia się charakterystycznych dla Robakowskiego filmów jednoujęciowych.
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71.
Jan Krzysztof MEISNER
(1928–2011)

The Rolling Vallet
akwarela, piórko, tusz, papier; 20 x 27 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: MEISNE®
Cena wywoławcza 1 200 zł
Estymacja 1 500–2 000

Artysta-wizjoner, projektant przemysłowy (m. in. skuteru Osa, aparatu fotograficznego Alfa, samochodów),
twórca katedry projektowania form przemysłowych
na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, wieloletni profesor. Piotr Wojciechowski wspominając artystę pisał: „projektował w sposób głęboki i natchniony
– według niego projektując nawet drobny przedmiot,
należało mieć pełną wizję przyszłego świata, należało
mieć antropologiczny i filozoficzny pogląd na to – jaki
jest i jaki powinien być człowiek, dla którego się projektuje”. Meisner współpracował przykładowo z Fabryką
Samochodów Osobowych na Żeraniu czy Fabryką Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Prace artysty w ubiegłym roku prezentowane były w Muzeum
Współczesnym we Wrocławiu.

72.
Wiesław LANGE (1914–1988)
Kompozycja abstrakcyjna
olej, płótno; 100 x 130 cm;
sygn. p. d.: Lange
Cena wywoławcza 4 500 zł
Estymacja 5 000–6 000

Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, znakomity scenograf. Znaczną część
artystycznych projektów zrealizował dla Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (przez
36 lat pracy wykonał scenografię do ponad 100 spektakli). Wiesław Lange projektował również dla Teatru Telewizji czy Telewizji Katowice. „Kompozycja abstrakcyjna”
pochodzi z lat 60. Akcenty czerwieni na kompozycji
przykuwają uwagę odbiorcy i ożywiają stonowaną kolorystykę. Ekspresyjna praca to ciekawy przykład twórczości malarza.
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73.
Manfred Richard BÖTTCHER
Karton, 1993
akryl, collage, technika własna; 42,5 x 41 cm;
napis i dat. p. d.: SMlchr?93 (słabo czytelnie);
na odwrocie opis pracy: MANFRED RICHARD BÖTTCHER / KARTON, 1993, ACRYL /
ACRYLCOLLAGE / NR. 2030
Cena wywoławcza 4 000 zł
Estymacja 6 000–8 000

45

74.
Wiesław OBRZYDOWSKI (ur. 1938)
Meda Mládková – praca dwustronna, 1997
olej, materiał; 102,5 x 76 cm;
sygn. na odwrocie l. d.: WO;
dat. na odwrocie p. d.: '97
Cena wywoławcza 10 000 zł
Estymacja 11 000–13 000

Meda Mládková jest znaną czeską kolekcjonerką sztuki, założycielką Fundacji
Jana i Medy Mládek oraz Muzeum Kampa. Fundacja sprawuje opiekę nad sztuką współczesną Europy Środkowej, m. in. twórczością takich artystów jak František Kupka i Otto Gutfreund.
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75.
Sabina WOŹNICA (ur. 1977)
Olśnienie, 2007
olej, płótno; 73 x 94,8 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: SWoźnica / Olśnienie / 73 x 95 / 2007
Cena wywoławcza 4 000 zł
Estymacja 6 000–7 000 zł

76.
Willy Reily TJANGALA
Kompozycja
akryl, sklejka; 46 x 36,8 cm;
na odwrocie informacja o artyście i pracy w języku angielskim oraz napisy: Willy / Riley: WIII / 720; PA
Cena wywoławcza 2 000 zł
Estymacja 3 000–5 000 zł

Prezentowana praca to przykład aborygeńskiej sztuki malowania kropkami, czyli dotpainting. Według informacji na
odwrocie pracy, nawiązuje ona do mitologicznej tradycji
ozdabiania ciała, obecnej w rodzinnych stronach artysty,
na północ od Alice Springs. Aborygeni żyjący na terenach
pustynnych w centralnej i zachodniej Australii w niepowtarzalny sposób zajmują się sztuką ozdabiania ciała. Jednocześnie nie jest to społeczność jednolita: plemiona różnią
się językami i dialektami.
Na odwrocie obrazu pojawia się nazwa znanej firmy Papunya Tula Artists, założonej w 1971 roku. Kierowana jest
przez Aborygenów zamieszkujących zachodnie pustynie kontynentu. Początki stowarzyszenia wiążą się z nazwiskiem Geoffrey’a Bardon, który zachęcił do malowania społeczność Aborygenów. Obrazy tworzone przez
artystów odwołują się do tradycyjnej wiedzy malowania
na piasku i dekorowania ciała, które dawniej ściśle łączyły
się z opowieściami na temat mitologicznego Czasu Snu
(DreamTime). Prace artystów z Papunya Tula Artists cieszą
się uznaniem. Znajdują się w kolekcjach muzealnych oraz
prywatnych.
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77.
Michał MISIAK (ur. 1973)
i-4, 2011
olej, płótno; 100 x 100 cm;
sygn. na odwrocie: MM MICHAŁ MISIAK 2011 / „i-4” / OLEJ / 100 x
100 cm
Cena wywoławcza 11 000 zł
Estymacja 12 000–13 000

Kolor i linia to główne obszary zainteresowań Michała Misiaka. Abstrakcje geometryczne tworzone przez artystę charakteryzują się
dokładnie wykonaną siatką linii (przecinających się, równoległych),
wywołujących złudzenie ruchu i drgania. Pewnie prowadzone kreski tworzą zwykle przestrzenie bez konkretnych kształtów i przedmiotów, pozostawiając tym samym obszar do różnorodnych interpretacji.

78.
Koji KAMOJI (ur. 1935)
Abstrakcja
serigrafia; 60 x 60 cm;
sygn. u dołu: Koji Kamoji;
nr odbitki: 52/55
Cena wywoławcza 1 800 zł
Estymacja 2 000–2 500

Sztuka Koji Kamoji odwołuje się do tradycji Dalekiego Wschodu,
w tym taoistycznej filozofii pustki. Studiował początkowo w rodzinnym Tokio, a następnie na warszawskiej ASP pod opieką Artura Nachta-Samborskiego. Artysta jest autorem instalacji, obiektów przestrzennych, grafik. Jak podaje Słownik Malarzy Polskich,
w połowie lat 80. Kamoji stworzył cykl „abstrakcyjnych kompozycji,
wszystkie o wymiarach 60 x 60 cm, w większości opartych na grze
geometrycznych kształtów o zróżnicowanych kolorach”. Obrazy
artysty dotyczą również rozważań na temat relacji punktów i linii
w przestrzeni czy kontrastowych zestawień kolorystycznych. Koji
Kamoji jest laureatem Nagrody Krytyki Artystycznej im. C. K. Norwida.
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79.
Tomasz BARAN (ur. 1985)
Projekt okładki, 2012
technika własna, akryl, płótno naklejone na tekturę;
30,5 x 42,2 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: Tomasz / Baran / 2012;
oznaczenie egzemplarza na odwrocie: 3 / 9
Cena wywoławcza 800 zł
Estymacja 1 000–1 500

80.
Maciej DOBOSZ (ur. 1969)
Impresje marokańskie, 2015
akryl, płótno; 69 x 48,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: M Dobosz / 2015;
sygn. i dat. na odwrocie: MDobosz / 2015
Cena wywoławcza 3 500 zł
Estymacja 4 000–5 000
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81.
Tomasz SĘTOWSKI (ur. 1961)
Szalona Miłość, 2008
olej, płótno; 100 x 70 cm;
sygn. p. d.: T.Sętowski;
na odwrocie tytuł oraz podpis artysty: Szalona Miłość / 100 x 70 cm
olej płótno / Tomasz Sętowski 2008
Cena wywoławcza 18 000 zł
Estymacja 25 000–30 000

Tomasz Sętowski o swoich obrazach mówi „teatr wyobraźni”. Artystę zalicza się do twórców „realizmu magicznego”. W jego pracach znaleźć można inspiracje literaturą, baśniami, stąd typowe
dla niego dziwne stwory, zwierzęta czy latające machiny, niczym
wprost przeniesione z rzeczywistości onirycznej. Opisywana praca
jest przykładem twórczości artysty i dowodem jego niespotykanej
wręcz wyobraźni. Powstała w 2008 roku, w okresie kiedy artysta
prezentował swoje prace w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
(2006–2008).

82.
Danuta WESTRYCH (1955–2014)
Buduar, 1985
olej, płótno; 80,2 x 70,2 cm;
sygn. i dat. prawy środek: Danuta Westrych’ 95 [?];
na odwrocie autorski napis: Danuta Westrych’ 85 / BUDUAR oraz
oznaczenie: AR-16
Cena wywoławcza 2 400 zł
Estymacja 3 000–5 000

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
V AUKCJA SZTUKI POLSKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
19 GRUDNIA 2015, godz. 17:00
SHERATON KRAKÓW HOTEL, 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 faxem do dnia poprzedzającego aukcję, na numer 12 341 47 37. Polski Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty
w przypadku niezgodności podanych danych ze stanem faktycznym.
Imię i Nazwisko

Dokładny adres

Telefon, fax

Dokument tożsamości

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski gwarantuje poufność danych osobowych.
Nr pozycji
w katalogu

Opis pozycji
(autor, tytuł, wymiary)

Maksymalna
cena oferenta

Do udziału w licytacji upoważnia wpłaconw wadium w wysokości 10% planowanych zakupów. Kwotę prosimy przelać na numer konta:

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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Data

Podpis

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

