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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 18%. 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.
Jan GRUBIŃSKI (1874–1945)
Świt
olej, płótno; 42,5 x 100,2 cm;
sygn. p. d.: JGrubiński;
na odwrocie nalepka Salonu Sztuki Polskiej z opisem: No 50 Autor
Grubiński / Tytuł Rodzaj dzieła

Warszawski malarz przełomu XIX i XX wieku, uczeń Jacka Malczewskiego i Raphaëla Collina. Sentymentalne pejzaże stanowiły
najważniejszy temat jego obrazów. „Pejzaż o świcie” to przykład
malarskiego zachwytu nad przyrodą.

Cena wywoławcza 8 000 zł
Estymacja 14 000–18 000

2.
Ignacy ZYGMUNTOWICZ
(1875–1947)
Kuropatwy
olej, płótno; 48,7 x 70,2 cm;
sygn. p. d.: I Zygmuntowicz;
na odwrocie pieczątki (częściowo czytelne): H. T. Ku…
/ Łódź, Piotrkowska…
Cena wywoławcza 10 000 zł
Estymacja 18 000–22 000

Zimowy pejzaż z kuropatwami to propozycja wykraczająca poza sztandarową tematykę płócien Zygmuntowicza. Motyw ptactwa ożywia stonowaną kolorystykę
pracy, dodając jej dekoracyjności. Artysta zdobył popularność przede wszystkim jako malarz scen batalistycznych i polowań. Obrazy artysty obecne są w zbiorach
muzealnych w Warszawie, Łańcucie czy Łodzi.
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3.
Soter JAXA-MAŁACHOWSKI
(1867–1952)

Na morzu, 1919
gwasz, tektura; 60,5 x 70,7 cm;
sygn. i dat. p. d.: S Jaxa / 1919
Cena wywoławcza 10 000 zł
Estymacja 12 000–16 000

Widoki morskie stanowiły charakterystyczny motyw w malarstwie Sotera Jaxy-Małachowskiego. Przyniosły artyście
dużą popularność, szczególnie w okresie międzywojennym. Kiedy Polska odzyskała dostęp do morza, tematyka
marynistyczna zajęła istotne miejsce w polskim malarstwie.
Małachowski zachwycał się morzem i jego zmiennością.
„Sztafaż w pejzażach Jaxy-Małachowskiego pojawiał się
[…] rzadko. Artysta skupiał się na ukazaniu przyrody w czystej postaci – malował wykadrowane fragmenty morza
i piaszczystej pustej plaży widziane o różnych porach dnia
i przy zmiennej pogodzie” – pisała Katarzyna Łomnicka.
W roku namalowania obrazu Jaxa-Małachowski zamieszkał
na ulicy Wolskiej w Krakowie. Od lat dwudziestych prawie
co roku wypoczywał nad Bałtykiem. Pejzaże z tego czasu
gościły na wystawach warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

4.
Jerzy KOSSAK (1886–1955)
Głowa konia, 1949
olej, tektura; 30,5 x 36,3 cm;
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak / 1949;
na odwrocie napis (częściowo czytelny): „potwierdzam … /
ność tego obrazu / Jerzy Kossak”
Cena wywoławcza 6 500 zł
Estymacja 8 000–10 000

Będąc miłośnikiem koni artysta wielokrotnie czynił je tematem swoich obrazów. Towarzyszyły żołnierzom podczas
scen batalistycznych i rodzajowych. Powstało również wiele główek końskich. Podobnie było w twórczości seniorów
rodu. Elżbieta Kossakowa, druga żona artysty, wspominała: „konno jeździł od lat dziecinnych do wybuchu II wojny
światowej. Posiadał zawsze własnego konia, z tym że często
je zmieniał. Był bardzo dobrym jeźdźcem”.
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5.
Wojciech WEISS (1875–1950)
Akt kobiecy
olej, płótno; 46,3 x 74,2 cm;
sygn. monogramem wiązanym p. d.: ww;
na blejtramie napisy: WŁASNOŚĆ / NOWY SĄCZ oraz 464
Cena wywoławcza 33 000 zł
Estymacja 50 000–60 000

„Nie szuka Weiss w akcie ani medytacyj filozoficznych, ani rozważań
geometrycznych, ni architektury… nie zamienia kobiet na kolumny – chce je po prostu malować w blasku ich ciała […]” – wyjaśniał
Stanisław Świerz. Naturalne piękno, swobodne ruchy, dalekie od wystudiowanych gestów, intymna sceneria składają się na artystyczną,
subtelną wizję kobiecego ciała w wykonaniu Weissa. Stanowiło ono
istotny temat jego twórczości. W aktach Weissa widać inspiracje malarstwem m. in. Velázqueza, Renoira czy Rubensa.

6.
Stanisław GIBIŃSKI (1882–1971)
Na targ
akwarela, papier; 32 x 45 cm w św. p-p.;
sygn. l. d.: S.Gibiński
Cena wywoławcza 2 900 zł
Estymacja 4 000–5 000

Akwarela była podstawową techniką malarską stosowaną
przez Stanisława Gibińskiego. Sceny rodzajowe, zimowe
pejzaże, polowania stanowiły główne motywy uwieczniane przez artystę. Widać w nich nawiązania do malarstwa
Juliana Fałata i Leona Wyczółkowskiego.
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7.
Stanisław Ignacy WITKIEWICZ
(1885–1939)

Portret Zofii Tabeau, 1933
pastel, papier naklejony na tekturę; 64 x 50 cm;
sygn. i dat. p. d.: (TIB) / 1933 / Ign Witkiewicz IX NP / Nπ
Cena wywoławcza 68 000 zł
Estymacja 80 000–90 000

„Wprawdzie Witkiewicz uważał, że portret, jeżeli nie jest kompozycją
Czystej Formy, jest co najwyżej «psychologiczną zabawą przy pomocy artystycznych środków», niemniej przez oderwanie od reguł,
przyzwyczajeń i wypracowanych formuł stylu, przez zawierzenie instynktowi rejestrującemu stany rzeczywistości wewnętrznej – modela i własnej, stworzył w malarstwie portretowym «coś w swym
rodzaju zupełnie odmiennego» – zjawisko, jakiego nie zna sztuka
światowa” – pisała Anna Micińska. Prace wykonane pod szyldem
Firmy Portretowej z jednej strony stanowią zapis artystycznych wizji artysty, z drugiej – charakterystycznych cech, które dostrzegał
w portretowanych osobach. Ściśle określone przez artystę rodzaje
portretów, ze szczegółowo odnotowanymi informacjami o stosowanych podczas ich tworzenia substancji, składają się na historię
artystycznych doznań Witkacego. Nawet te malowane bez stosowania mocnych środków odurzających, naznaczone są rysem witkiewiczowskiego nieokiełznania. Zamawianie podobizny u ekstrawaganckiego artysty stało się modne w okresie międzywojennym.
Witkacy malował swoich przyjaciół, znajomych, klientów korzystających z usług Firmy. Tworzył też autoportrety. Irena Jakimowicz zwróciła uwagę, że „portret […] był polem dialogu artysty z modelem,
a w sumie w jakiejś mierze ze społeczeństwem swoich czasów […]”.
Prezentowana praca należy do typu B – „bardziej charakterystycznego”. Oznaczenia na obrazie informują, że podczas malowania
Witkacy nie pił i nie palił. Wyrazista postać kobiety, budzi respekt,
ale i emanuje łagodnością. Stonowane pastele, które dominują
w portrecie, przełamane są tłem w kolorze akwamaryny. Dostojna dama namalowana przez artystę to Zofia Tabaeau – żona Fer-
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dynanda, założyciela pierwszej publicznej apteki w Zakopanem.
Interesującym elementem w stroju Pani Tabeau jest przypięty medal. Bohaterka obrazu wg wspomnień rodziny należała do Sodalicji
Mariańskiej – katolickiego stowarzyszenia świeckiego. Miało ono
za cel m. in. doskonalenie moralne, rozwój pobożności maryjnej
i eucharystycznej oraz działalność charytatywną. Oznaka sodalicyjna była znakiem rozpoznawczym członków stowarzyszenia,
przyznawanym (oprócz dyplomu) podczas uroczystego przyjęcia.
Jak opisuje Mieczysław Łacek była noszona również w zwykłe dni
jako ozdoba religijna. Być może medal z portretu Zofii Tabeau ma
właśnie taki charakter.
Rodzina Tabeau było dobrze znana Witkacemu. W ich domu malarz
spotykał się z Bronisławem Malinowskim – wybitnym antropologiem, z którym udał się w podróż na Antypody w 1914 roku. Ferdynand Tabeau wspomógł finansową tę wyprawę. Był on magistrem
farmacji, działaczem Towarzystwa Tatrzańskiego, współzałożycielem TOPR-u. Witkacy namalował nie tylko portret żony Ferdynanda Tabeau, ale i jego córki, również Zofii. Interesujące, że powstał
w tym samym czasie, co omawiany obraz – we wrześniu 1933 roku.
Praca nad tym portretem wspominana jest przez artystę w liście
do żony – Jadwigi. Obraz wymieniony jest również w publikacji Ireny Jakimowicz „Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885–1939”.
W roku powstania „Portretu Zofii Tabeau”, Witkacy wystawiał swoje
prace na ekspozycjach Związku Plastyków w Zakopanem. Odbył
też liczne podróże, m. in. do Wilna i Warszawy. W 1933 roku krakowski Teatr Cricot wystawił „Mątwę”. Witkacy dużo pisał i publikował:
w „Zecie”, „Gazecie Polskiej”, „Przeglądzie Filozoficznym”.
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8.
Jacek MALCZEWSKI (1854–1929)
Autoportret z paletą, ok. 1901
olej, tektura; 29 x 22 cm;
sygn. p. d.: J Malczewski
Cena wywoławcza 88 000 zł
Estymacja 110 000–130 000

Autoportrety należą do ważnych kategorii tematycznych w malarstwie Jacka Malczewskiego. Dla artysty stanowiły unikalny sposób
narracji, indywidualnej ekspresji, „rozprawy ze światem i samym
sobą” – jak charakteryzowała Jadwiga Puciata-Pawłowska. Malowane na różnych etapach życia odzwierciedlały nie tylko zmieniającą się fizjonomię Malczewskiego, ale przede wszystkim przemiany dokonujące się na płaszczyźnie artystycznej. Zwykle nie były to
proste przedstawienia własnego wizerunku. Symbolizm nierozerwalnie związany ze sztuką artysty, wyraźnie zaznacza się również
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w jego wizerunkach własnych. Malczewski przybierał różne stroje,
nieraz z fantazyjnymi dodatkami. Przedstawiał siebie jako postaci
znane z literatury (np. Dantego) czy w otoczeniu mitologicznych
stworów. W swoich obrazach był żołnierzem, zakonnikiem, sybirakiem. Człowiek w ogóle był „osią świata Malczewskiego”, jak zauważyła Agnieszka Ławniczakowa. Fascynował go zarówno jego wymiar biologiczny, jak i duchowy. Autorefleksja, której poddawał się
przy okazji portretów własnych, była kontynuacją tych rozważań.
Z jednej strony bardziej osobistych, z drugiej – poprzez zastosowane symbole – mogące być interpretowane w sposób uniwersalny.
„Autoportret z paletą” przedstawia artystę we wnętrzu mieszkania.
Tym razem obraz pozbawiony jest mitologicznych odniesień. Niezmienne pozostaje centralne ujęcie artysty. Dostojna, zamyślona
postać malarza unika kontaktu wzrokowego z odbiorcą. Taki zabieg
jest charakterystyczny dla jego autoportretów. Jak zauważyła Jadwiga Puciata-Pawłowska: „w latach późniejszych wygasa u Malczewskiego chęć wkładania na siebie efektownych przebrań […].
Tłem jest plener lub zastawione meblami wnętrze pokoju”. W tym
przypadku widoczne jest przede wszystkim łóżko i okno z widokiem na pejzaż z zabudową.

9.
Julian FAŁAT (1853–1929)
Wyjazd na polowanie w Nieświeżu
akwarela, papier; 55,3 x 97,8 cm w świetle ramy;
sygn. l. d.: JFałat Nieśwież;
na odwrocie:
– fragment nalepki wystawowej z opisem: Tytuł Wyp…odzaj dzieła
akwa / Cena 9.000 Własność Data nadesłania 23/II 1912 r
– orzeczenie mgr. Leszka Ludwikowskiego z 1972 roku
Cena wywoławcza 90 000 zł
Estymacja 110 000–130 000

Sceny z Nieświeża to rozpoznawalny motyw w twórczości Juliana
Fałata. Jak pisał Mieczysław Treter to właśnie w Nieświeżu „sława
Fałata jako znakomitego akwarelisty zajaśniała w całej pełni”. Miejscowość znajdująca się na terenie dzisiejszej Białorusi, niegdyś
stanowiła siedzibę magnackiego rodu Radziwiłłów. Artysta przybył tam, by dokumentować polowanie na niedźwiedzia przez
Wilhelma Pruskiego (późniejszego cesarza Wilhelma II). Krajobraz
nieświeski wywarł na Fałacie duże wrażenie – „stał się najbliższy
jego sercu, budził w nim najmocniejsze i najszczersze artystyczne
zainteresowania”.

Obraz przedstawia scenę rodzajową rozgrywającą się przed szlacheckim dworkiem. Czytając „Pamiętniki” Fałata odnosi się wrażenie, że namalowana scena rozgrywa się w siedzibie magnackiej
Radziwillmont, która była jednym z miejsc odpoczynku podczas
odbywających się polowań. Artysta tak ją opisuje: „to dwa stojące
naprzeciw siebie, długie, drewniane, parterowe budynki, z gankami umieszczonymi w pośrodku, w wysokości pierwszego piętra. Olbrzymie, drewniane kolumny, podtrzymujące dachy ganków, dają
pojęcie o rozmiarach rosnących tutaj sosen […]”.
O pracach powstałych w trakcie pobytu w Nieświeżu Treter słusznie
mówi, że „nie są już zwykłymi ilustracjami ciekawszych momentów
słynnego polowania ani też doraźnemi notatkami w szkicowniku
artysty, ale mają charakter śmiało na papier przelanych, wprzód dobrze przemyślanych i głębiej odczutych poematów, w sposób żywy
i bezpośredni przemawiający wprost do wyobraźni widza. Doskonale zharmonizowane w ogólnym tonie barwnym, wszystkie – są
to przecież pejzaże zimowe – odznaczają się tym lekko błękitnym
zimny tonem”.
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10.
Alfred WIERUSZ-KOWALSKI (1849–1915)
Czerkiesi na zwiadach
olej, sklejka; 22,5 x 32 cm;
sygn. l. d.: A Wierusz-Kowalski;
na odwrocie:
– nalepka z biografią artysty w języku angielskim: Alfred von WIERUSZ-KOWALSKI / Painter of genre and historical subjects, born / at
Suwalki, Poland in 1849, died in Munich, / Germany in 1915. / Polish
School. / He began his studies in Warsaw, and continued / in Dresden.
Later, he studied with Alexander / Wagner and Joseph Brabdt. He became a professor / of art in Munich. / Awards: 1883 Medal (Munich) /
1890 Honorable Mention (Munich) / 1892 Medal (Munich) / 1892 Medal (Vienna) / Museums: Frankfort / Koenigsberg / Montreal / Munich
/ Reference: E. Benezit, Volume 5, page 304;
– oznaczenia ołówkiem: MO 1525 / 1802;
Cena wywoławcza 90 000 zł
Estymacja 110 000–130 000

Honorowy profesor Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium – Alfred Wierusz Kowalski, był jednym z polskich artystów
przełomu XIX i XX wieku, którego twórczość zdobyła międzynarodową sławę i uznanie. Myśląc o jego malarstwie na plan pierwszy
wysuwa się motyw wilka i konia oraz sceny rodzajowe w wiejskim
pejzażu. Obraz „Czerkiesi na zwiadach”, pozwala spojrzeć na twór-
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czość Wierusza-Kowalskiego wykraczającą poza najpopularniejsze
motywy. W pracy zachwyca mistrzostwo szczegółu w ukazaniu
pierwszoplanowych postaci, faktura obrazu oddająca nieregularność skał, akcenty kolorystyczne. Niewielki format pracy to jeden
ze znaków rozpoznawczych artysty.
Obraz jest jedną z wariacji na temat motywów kaukaskich obecnych w twórczości malarza szczególnie między 1880 a 1885 rokiem. Ewa Micke-Broniarek zwraca uwagę, że zainteresowanie Wierusza-Kowalskiego tą tematyką mogło pojawić się pod wpływem
monachijskiego batalisty i uczestnika wojen kaukaskich – Teodora
Horschelta. Wierusz-Kowalski przedstawiał wizerunki Czerkiesów
i piękne górskie pejzaże ich rodzinnych stron. Obrazy o tej tematyce
pojawiały się na wystawach artysty. W 1880 roku – „Kaukaski zwiad”
i „Górale kaukascy” – na Salonie paryskim. Dwanaście lat później obraz „Czerkiesi” został zaprezentowany na wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Prezentowana praca nawiązuje
do wspomnianego obrazu „Kaukaski zwiad” z 1880 roku, reprodukowanego w publikacjach o artyście. Pokazuje ujęcie sceny rodzajowej z innej perspektywy, co rozwija jej możliwości interpretacyjne.
Współcześnie na rynku antykwarycznym również pojawiają się
dzieła z tym motywem. Przykładowo „Kaukaski dowódca” na aukcji
Sotheby’s w 2009 roku. Stała obecność obrazów Wierusza-Kowalskiego na aukcjach polskich i zagranicznych dowodzi niesłabnącego zainteresowania jego twórczością.

11.
Wojciech KOSSAK (1856–1942)
Podarunek
olej, deska; 32,6 x 18,7 cm w św. p-p.;
dedykacja p. d.: Od pana Porucznika
Obraz wystawiany: „Kossakowie. Co za sukces, co za popularność,
grad zaszczytów, honorów”, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,
listopad 2015 – luty 2016.
Obraz reprodukowany: Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska „Kossakowie. Co za sukces, co za popularność, grad zaszczytów, honorów”, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 2015 r., s. 85 (il. barwna).
Cena wywoławcza 49 000 zł
Estymacja 75 000–90 000

Wspaniała praca Wojciecha Kossaka została namalowana na deseczce z pudełka czekoladek – podarunku dla wyjątkowej osoby
w życiu artysty. Widoczny na obrazie żołnierz pełniący rolę posłańca, trzyma w dłoni specjalną przesyłkę. „Panna Maria Kisielnicka”,
jak starannie napisano na paczce, była żoną i wielką miłością Woj-

ciecha Kossaka. W okresie zabiegania o względy młodej damy, „zakochany po uszy Wojciech słał do narzeczonej do Stawisk długie
i czułe listy, niektóre pięknie ilustrowane akwarelkami i rysunkami.
Zwierzał się jej i tłumaczył ze swych malarskich poczynań” – opowiada w publikacji na temat artysty Kazimierz Olszański. Bardzo
dobrze zachowana olejna praca Kossaka stanowiła kolejny podarunek dla narzeczonej. Przedstawiony żołnierz powstał na wzór samego artysty, tym bardziej, że kilka lat wcześniej „od jesieni 1876 r.
służył jako jednoroczny ochotnik 1. c. k. pułku ułanów w Krakowie”,
a w kolejnym roku pisze Olszański: „złożył egzamin oficerski i uzyskał stopień podporucznika rezerwy”. Zresztą Wojciech upodobał
sobie wojsko, był „zapalonym żołnierzem”. Co więcej, autor książki
zwraca uwagę, że pobyt w wojsku wpłynął u młodego malarza
na „pogłębienie upodobań artystycznych do tematów batalistyczno-wojskowych”.
Wojciech Kossak poznał 22-letnią Marysię – córkę ziemiańską
ze Stawisk w 1883 roku, po pięcioletnim pobycie na studiach
w Paryżu. Uczył się tam w szkole Leona Bonnata i Aleksandra Cabanela, wiele malował (m. in. świetne portrety, w tym „Autoportret w mundurze ułańskim”). Ślub z ukochaną Maniusią odbył się
16 lipca 1884 roku. Nowożeńcy zamieszkali w rodzinnym dworku
„Kossakówce”.
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12.
Wojciech KOSSAK (1857–1942)
Vive l’Empereur, 1915
olej, płótno; 200 x 120 cm;
sygn. i dat. p. d.: Wojciech Kossak / 1915
Obraz wystawiany: „Kossakowie. Co za sukces, co za popularność,
grad zaszczytów, honorów”, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,
listopad 2015 – luty 2016
Obraz reprodukowany:
– Kazimierz Olszański „Wojciech Kossak”, Zakład Narodowy imienia
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Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1982 r., poz.
129 (il. cz.-b.).
– Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska „Kossakowie. Co za sukces,
co za popularność, grad zaszczytów, honorów”, Muzeum Regionalne
w Stalowej Woli, 2015 r., s. 109 (il. barwna).
Cena wywoławcza 175 000 zł
Estymacja 200 000–250 000

13.
Jan ROSEN (1854–1936)
Jeździec, 1908
gwasz, akwarela, papier; 17 x 21,5 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: J. Rosen / 1908;
na odwrocie nalepka po francusku z krótką informacją o artyście:
Peintre d’ histoire d’origine suédoise / né a Paris en 1843. / Peintures
dans les Musées de: / Copenhague, Helsingfors, Stockholm / (Bénézit)
oraz nalepka francuskiej firmy ramiarskiej
Cena wywoławcza 12 000 zł
Estymacja 18 000–22 000

„Jeździec” nawiązuje do tematyki batalistycznej, charakterystycznej
dla dorobku Jana Rosena. Dynamiczna praca, dopracowana w detalach, również pod względem kolorystycznym, jest bardzo dobrze
zachowana. „Rosen sumiennie przygotowywał się do pracy nad obrazami – poprzedzał je studiami historycznymi, uwzględniającymi m.
in. zagadnienia uzbrojenia i umundurowania” – czytamy w Słowniku
Malarzy Polskich.
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14.
Bronisława RYCHTER-JANOWSKA
(1868–1953)
Sparanise
olej, tektura; 17 x 23,5 cm;
sygn. i dedykacja l. d.: KOCHANEMU PANU JÓZIOWI / SPARANISE /
B. RYCHTER-JANOWSKA
Cena wywoławcza 6 000 zł
Estymacja 8 000–9 000

Bronisława Rychter-Janowska słynęła z licznych talentów. Jej twórcza
energia wyrażała się poprzez malarstwo, literaturę, muzykę. Wśród najpopularniejszych motywów malarstwa artystki znajdowały się pejzaże
z widokami polskich dworków i chat oraz wnętrza salonów. Krajobrazy
ojczyste przeplatały się z widokami z podróży do Europy Południowej
czy Afryki. Łączyła je nastrojowość, dekoracyjność, często intensywna
kolorystyka czy subtelna gra światłocienia.
Opisywana praca wzbogacona jest osobistą dedykacją malarki. Jej niewielki format i tekturowe podłoże to typowe wyznaczniki malarstwa
Rychter-Janowskiej. Praca powstała we włoskiej miejscowości Sparanise, która znalazła się na trasie kilkakrotnych podróży malarki do tego
kraju. We Włoszech Rychter-Janowska była m.in. w 1904 roku (studiowała w Istituto di Belle Arti we Florencji), 1908 czy 1919 roku.
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15.
Alfons KARPIŃSKI (1875–1961)
Anielka, 1916
pastel, tektura; 55 x 63 cm;
sygn. i dat. l. g.: a. karpiński / 1916
Cena wywoławcza 17 000 zł
Estymacja 25 000–30 000

Według Artura Schroedera „portrecista powinien dać
obraz człowieka indywidualnego, jego właściwości
cielesnej i duchowej […]. Jeśli portret ma być dziełem
sztuki, to żąda się podniesienia tego, co obiektywne,
do stopnia metafizyczności”. Ta wyjątkowa zdolność
ukazywania charakteru osoby portretowanej była
udziałem Alfonsa Karpińskiego, szczególnie w odniesieniu do portretu kobiecego.

16.
Jan RUBCZAK (1884–1942)
Dama z apaszką
olej, płótno; 83 x 65,5 cm;
sygn. p. d.: Rubczak
Cena wywoławcza 13 000 zł
Estymacja 25 000–35 000

Portrety w malarstwie Jana Rubczaka pojawiały się
sporadycznie. Wśród znanych portretów olejnych tego
malarza znajduje się wizerunek poety młodopolskiego
Lucjana Rydla.
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17.
Józef KRZYŻAŃSKI (1898–1987)
Martwa natura, 1954
olej, płótno; 77,1 x 63,2 cm;
sygn. i dat. p. g.: Józef Krzyżański / 1954 r;
na odwrocie nalepka firmy ramiarskiej
Cena wywoławcza 12 000
Estymacja 18 000–22 000

Określenie „malarz – kolorysta” w przypadku Józefa
Krzyżańskiego zawiera znakomitą definicję jego artystycznej wrażliwości. Był twórcą obrazów soczystych
od barw, intensywnie oddziałujących na odbiorcę.
Prezentowana praca pochodzi z dojrzałego okresu
twórczości. Widać w niej utrzymujące się zainteresowanie warstwą kolorystyczną dzieła sztuki. Artysta był
uczniem Józefa Pankiewicza w Paryżu. Swoje obrazy
poza ojczyzną prezentował m. in. w Stanach Zjednoczonych i Francji.

18.
Józef KRZYŻAŃSKI (1898–1987)
Góry jesienią, 1965
olej, płótno; 48,5 x 60 cm;
sygn. i dat. l. d.: Józef Krzyżański / 1965.;
na odwrocie napis (częściowo czytelny): Wilczak bez…
/ koniec września / 20 x 30 z parkiem brązowym
Cena wywoławcza 7 500 zł
Estymacja 10 000–12 000
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19.
Karol LARISCH (1902–1935)
Dwóch mężczyzn nad książką
olej, deska; 26 x 21,5 cm;
na odwrocie fragment nalepki Instytutu Propagandy
Sztuki z nazwiskiem autora i tytułem pracy: Karol Larisch / Dwoje mężczyzn nad książką oraz napis: Nr 100
Cena wywoławcza 12 000 zł
Estymacja 20 000–25 000

Zaciekawienie płaszczyzną kolorystyczną obrazu, sztuką dawnych mistrzów czy tematyką mitologiczną pokrótce charakteryzuje twórczość Karola Larischa. Ten
przedwcześnie zmarły artysta zaliczał się do grona
kolorystów. W prezentowanym obrazie zwraca uwagę ciemna tonacja barwna, obecna jak podaje Irena
Kossowska w malarstwie artysty w latach 30. Obrazy
z tego okresu charakteryzują się „zwartym, wyważonym układem kompozycyjnym […], mrocznymi tonacjami barwnymi z przewagą czerni, brązów i zieleni
oraz światłocieniowym modelunkiem form”. Muzeum
Narodowe w Krakowie i Kielcach, Muzeum Sztuki w Łodzi – to przykładowe instytucje posiadające w zbiorach
obrazy artysty.

20.
Maria RITTER (1899–1976)
Łodzie w Gdyni
olej, tektura; 18 x 22,7 cm;
sygn. l. d.: M. Ritterówna;
sygn. i opisana na odwrocie: M. Ritterówna / morze
w Gdyni oraz słabo czytelny: 620 / … / Reguta (ołówkiem)
Cena wywoławcza 3 500 zł
Estymacja 4 000–5 000

Dekoracyjny obraz Marii Ritter to kolorystyczna impresja na temat morskiego pejzażu. Tematyka krajobrazowa w twórczości artystki była obecna przykładowo
w latach 30. XX wieku. Maria Marcinowska opisując
dokonania Ritterówny wymienia obecne w jej malarstwie nawiązania do postimpresjonizmu, koloryzmu
czy realizmu. Artystka zajmowała się także tematyką
religijną, tworzyła polichromie. Profesorami Marii Ritter
byli m. in. Wojciech Weiss i Xawery Dunikowski w Krakowie, a w Paryżu – Fernand Léger i Othon Friesz. Prace
malarki znajdują się w Muzeum Okręgowym w Nowym
Sączu.
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21.
ANERI – Irena Weiss (1888–1981)
Riwiera, 1928
olej, tektura; 64 x 48,5 cm;
sygn. p. d.: aneri;
na odwrocie napis: Riviera 1928
Cena wywoławcza 8 000 zł
Estymacja 10 000–12 000

Pejzaże z podróży to godny uwagi motyw w malarstwie Ireny Weiss. Artystka przedstawiała widoki Kalwarii, Krakowa, pejzaże z Pienin czy Jastrzębiej Góry.
Olejny obraz z drugiej połowy lat 20. inspirowany jest
zagranicznymi podróżami artystki. W 1913 roku udała się do Wenecji, dziewięć lat później – na Lazurowe
Wybrzeże, gdzie powracała później wielokrotnie. Słoneczny pejzaż, o nasyconej gamie barwnej wiernie oddaje klimat południa Europy.

22.
Wlastimil HOFMAN (1881–1970)
Portret dziewczynki z aniołem
olej, sklejka; 22 x 35 cm;
sygn. l. d.: Wlastimil Hofman;
na odwrocie napis: 4.XII.935
Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 10 000–14 000

Dzieci były bohaterami wielu obrazów Hofmana. Przedstawiał je często w towarzystwie faunów, aniołów, przez
co prace te nie były prostymi przedstawieniami postaci,
ale zyskiwały wymiar metafizyczny, o rozbudowanej
symbolice. Bogactwo motywów ludowych, wątków mitologicznych budowało charakterystyczny styl artysty,
który łączył świat wyobrażony i rzeczywisty. Poprzez te
zestawienia kompozycje Hofmana nakłaniają do przemyśleń. Jasnowłosa dziewczynka i anioł w opisywanym
portrecie, potwierdzają stałą obecność w twórczości artysty odniesień do sfery nadprzyrodzonej.
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23.
Wojciech WEISS (1875–1950)

24.
Tadeusz KORPAL (1889–1977)

Pejzaż z topolami

W parku

akwarela, papier; 33,7 x 42 cm w świetle ramy;
sygn. monogramem wiązanym l. d.: ww

olej, płótno; 57 x 67 cm;
sygn. p. d.: T Korpal;
na blejtramie napisy (częściowo czytelne): PARKLANDSCHAFT; Antik
/…; 65/57;

Cena wywoławcza 4 000 zł
Estymacja 5 000–6 000

Cena wywoławcza 3 000 zł
Estymacja 6 000–7 000

Tadeusz Korpal był malarzem, pedagogiem, działaczem niepodległościowym. Jak podaje Słownik Malarzy Polskich jego sztuka
pozostawała pod wpływem nurtu tradycjonalistycznego i symbolistycznej sztuki krakowskich modernistów, a w późniejszych latach – również postimpresjonizmu. „W parku” to nastrojowy pejzaż
utrzymany w stonowanej kolorystyce.

25.
Józef KIDOŃ (1890–1968)
Kwiaty w wazonie, 1954
olej, tektura; 48,5 x 34 cm w świetle ramy;
sygn. i dedykacja p. d.: Najmilszej Juliet / w dniu Imienin / Kraków,
22 maja 1954 Kidoń;
na odwrocie oznaczenie kredką: 1064
Cena wywoławcza 3 500 zł
Estymacja 5 000–6 000

Prezentowana martwa natura z autorską dedykacją stanowi przykład twórczości malarza w latach 50. Artysta spełniał się przede
wszystkim w tematyce portretowej, jednak w jego dorobku znajdują się również pejzaże i ujęcia kwiatów w wazonach. Ten popularny
w malarstwie temat artysta przedstawił z właściwą sobie subtelnością i kolorystyczną harmonią.
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26.
Stanisław KAMOCKI (1875–1944)
Impresje włoskie, 1907?
ołówek, papier; 19,3 x 15,3 cm w św. p-p.;
dat. l. d.: 18 Marzec 1907?;
na odwrocie nalepka galeryjna
Obraz reprodukowany: A. Konopacki, St. Krzysztofowicz-Kozakowska „Stanisław Kamocki 1875-1944. Katalog wystawy podróżnej”,
z cyklu: „Spotkania ze sztuką”, Łaziska Dolne 2009 r., poz. 197.
Cena wywoławcza 1 200 zł
Estymacja 1 500–1 800

Pejzaże przedstawiające piękno natury stały się sztandarową tematyką twórczości malarza. „Impresje włoskie” to szkic czysto miejski.
Technika wykonania i motyw odbiegają od typowych krajobrazów
artysty. Kamocki wielokrotnie podróżował po Włoszech, w Wenecji wystawiał swoje prace. Przedstawiony fragment ulicy, szkice
budynków, nasuwają skojarzenia z pobytami artysty na południu
Europy.

27.
Ferdynand RUSZCZYC (1870–1936)
Studium krajobrazowe, 1903
fluoroforta barwna; 16,8 x 26 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: FRuszczyc 03;
na odwrocie napis: FERDYNAND RUSZCZYC / studium krajobrazowe
/ fluoroforta barwna, barwy nakładane przez artystę wprost na kliszy
szklanej; w ten sposób / odbitka ma charakter monotypowy. / Robił ją
w pracowni I go Zakładu Chemicznego U. J., u mnie jako asystenta, w jesieni 1903 r., / ucząc się techniki fluorofortowej. / Tad. Estreicher / Podstawą do tej fluoroforty było studium olejne, które mi potem darował.
Cena wywoławcza 2 000 zł
Estymacja 3 500–4 500

28.
Kazimierz PODSADECKI (1904–1970)
Martwa natura, 1959
tusz, papier; 20,8 x 33,6 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: PODSADECKI / 11.4.959.
Cena wywoławcza 1 800 zł
Estymacja 2 000–2 300
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29.
Tadeusz Piotr POTWOROWSKI (1898–1962)
Szkice
kredka, akwarela, papier; 13 x 8,2 cm w św. p-p.;
na odwrocie ksero notatki w języku francuskim: Les mures delapide et une grand
porch ouvert. Je une moment d’hésitation deven cette ruin mais les garson avec
de becan me rassurent l’Hotel de la place. dans la soire, desenient, je vois une eglise
tout en brique orange d’une exteen beaute la musique dovre sort de la. Je fait tea,
nous n’avons rien d’autre à faire que de pénétre le grand porche.
Cena wywoławcza 2 200 zł
Estymacja 3 000–3 500

30.
Tadeusz Piotr POTWOROWSKI (1898–1962)
W kawiarni w Tarragonie
gwasz, papier; 7,5 x 12,6 cm w św. p-p.
Cena wywoławcza 2 200 zł
Estymacja 3 000–3 500

31.
Tadeusz Piotr POTWOROWSKI (1898–1962)
Abstrakcja z łodziami
węgiel, papier; 13,5 x 19,5 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: P.P
Cena wywoławcza 2 200 zł
Estymacja 3 000–3 500

32.
Tadeusz Piotr POTWOROWSKI (1898–1962)
Abstrakcja
kredka, papier; 14 x 20 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: P.P
Cena wywoławcza 2 200 zł
Estymacja 3 000–3 500
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33.
Kazimierz MIKULSKI (1918–1998)
Szewczyk Nels
gwasz, ołówek, papier; 21,8 x 15,5 cm w św. p-p.;
sygn. lewy bok: K. Mikulski;
napis l. g.: SZEWCZYK;
napis p. g.: GOLEC
Cena wywoławcza 1 200 zł
Estymacja 1 500–1 800

Leszek Golec, aktor Teatru Groteska w Krakowie i Słupskiego Teatru Dramatycznego, w przedstawieniu „Czerwone pantofelki” występował jako Nels – czeladnik
szewski. Projekt jego kostiumu to propozycja dla miłośników scenografii teatralnej i twórczości artystycznej
Mikulskiego.

34.
Kazimierz MIKULSKI (1918–1998)
Wytworna Starsza Pani
gwasz, ołówek, papier; 21,5 x 15,5 cm w św. p-p.;
sygn. lewy bok: K. Mikulski;
napis l. g.: BABCIA;
napis p. g.: GÓRNIAK
Cena wywoławcza 1 200 zł
Estymacja 1 500–1 800

Projekt kostiumu Wytwornej Starszej Pani pochodzi
ze spektaklu „Czerwone pantofelki” Teatru Groteska
w Krakowie. W tę rolę wcieliła się Stefania Górniak (jej
nazwisko widnieje na pracy). Aktorka współpracowała m. in. z Tadeuszem Kantorem w Teatrze Cricot 2.
W 1975 roku została wyróżniona na VII Ogólnopolskim
Festiwalu Teatrów Lalek.
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35.
Kazimierz MIKULSKI
(1918–1998)

Czerwone pantofelki – projekt
gwasz, ołówek, papier; 21 x 31 cm
w św. p-p.;
sygn. lewy bok: K. Mikulski
Cena wywoławcza 1 800 zł
Estymacja 3 000–3 500

Artysta jako scenograf m. in. krakowskiego Teatru Groteska, (którego był współzałożycielem), przez ponad 30 lat tworzył
projekty do przedstawień. Prezentowana
praca pochodzi ze spektaklu „Czerwone
pantofelki”, którego premiera odbyła się
w Teatrze Groteska 8 kwietnia 1981 roku.
Reżyserem przedstawienia był Tadeusz
Walczak.

36.
Kazimierz MIKULSKI
(1918–1998)

Koń niemechaniczny – projekt
gwasz, ołówek, papier; 21 x 31 cm
w św. p-p.;
sygn. prawy bok: K. Mikulski
Cena wywoławcza 1 800 zł
Estymacja 3 000–3 500

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.
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37.
Konstanty LASZCZKA (1865–1956)
Popiersie Juliusza Słowackiego

38.
Jan ZBOROWSKI

marmur włoski (carrara), wys. 33 cm;
sygn. na odwrocie: K. Laszczka

Maska Kazimierza Mikulskiego
do przedstawienia Umarła Klasa

Cena wywoławcza 30 000 zł
Estymacja 50 000–70 000

odlew gipsowy; wys. 22 cm;
na odwrocie napis: Kazimierz Mikulski
Cena wywoławcza 4 500 zł
Estymacja 6 000–8 000

39.
Eric GNISTA (1898–1954)
Schody do nieba
brąz; wys. 70,5 cm;
sygn. na odwrocie: GNISTA
Cena wywoławcza 20 000 zł
Estymacja 30 000–35 000

40.
Konstanty LASZCZKA (1865–1956)
Portret Józefa Brzezińskiego
płaskorzeźba, drzewo; wys. 53 cm;
sygn. i dedykacja l. d.: Józefowi Brzezińskiemu / K. Laszczka
Cena wywoławcza 9 000 zł
Estymacja 15 000–18 000
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41.
Jerzy NOWOSIELSKI (1923–2011)
Święty Augustyn
gwasz, tusz, ołówek, papier; 22,5 x 17,3 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: J.N.;
na odwrocie napis: S Augustyn / biskup Hippony
Cena wywoławcza 12 000 zł
Estymacja 13 000–15 000

Ikona wykonana przez Jerzego Nowosielskiego przedstawia postać jednego z najważniejszych filozofów i teologów Kościoła rzymskokatolickiego. Niezwykle barwny życiorys św. Augustyna fascynuje do dzisiaj, a pisma teologiczne, jak choćby „Wyznania” czy
„Państwo Boże” na stałe zapisały się w kanonie literatury światowej. Pięknie wykonana
praca stanowi odzwierciedlenie zamiłowania artysty do tematyki sakralnej.
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42.
Edward DWURNIK (ur. 1943)
Gdańsk, 1979
flamaster, papier; 35,8 x 49,6 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: E.D / Gdańsk / E. Dwurnik 79 (sygnatura częściowo zasłonięta);
u dołu napis: CYKL: PLENERY 70
Cena wywoławcza 2 600 zł
Estymacja 3 000–4 000

43.
Pablo PICASSO (1881–1973)
Erotyk
druk, papier; 30,2 x 41,3 cm w św. p-p.;
napis p. d.: Picasso;
napis l. g. (w lustrzanym odbiciu): VI.89.8.8I
Cena wywoławcza 800 zł
Estymacja 1 000–1 200

44.
Franciszek STAROWIEYSKI (1930–2009)
Szkice
technika mieszana, papier; 29,2 x 41,5 cm w św. p-p.;
oznaczenie l. d.: 10;
na odwrocie nalepka galeryjna i ramiarska;
na odwrocie napis: Potwierdzam autentyczność / T. Starowieyska /
09092010 oraz pieczęć: z rysunków Franciszka Starowieyskiego
Cena wywoławcza 1 800 zł
Estymacja 4 000–5 000

Ciało, cielesność, erotyzm – to tematy bliskie Starowieyskiemu. 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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45.
Jerzy NOWOSIELSKI (1923–2011)
Projekt ołtarza
technika mieszana, papier; 33 x 23,6 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: J.N.;
na odwrocie rysunek duchownego we wnętrzu kościoła
Cena wywoławcza 4 500 zł
Estymacja 8 000–10 000

„Sztuka to działanie duchowe. Działanie duchowe, które usiłuje wyprowadzić nas z sytuacji istot wygnanych z raju” – mówił Jerzy Nowosielski w rozmowie ze Zbigniewem
Podgórzec. Zdaniem artysty działalność twórcza mogła przybliżać człowieka do sfery
sacrum, być pomostem między tym, co ziemskie i boskie. Sztuka sakralna była mocno
zakorzeniona w pracy twórczej Nowosielskiego. Stanowiła przedmiot intensywnych
teologicznych rozważań i autentycznych dociekań artysty. Projekty sakralne oddziałują na odbiorcę nie tylko warstwą estetyczną, ale i odniesieniem do mistycyzmu. Dlatego Jerzego Nowosielskiego można określić jako jednego z najciekawszych artystów
współczesnych, który swobodnie poruszał się na obydwu płaszczyznach.

46.
Tadeusz DOMINIK
(1928–2014)

Pejzaż abstrakcyjny, 1956
technika mieszana, papier; 38 x 52,3 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: Dominik 1956;
na odwrocie napisy: KK.153/2/02/02 / wym. 39 x 52,5 cm / KK 10/17 /
600000
Cena wywoławcza 7 000 zł
Estymacja 10 000–12 000

Obrazy abstrakcyjne bliskie malarstwu informel można zaobserwować w twórczości Tadeusza Dominika w drugiej połowie lat 50. Niezmiennie ich główną inspiracją pozostawała natura. Dekada ta, jak
podaje dalej Słownik Malarzy Polskich, była istotna również ze względu na aktywność wystawienniczą artysty. W roku powstania „Pejzażu
abstrakcyjnego”, Dominik reprezentował Polskę na Biennale w Wenecji. W 1955 roku brał udział w wystawie w Arsenale.
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47.
Jan SZANCENBACH
(1928–1998)

Martwa natura ze śliwkami
olej, płótno; 75,5 x 90 cm;
sygn. p. d.: Xancenbach;
na odwrocie nalepki: galeryjna z danymi autora
oraz oznaczeniem: 9254
Cena wywoławcza 19 000 zł
Estymacja 23 000–25 000

„Dobre malarstwo zawsze posługiwało się kolorem
i nie widzę żadnego powodu, aby miało zeń zrezygnować. Nie wyobrażam sobie siebie bez tego
środka artystycznej konstrukcji dzieła” – mówił Jan
Szancenbach. I rzeczywiście, malarstwo artysty
jednoznacznie kojarzy się z intensywnością barw,
które są jednym z jego znaków rozpoznawczych.
Obraz „Martwa natura ze śliwkami” pod tym względem zalicza się do typowych w jego twórczości.
Czerwienie, żółcie, zielenie tworzą kompozycję
niezwykle żywiołową, pomimo mało dynamicznego motywu. Jerzy Skobot zwracał uwagę: „martwe
natury, pejzaże i kwiaty emanują kolorem ostrym,
ale czystym, wysmakowaną kompozycją, ciepłym
światłem. Jest w nich jakaś niedefiniowalna, irracjonalna radość”. Szancenbach inspirował się naturą,
„w niej widzi źródło możliwości kolorystycznych”,
pisała Maria Rzepińska.

48.
Czesław RZEPIŃSKI (1905–1995)
Martwa natura z jabłkami
olej, płótno; 49,2 x 60 cm w świetle ramy;
sygn. l. g.: Rzepiński;
na odwrocie nalepka galeryjna i firmy ramiarskiej
Cena wywoławcza 12 000 zł
Estymacja 16 000–20 000

Martwe natury, obok pejzaży i portretów, często
pojawiały się na płótnach artysty. Znakomity kolorysta, członek grupy Zwornik, rektor krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych, z właściwą sobie łatwością łączył barwy. Irena Kossowska charakteryzując
jego twórczość zwracała uwagę: „formę budował
śmiałymi, szerokimi pociągnięciami pędzla lub
krótkimi uderzeniami tworzącymi drobne plamki. Delektował się jakościami barw, zestrajał tony
zimne i ciepłe, rygorystycznie przestrzegał płaszczyznowości kompozycji, akcentując walor dekoracyjności”.
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49.
Jadwiga MAZIARSKA (1913–2003)
Enigma, 1978
akryl, płótno; 114,8 x 86,3 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: Jadwiga / Maziarska / Kraków, ul. Mikołajska
8 /1978 r.
Cena wywoławcza 19 000 zł
Estymacja 30 000–35 000

Anna Baranowa pisała o Maziarskiej, że posiadała „dar widzenia”, „nasłuchiwała głosów z wszechświata”. Materializowały się one w niespokojnych, energetycznych obrazach, o abstrakcyjnej formie. Nie
miały one w sobie nic z chaosu, ale były „sposobem rozszyfrowania
ukrytej w naturze matematyki, dojścia do głębi bytu, zrozumienia
jego praw”. Obraz „Enigma” powstał pod koniec lat 70. Ułożony szereg
znaków zdaje się być artystycznym szyfrem, specyficznymi językiem,
za pomocą którego malarka nawiązuje kontakt z odbiorcą.
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50.
Tadeusz DOMINIK (1928–2014)
Amazonia, 1997
olej, płótno; 81 x 100,2 cm;
sygn. l. d.: Dominik;
na odwrocie opis pracy: DOMINIK 1997 / OL. PŁ. 81 X 100 / AMAZONIA;
na blejtramie oznaczenie: KK-153/3
Cena wywoławcza 33 000 zł
Estymacja 40 000–45 000

Percepcja natury i przetwarzanie jej piękna na charakterystyczny
język malarski, zajmowało czołowe miejsce w twórczości Tadeusza
Dominika. Ekspresyjne obrazy, soczyste od koloru, nie miały być
jak mówił artysta „ilustracją natury”. Bardziej – otwarciem odbiorcy
na własną definicję pierwotnej więzi człowieka i przyrody. Abstrakcyjne kształty pozostawiają przy tym swobodę interpretacji. Ewa
Gorządek zauważa: „jego malarstwo łączy w sobie tradycję polskiego
koloryzmu z abstrakcją liryczną”. Obraz „Amazonia” jest rezultatem takiego oryginalnego połączenia.

51.
Erna ROSENSTEIN (1913–2004)
Abstrakcja
technika mieszana, papier; 22,5 x 31,9 cm w św. p-p.;
sygn. prawy bok: ERosenstein
Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 3 000–3 500

„To malarstwo jest wyjątkowo ciepłe, dekoracyjne i dalekie od wyrafinowanej syntezy, za to pełne baśniowej symboliki” – pisał Andrzej
Łepkowski. Obrazy Erny Rosenstein można odczytywać jak poezję.
Są nieoczywiste, wymagają wyobraźni i podobnego artystce odczuwania świata. To nie jest malarstwo przedstawieniowe. Plątanina kresek, sieć linii tworzących przedziwne kombinacje, wskazują rzeczywistość, której nie da się jednoznacznie zdefiniować.
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52.
Erna ROSENSTEIN (1913–2004)
Abstrakcja z zielenią
olej, tektura; 37,5 x 47 cm w świetle ramy;
sygn. p. g.: Erna Rosenstein
Cena wywoławcza 4 000 zł
Estymacja 6 000–8 000

53.
Erna ROSENSTEIN (1913–2004)
Kompozycja
olej, płótno; 46,3 x 38 cm w świetle ramy;
sygn. p. g.: Erna Rosenstein
Cena wywoławcza 8 000 zł
Estymacja 15 000–18 000

Na obrazach Erny Rosenstein współistnieje to co realne
i wyobrażone. Przenikanie się tych dwóch wymiarów
daje interesujący rezultat w postaci abstrakcyjnych kompozycji nawiązujących do surrealizmu. Prace artystki
to osobisty zapis doświadczeń, emocji które przełożone
na język malarstwa, poezji czy rysunku zwracają uwagę
bogactwem odniesień i zastosowanych środków. Stanowiły także sposób na poradzenie sobie z bolesnymi
doświadczeniami z przeszłości, choćby tragiczną śmiercią rodziców. Fascynujące kompozycje stanowią istotny
wkład w dokonania polskiej awangardy.
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54.
Ryszard WINIARSKI (1936–2006)
12-th game 7 x 7, 1999
akryl, płótno; 50 x 50 cm;
na odwrocie napis autorski: 12-th game 7 x 7 / winiarski’99
Cena wywoławcza 19 000 zł
Estymacja 22 000–25 000

55.
Tomasz KONART (ur. 1955)
Inside A4, 1985
relief, płyta, tektura; 50,4 x 55,9 cm;
na odwrocie napis: Tomasz Konart „Inside” 1985 A4
Cena wywoławcza 6 000 zł
Estymacja 8 000–10 000

Artysta realizuje się przede wszystkim w obszarze fotografii i filmu eksperymentalnego. Zajmuje się sztuką nowych mediów, w tym net-art. Obiekt „Inside A4”
przełamuje typową dla Konarta konwencję artystyczną.
Autor studiował w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, a następnie na Ryerson University w Toronto. Jest uczestnikiem licznych
wystaw indywidualnych i zbiorowych (w połowie lat
80. m. in. w Lublinie i Monachium). Prace artysty znajdują się w kolekcjach Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, New Museum w Nowym Jorku.
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56.
Mieczysław WIŚNIEWSKI (ur. 1929)
Układ AA/3, 1987
technika mieszana, płótno; 55,5 x 46 cm;
na odwrocie napis: Mieczysław / Wiśniewski / TORUŃ / „UKŁAD AA / 3 / 55 x 46
/ 1987;
na odwrocie oznaczenie: GÓRA / / ®
Cena wywoławcza 8 000 zł
Estymacja 14 000–16 000

Profesor akademicki, uczestnik kilkuset wystaw krajowych i zagranicznych,
autor różnorodnych projektów artystycznych: od malarstwa sztalugowego,
po kompozycje kolażowe i mozaiki. Poszukiwania Mieczysława Wiśniewskiego
obejmują obszar abstrakcji geometrycznej i malarstwa strukturalnego. Prace
artysty są wynikiem eksperymentowania w zakresie materii dzieła sztuki, geometryzacji czy światłocienia. „Układ” powstał w drugiej połowie lat 80. Jego monochromatyczność połączona z „zapadającą się” powierzchnia dzieła, sprawia
jak pisała Zofia Wartak, że „światło ślizgając się po napiętej powierzchni zakłócanej wklęsłościami i wypukłościami tworzy w obrazie strefy aktywnych refleksów i cienia”. Dzięki temu postrzeganie dzieła sztuki pozostaje niejednolite.
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57.
Jan BERDYSZAK (1934–2014)
Struktura szara, 1987
gwasz, papier; 23 x 33 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. l. g.: JAN / BER / DYSZ / AK / 19 / 87 (ołówkiem)
Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 4 000–6 000

58.
Jan BERDYSZAK (1934–2014)
Struktura niebieska, 1987
gwasz, papier; 23 x 33 cm w św. p-p.;
sygn. l. g.: JAN / BER / DYSZ / AK (czarną kredką);
dat. l. d.: 19 / 87 (czarną kredką)
Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 4 000–6 000

„Przestrzeń należy do bytów pierwszych, a jako
byt ma swoją naturę i istnieje w postaci materialnej – konkretnej i przejawia się jednocześnie
niematerialnie. Istnieje we wszelkiej egzystencji
obiektywnie, ale realizuje się dla nas subiektywnie,
a subiektywnie może się uniwersalizować”. To interesujące spostrzeżenie Jana Berdyszaka stanowi
kwintesencję jego artystycznych poszukiwań. Towarzyszyły one artyście niemal od początku. Zauważenie roli przestrzeni w dziele sztuki przyczyniło się
do przedefiniowania jego formy. Przestrzeń odkryta
w strukturze obrazu sprawiła, że stał się on nie tylko
tworem artysty, ale również otoczenia, w którym
się znalazł. Kompozycje wieloczęściowe, z wyciętymi elementami, z wykorzystaniem przezroczystej
szyby, instalacje – wymagają od odbiorcy podjęcia
artystycznej i intelektualnej gry. Jednocześnie eksperymenty Berdyszaka to jedne z najważniejszych
punktów rozwojowych powojennej sztuki polskiej.
„Struktura niebieska”, typowy przykład dorobku artysty, powstała w 1987 roku. W tym czasie Jan Berdyszak uczestniczył w ekspozycjach warszawskiej
Galerii Studio, Galerie L’Ollave w Lyonie i Skironio
Museum.
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59.
Ryszard WINIARSKI (1936–2006)
Order Ninth Vertical Game, 1981
akryl, drewno; 68 x 4 x 2 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: order / ninth / vertical /
game / 4 x 4 / winiarski / 81 oraz nalepka z numerem: 9.
Cena wywoławcza 21 000 zł
Estymacja 25 000–28 000

Artysta posługiwał się przypadkiem i porządkiem,
matematyczną precyzją i nieprzewidywalnością,
za pomocą których tworzył obiekty zbudowane z biało-czarnych lub kolorowych kwadracików. „Porządkiem nazywam te doświadczenia, które są przypisane
ciągom liczbowym, przypadkiem zaś te, w których
uruchomiony został taki czy inny mechanizm losowy
[…]. Konsekwencją takiej postawy było odrzucenie
wszelkiej myśli o ekspresji, wszelkiej myśli o wrażliwym
odbiorze tego, co robię” – tłumaczył Ryszard Winiarski.
Emocje, „własne widzimisię”, „mistyfikacja”, które często
stanowiły bodziec dla procesu twórczego, były dla artysty czymś drugorzędnym, nawet zbędnym. Sztuka
miała opierać się na myśleniu analitycznym, procesie
który sam w sobie był istotniejszy niż „produkt” będący
jego wynikiem. Bożena Kowalska pisała, że obiekty były
„traktowane przez artystę jako uboczny produkt jego
koncepcji, niejako wiec zdeprecjonowane. Stąd unikanie przez autora określania tych prac obrazami”. Dla odbiorców, jak zauważył Jerzy Olek, stały się one jednak
dziełami sztuki, które przemawiały przede wszystkim
wymiarem estetycznym, później dopiero regułami statystycznymi czy matematycznymi. Odbiór wizualny jest
bowiem natychmiastowy, prostszy i w pewnym sensie
automatyczny. Zrozumienie koncepcji autora wymaga
zastanowienia i głębszej analizy.
Prezentowana praca zalicza się do typowego obszaru zainteresowań Ryszarda Winiarskiego. Powstała
na początku lat 80., które w jego twórczości były przełomowe. Jerzy Olek charakteryzuje je następująco:
„począwszy od pierwszej połowy lat osiemdziesiątych
Winiarski zwraca się ku intuicji, aranżowaniu instalacji
– wieloznacznych struktur, otwartych na asocjacyjne interpretacje. Coraz więcej symptomów świadczy
o tym, że w jego postawie ważną rolę zaczyna odgrywać emocja i przeżycie”. W 1981 roku, kiedy powstał
omawiany obiekt, artysta objął pracownię „Problemy
malarstwa w architekturze i w otoczeniu człowieka”
na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
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60.
Józef ROBAKOWSKI (ur. 1939)
Abstrakcja geometryczna
technika własna; 63 x 50,5 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: J. Robakowski;
oznaczenie: l. d.: 15-50/03
Cena wywoławcza 6 000 zł
Estymacja 8 000–11 000
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Józef Robakowski od połowy lat 70. tworzył serię prac zatytułowanych „Kąty energetyczne”. Wynikały one z zainteresowania artysty
związkiem między geometrią a sztuką. Motyw ten należał do szczególnie istotnych w twórczości Robakowskiego. Stanowił symboliczne
zderzenie tego, co praktyczne i obiektywne ze sztuką – subiektywną
i pozbawioną sztywnych reguł. Artysta dostrzegał energię w tym
procesie. Mówił: „pragnę spowodować coś w rodzaju napięcia energetycznego. To NAPIĘCIE ma być sensem tej absurdalnej pracy, czyli
sposobem nadania własnej artykulacji niezależnie istniejącej już ode
mnie materii”.

61.
Bohdan ZAŁĘSKI (1930–2015)
Painting Wood, 1973
akryl, sklejka; 60,5 x 90,5 cm;
na odwrocie napis: BOHDAN ZAŁĘSKI 1973 / BO ZALESIUS /
PAINTING WOOD / 60 X 90 cm / MP2
Cena wywoławcza 8 000 zł
Estymacja 14 000–16 000

Bohdan Załęski – awangardowy artysta plastyk, uczestnik
m. in. Biennale Form Przestrzennych w Elblągu czy wystawy
„Złotego Grona” w Zielonej Górze, był znany również jako
Bo Zalesius. Masywna kompozycja zróżnicowana przez artystę otworami i uwypukleniami stanowi intrygującą formę
poszukiwań w obrębie polskiej sztuki powojennej. Wiesław
Borowski analizując twórczość Załęskiego opisywał: „żłobi on w grubych płytach otwory o nieostrych przejściach,
tworzy wgłębienia i wypukłości, pozostawia ślady precyzyjnie usuniętego materiału. Te elementy uszeregowane
są w myśl pewnych tendencji kierunkowych […]. Powstają
sugestie popychania, przyspieszania, narastania znaków
i formowania się stref kierunkowych kulminacji”. Problematykę ruchu wymienia przy tym jako istotną w twórczości
artysty.
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62.
Józef ROBAKOWSKI (ur. 1939)
Model II, 1980
srebrny marker olejowy, papier; 69,5 x 49,5 cm w świetle ramy;
na odwrocie nalepka z autorskim napisem: 2. J. Robakowski / 80 oraz MODEL 2
Cena wywoławcza 3 500 zł
Estymacja 7 000–10 000

63.
Heinz GRUCHOT (1918–1994)
Kompozycja trójkolorowa, 1983
akryl, płótno; 115 x 115 cm;
na odwrocie napis: H. GRUCHOT 7 / 5 83
oraz H. GRUCHOT 83;
na odwrocie nalepka z numerem: 1525
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. Zainteresowanie formami geometrycznymi jest szczególnie
zauważalne w twórczości artysty od lat 80. Na płótnach malarza nastąpiła redukcja środków, zarówno
w wymiarze kolorystycznym, jak i przedstawieniowym.
Zestawienie prostych form i dominacja w obrazie surowego płótna, w interesujący sposób zwraca uwagę
na przestrzeń dzieła sztuki i wywołuje jej nowe interpretacje.
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64.
Elizabeth WILLMOTT
New Space Triad, 1988
tworzywo sztuczne, pilśnia; 50,3 x 50,3 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: Willmott 1988 / New Space Triad / (right panel);
na odwrocie oznaczenie: 2036
Cena wywoławcza 9 000 zł
Estymacja 12 000–14 000

65.
Emilia BOHDZIEWICZ (ur. 1941)
Rysunek nitką, 1986
technika własna (płótno, nici); 30,3 x 30,3 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: EMILIA BOHDZIEWICZ / „RYSUNEK NITKĄ”1986;
na odwrocie fragment pieczęci
Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 3 500–4 500

Emilia Bohdziewicz to uznana w Polsce i na świecie artystka zajmująca się tkaniną artystyczną. Do jej osiągnięć należy m. in. Grand Prix na Międzynarodowej
Wystawie Tkaniny w Kioto w 1987 roku czy medal Centralnego Muzeum Włókiennictwa na 7 Międzynarodowym Triennale Tkaniny w Łodzi w 1992 roku.
Uczestniczyła przykładowo w Międzynarodowym Biennale Tkaniny w Lozannie i Łodzi, Międzynarodowej Wystawie Miniatury Tkackiej w Londynie i Szombathely. „Rysunek nitką” wpisuje się w charakterystyczne dla artystki obiekty
geometryczne łączące haft i rysunek.

66.
David J. RUBELLO (ur. 1935)
Penta 131, 1988
akryl, deska; 50 x 50 x 2,7 cm;
na odwrocie napis: RVBELLO 88 / RUBELLO 1988 / „PENTA” # / 131 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. W 1978 roku
artysta powrócił ze stypendium we Włoszech. Wtedy też rozpoczął rozważania na temat perspektywy i przestrzeni w obrazie. W rezultacie powstały takie prace jak „Penta”, „Luminos” czy
„Orange Discovery”. We wczesnych latach 80. artysta zwrócił się w kierunku obiektów trójwymiarowych. Eksperymentował jednocześnie z kolorem, zestawiając powierzchnie barwne
z białymi pod odpowiednim kątem. Istotna była w tym wypadku specyficzna gra światłocienia.
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67.
Józef ROBAKOWSKI
(ur. 1939)

Portret podwójny, 1980
fotografia czarno-biała; 46,5 x 56,5 cm
w świetle ramy;
sygn. i dat. na odwrocie: J. Robakowski / 80
Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 8 000–10 000

68.
Józef ROBAKOWSKI
(ur. 1939)

Przyjaciele, 1980
fotografia czarno-biała; 45,2 x 56,3 cm
w świetle ramy;
sygn. i dat. na odwrocie: J. Robakowski / 80
Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 8 000–10 000

Fotografia to obszar intensywnych poszukiwań i artystycznych prowokacji
Józefa Robakowskiego. Artysta tworzył
fotoobiekty, eksperymentował z formą
i językiem fotografii, był współzałożycielem Grupy Krąg, grupy Zero-61 czy
Warsztatu Formy Filmowej i Telewizyjnej
Grupy Twórczej Stacja Ł. Przedstawiona
praca to przykład fotografii klasycznej,
portretowej, odbiegającej od awangardowego stylu artysty.
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69.
Józef ROBAKOWSKI (ur. 1939)
Czeluść
offset, płótno, deska; 70 x 50,2 cm;
na odwrocie oznaczenie: NR 55
Cena wywoławcza 3 000 zł
Estymacja 5 000–6 000
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70.
Antoni MIKOŁAJCZYK
(1939–2000)
Światło
fotografia czarno-biała, brom; 48,6 x 61 cm
w świetle ramy;
sygn. p. d. poniżej fotogramu: A Mikołajczyk
(tuszem)
Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 4 000–7 000

71.
Antoni MIKOŁAJCZYK
(1939–2000)

Zapis światła II
fotografia czarno-biała, brom; 48,7 x 60,7 cm
w świetle ramy;
sygn. p. d. poniżej fotogramu: A Mikołajczyk
(tuszem);
napis p. d.: ZAPIS ŚWIATŁA II / RECORDING OF
LIGHT II – 1976
Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 4 000–7 000
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72.
Antoni MIKOŁAJCZYK (1939–2000)
Zapis identyfikujący
fotografia czarno-biała, brom; 48,5 x 60,8 cm w świetle ramy;
sygn. p. d. poniżej fotogramu: A Mikołajczyk (tuszem);
napis p. d.: ZAPIS IDENTYFIKUJĄCY – 1973 / IDENTIFICATIVE RECORDING
Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 4 000–7 000

Prace Antoniego Mikołajczyka to wynik eksperymentów w obrębie
sztuki wizualnej, szczególnie koncentrujących się na funkcji światła,
przestrzeni i czasu. Niepowtarzalne fotografie stanowią zapis światła uchwyconego w ruchu, tworzącego struktury linii i punktów
niedostrzegalnych na co dzień przez odbiorcę. Lech Lechowicz te
procesy opisuje następująco: „polegają one na rejestrowaniu śladu
emitowanego przez źródło światła będącego w ruchu. Aparat na-

stawiony jest na czas B. Otwarcie migawki trwa długo, kilkadziesiąt
minut, w trakcie których kamera wraz z autorem przemieszcza się
zarówno w przestrzeni, jak i w czasie […]. Na materiale fotograficznym zapisany jest głównie obraz śladu jasno świecących w nocy
punktów – latarń, świateł samochodów – w postaci skomplikowanej siatki nakładających się na siebie, ciągłych linii”. W tym przypadku zdjęcie nie odwzorowuje rzeczywistości rozumianej jako realnego świata przedmiotów tu i teraz. Główną rolę odgrywa światło
i jego obraz w przestrzeni i czasie. Lechowicz zwraca uwagę na intrygującą funkcję światła – „materializowanie przestrzeni”. Prace
Antoniego Mikołajczyka są tego ciekawym przykładem. Pokazują
nową jakość przestrzeni, także pod względem wizualnym. Zostaje
dostrzeżona jej inna struktura, odmienna od fizycznych, namacalnych form. W pracy twórczej Mikołajczyka dostrzega się nawiązania
do sztuki László Moholy-Nagy’a.
Artysta w latach 60. i 70. był członkiem toruńskich grup: Zero-61,
Krąg, Studenckiego Twórczego Klubu Filmowego Pętla, a następnie
Warsztatu Formy Filmowej w Łodzi. Był także jednym z założycieli
grupy fotograficznej Rytm. W tych latach powstają m. in. „Rejestracja totalna” czy „Zapisy”.
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73.
Jan KUBICĚK (1927–2013)
Retro
technika graficzna; 22 x 9 cm w św. p-p.;
napis u dołu: Jan Kubicěk1969/2000 (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza u dołu: Retro=56/220 (ołówkiem)
Cena wywoławcza 1 500 zł
Estymacja 2 000–2 500

Czeski przedstawiciel sztuki konkretnej. Zajmował się malarstwem, grafiką, fotografią, ilustratorstwem. Tworzył w nurcie
abstrakcji geometrycznej. Figury przedstawiał w sposób fragmentaryczny, dzięki czemu tworzyły nową jakość, wymykającą się prostym schematom. Istotną rolę w jego twórczości
pełniła linia, jako forma graniczna między różnymi częściami
malowanych obszarów. Wysoko ceniono prace graficzne Kubicka. Prace artysty zyskały uznanie m. in. w Stanach Zjednoczonych, Francji, Holandii, gdzie znajdują się w kolekcjach prywatnych i muzealnych.

74.
Timo HEIMANN (1933–2005)
Diagonal, 1993
sitodruk, papier czerpany; 64,8 x 50 cm;
sygn., dat. i oznaczenie egzemplarza u dołu: 20/25 / heimann
/ 1993
na odwrocie:
– nalepka wystawowa Międzynarodowego Triennale Grafiki
z 1996 z opisem pracy po niemiecku: 11. DEUTSCHE INTERNATIONALE GRAFIK TRIENNALE / GERMAN INTERNATIONAL EXHIBITION
OF GRAPHIC ART / EXPOSITION INTERNAT. D’ART GRAPHIQUE
D’ALLEMAGNE / 1996 D-50226 FRECHEN/DEUTSCHLAND / Name
/ Nom: Heimann, Timo / Adresse: / Address: 95236 Stammbach,
Gundlitz 20 a / Land: / Country: D / Titel: / Title: >DIAGONAL FÜR
H. < II / Technik: / Technique used: / Technique: 4-Farben – / Siebdruck auf Rives-Bütten / Entstehungsjahr: / Year of origin: / Année
de production: 1993 / 2. 120 Bitte auf Rückseite der Graphik…
/ Please fasten on the back of… / Priére de fixer sur l’arriére de
l’ouvrage;
– nalepka z oznaczeniem: ANLAGE / 178.;
– nalepka z opisem: DM 360,- / Timo Heimann / >DIAGONAL FÜR
H. < II / ORIGINAL –FS 1993 / Atelier Alte Schule Gundlitz / Fon&Fax
09256-1864 / D-95236 Stammbach
Cena wywoławcza 1 500 zł
Estymacja 2 000–2 500
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75.
Sabina WOŹNICA (ur. 1977)
Hommage à Szpakowski
malgrafia; 69,8 x 49,5 cm;
sygn. p. d.: malgrafia S Woźnica;
napis u dołu: Homage à Szpakowski;
oznaczenie egzemplarza l. d.: 1/20
Cena wywoławcza 1 000 zł
Estymacja 1 800–2 500
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76.
Sabina WOŹNICA (ur. 1977)
Choinki, 2007
olej, płótno; 40,2 x 40,5 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: SWoźnica / Choinki / olej 2007
Cena wywoławcza 2 000 zł
Estymacja 3 500–5 000

„Improwizacja malarska jest u mnie – podczas procesu twórczego – wynikiem stapiania się »ja« z formą, kolorem i materią, przy czym kompozycja obrazu pozostaje zawsze
otwarta, zatrzymana w czasie” – mówi artystka. W swojej twórczości ważne miejsce
przyznaje filozofii Wschodu. Jest ona inspiracją w budowaniu artystycznej kreacji
i przestrzeni obrazu. Prezentowana praca olejna powstała rok po przyznaniu malarce
stypendium Marszałka Województwa Śląskiego za działalność w dziedzinie kultury.
W 2006 roku miały miejsce wystawy indywidualne „Rzeczywistość i fikcja” w Katowicach i Warszawie. W latach 2005-2009 artystka pracowała nad cyklem malarskim „Człowiek i natura”.
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77.
WHIELKI KRASNAL
Church of England według
Gilberta & George’a, w roli
głównej Angelina Jolie jako Lara
Croft, 2009
technika mieszana, płótno; 270 x 120 cm;
na odwrocie opis: The Krasnals / Brothers in arm
/ Last Supper / 2009 / „Historic hero” / Church of
England / WEDŁUG GILBERTA & GEORGEA, /w roli
GŁÓWNEJ / ANGELINA JOLIE JAKO / “LARA CROFT” 2009 / Whielki KRASNAL;
na odwrocie symbol korony i litera K
Obraz wystawiany: Muzeum Warmii i Mazur,
wystawa indywidualna, czerwiec 2014 r.; Galeria Miejska we Wrocławiu, luty 2016 r.
Obraz reprodukowany: „The Krasnals. Whielki
Krasnal / Czułem skurcze twojego przełyku”,
Galeria Miejska we Wrocławiu, Wrocław luty
2016 r., s. 56 (il. barwna).
Cena wywoławcza 11 000 zł
Estymacja 20 000–30 000

„Dotychczasowe gry w sztuce się nam przejadły. Sztuka współczesna znalazła się w martwym punkcie. Whielki Krasnal. The Krasnals
rozpoznali w jej głównym nurcie coś co nazwać można »wielkim żarciem« i wolnym żartem. Zaproponowali więc nową, własną grę,
posługującą się domysłami. Grę w domyślność.
Skoro wokół tyle jałowego zbytku, to oni chcą
pozostać wstrzemięźliwi. Ale nie postni. Raczej
psotni. Nadmiar nie do wytrzymania zwracają.
Mówią przy tym: reszty nie trzeba” – pisał w katalogu wystawy Jaromir Jedliński. The Krasnals
to kontrowersyjna grupa założona w 2008 roku
przez anonimowych twórców. Za cel powzięli
sobie artystyczną, bezkompromisową walkę
z kłamstwem i hipokryzją świata kultury. Wartością jest dla nich wolność, do której drogę torują sobie przez bunt. Posługują się dosadnym,
często żartobliwym językiem. Ich artystyczne
prowokacje pokazują relacje między twórcą
i odbiorcą z pominięciem wszelkiej politycznej
poprawności.
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78.
Władysław PODRAZIK (ur. 1953)
Ontofania, 1996
olej, płótno; 45,2 x 30,5 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: WŁADYSŁAW 1996 / PODRAZIK / ONTOFANIA
Cena wywoławcza 7 000 zł
Estymacja 10 000–12 000

„Malarstwo Władysława Podrazika jest wielkim wydarzeniem
w sztuce polskiej, ale nie tylko polskiej. To się tak łatwo mówi: „sztuka” – a gdzie jest ta sztuka, cóż to za sztuka? Ktoś zapytał Gombrowicza o literaturę, czy może o Literaturę przez wielkie L. »Jaka tam
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literatura – odpowiedział wielki pisarz... Było tylko paru dobrych
pisarzy« (oczywiście Gombrowicz miał na myśli również siebie).
I o malarstwo można by tak zapytać: jakież tam malarstwo? Jest
tylko paru dobrych malarzy... W całej historii malarstwa było ich
bardzo niewielu... Dziki ekspresjonizm we wszystkich dziedzinach
zabija tę właśnie sztukę. Już nie ma sztuki, już nie ma europejskiej
muzyki, kameralnej czy symfonicznej, nie ma klasycznego jazzu,
który koresponduje z kubizmem w jego najbardziej odkrywczych
realizacjach... Jest ogólny blekot, bryja – malarska, muzyczna i każda inna... W tej sytuacji malarstwo, tradycja malarska, którą uprawiają nieliczni, to jest coś zupełnie wyjątkowego i ważnego. To właśnie
Władysław Podrazik jest jednym z tych niewielu, którzy jeszcze są
malarzami. Wiem, że malarstwo Podrazika jest prawdziwe”.
(Fragment wypowiedzi prof. Jerzego Nowosielskiego z audycji
K. Glondysa „Epifanie – Władysław Podrazik”. Obrazy, Słowa, Dźwięki, TV Kraków, 25 X 1991).

79.
Aleksandra JACHTOMA (ur. 1932)
Poliptyk 7, 1987
olej, płótno; 30 x 40 cm;
na odwrocie napis autorski: ALEKSANDRA JACHTOMA / WYM.
30 X 40 / POLIPTYK 7 [cyfra ujęta w kole] TECH. OLEJ / ROK 1987
Cena wywoławcza 3 000 zł
Estymacja 5 000–7 000

Monochromatyczna praca wykonana w jednym z ulubionych
kolorów artystki. Obrazy Aleksandry Jachtomy nawiązują
do malarstwa Henryka Stażewskiego. Artystka jednocześnie
w wyjątkowy dla siebie sposób operuje kolorem i światłem.
Małgorzata Kitowska-Łysiak zwraca uwagę, że „lapidarność
geometrycznych form (owali, prostokątów) i jednorodność tonacji kolorystycznych nadają tym kompozycjom ściszony, poetycki, nawet kontemplacyjny ton”. W 1987 roku, kiedy powstał
„Poliptyk 7”, Aleksandra Jachtoma została laureatką nagrody
Ministerstwa Kultury i Sztuki za całokształt pracy twórczej.

80.
Bartek BUCZEK (ur. 1987)
Seria zimowa XIV
olej, płótno; 50 x 50 cm;
sygn. na odwrocie: BUCZEK
Cena wywoławcza 1 000 zł
Estymacja 2 000–3 000

Malarstwo Bartka Buczka bliskie jest ujęciu konceptualnemu.
Melancholijny obraz „Seria zimowa XIV” przywołuje skojarzenia
z zamieraniem i nicością. Krzysztof Siatka zauważył: „jego obrazy utrzymane w dosłownej poetyce, momentami przywodzącej na myśl malarstwo skandynawskie, są jednak głęboko
oderwane od rzeczywistości i jej reprezentacji”.

49

81.
Norman LETO (ur. 1980)
Rosja, 2008
olej, płótno; 75 x 84,8 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: ROSJA / NORMAN / 2008
Cena wywoławcza 3 000 zł
Estymacja 10 000–14 000

Artysta interdyscyplinarny, który wyraźnie zaznacza swoje miejsce w młodej
sztuce polskiej. Zajmuje się malarstwem, filmem, sztukami wizualnymi, animacjami 3D. Tworzy na pograniczu sztuk, kreując własny, niepowtarzalny język
artystycznej narracji. Prace Normana Leto należą do zbiorów Centrum Sztuki
Współczesnej Zamku Ujazdowskiego, Muzeum Narodowego w Krakowie czy
Galerii Arsenał w Białymstoku. Prezentowana praca powstała rok po pierwszej indywidualnej wystawie artysty w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie.
W tym okresie (lata 2007-2009) Leto współpracował z Krystianem Lupą w przygotowaniu spektaklu „Factory 2”, do którego stworzył sekwencje wideo.

50

82.
Reinhard ROY (ur. 1948)
Kompozycja geometryczna, 1984
olej, płótno; 70 x 100 cm;
sygn. i dat. p. d.: R84
Cena wywoławcza 4 000 zł
Estymacja 6 000–8 000

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), który daje wrażenie przestrzenności i iluzorycznej
głębi. „Kompozycja geometryczna” pokazuje nieco inne spojrzenie
artysty, który tym razem motywem przewodnim uczynił abstrakcję geometryczną. Prace Roya znajdują się w zbiorach muzealnych
w Polsce i za granicą.
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83.
Wiesław OBRZYDOWSKI (ur. 1938)
Portret Barbary Piaseckiej-Johnson, 1988
akryl, materiał (chusta ludowa); 122 x 130,5 cm;
sygn. i dat. u dołu: WO’88
Cena wywoławcza 8 000 zł
Estymacja 12 000–14 000

Malarstwo spontaniczne, żywiołowe, celowo antyestetyczne i prowokujące. Stanowiło kontrę wobec nauczania akademickiego lat 60. „Brzydota dominowała nie
tylko na obrazach, same płótna także były niechlujne,
postrzępione, artysta często malował po drugiej stronie obrazu i na blejtramach” – opisywała Ewa Gorządek. Artysta o „absolutnym oku”, jak wyraził się Wacław
Taranczewski, proponuje odbiorcy malarstwo surowe,
pozbawione wyszukanych efektów stylistycznych,
z „elementami kiczu, malarstwa naiwnego i rodzimego
popartu”. W jego przypadku sztuka nie boi się sięgnąć
bruku, a nawet wykorzystać go do własnych celów.
Obrzydowski nie tworzy malarstwa zaangażowanego
politycznie czy społecznie. Sięga po portret, martwe
natury – klasykę motywów, przełożoną jednak na język
buntu i nieoczywistości.

84.
Marian MICHALIK (1947–1997)
Kompozycja, 1992
olej, płótno; 100,3 x 100 cm;
sygn. l. d.: M. Michalik
Cena wywoławcza 16 000 zł
Estymacja 18 000–22 000

W obrazach Mariana Michalika główną rolę odgrywają martwe
natury malowane z precyzją i dopracowaniem szczegółów. Kompozycje ułożone z przedmiotów stają się nośnikiem znaczeń, tworząc nietypowy rodzaj narracji, otwartej na interpretacje widza.
Twórczość artysty przesiąknięta jest aurą niepokoju i tajemniczości.
Odpowiada konwencji realizmu magicznego. W sposobie malowania nawiązuje do sztuki holenderskich mistrzów. Marian Michalik
zyskał dużą popularność. Prezentował swoje prace w Polsce i za
granicą (Japonia, Austria, Stany Zjednoczone). Został nagrodzony m.in. na XV Grand Prix d’art. Contemporain w Monte Carlo
w 1981 roku czy Międzynarodowym Biennale Malarstwa w Koszycach w 1985 roku.
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85.
Mieczysław OLSZEWSKI (ur. 1945)
Red composition, 1972
olej, płótno; 54 x 72,7 cm;
sygn. i dat. p. d.: Olszewski / 72;
na odwrocie napis autorski: Red composition / Mieczysław
Olszewski / 1972 / 54 x 73;
na blejtramie częściowo czytelna pieczęć Urzędu Konserwatorskiego z podpisem i numerem oświadczenia: 35(?)65
/ 72 oraz oznaczenia: WEP 597/38
Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 6 000–7 000

Malarstwo Mieczysława Olszewskiego obejmuje pejzaże,
martwe natury i akty. Te ostatnie, często bardzo odważne,
przeważają na płótnach artysty. Obecna w nich fascynacja
kobiecym ciałem podszyta jest mocno erotycznym kontekstem. Proponowana kompozycja ze skrzypcami jest wizualizacją talentu i doskonałych umiejętności warsztatowych
artysty. Studium martwej natury, odbiegające od popularnego motywu, zachwyca kolorystycznym wyważeniem
i delikatnością. Olszewski zajmuje się również malarstwem
monumentalnym, rysunkiem i ilustratorstwem. W latach 70. współpracował z czasopismami: „Szpilki”, „Kamena”, „Kultura”, „Pardon”. Profesor Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku w swoim dorobku ma ponad dwadzieścia wystaw indywidualnych i kilkaset zbiorowych oraz liczne nagrody i wyróżnienia. Twórczość artysty obecna jest w zbiorach muzealnych oraz prywatnych.

86.
Janusz TRZEBIATOWSKI (ur. 1936)
Pejzaż muzyczny 6, 1985
olej, płótno; 89,5 x 90,3 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: JANUSZ / TRZEBIATOWSKI / KRAKÓW / 85/6 / PEJZAŻ MUZYCZNY 6 oraz cyfra 6;
na odwrocie nalepka z informacjami o autorze
Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 6 000– 7000

Artysta wszechstronny. Zajmuje się malarstwem, plakatem,
rzeźbą, scenografią. Jest medalierem i poetą. Tworzy pejzaże, kompozycje abstrakcyjne, najczęściej w technice olejnej i pastelu. Prace Janusza Trzebiatowskiego wzbogacają
zbiory muzealne m. in. w Wielkiej Brytanii (British Museum),
Rosji (Ermitaż), Japonii (Ogaki Poster Museum) czy we Włoszech (Museo Centro Danteso). Znajdują się w kolekcjach
wielu państw europejskich i kilkudziesięciu polskich muzeach. Trzebiatowski ma na swoim koncie setki wystaw
indywidualnych i zbiorowych na całym świecie. „Pejzaż
muzyczny” to kompozycja łącząca wieloznaczność typową
dla abstrakcji z artystyczną prostotą i wysmakowaniem.
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87.
Władysław JACKIEWICZ (1924–2016)
Obraz XIII, 2003
olej, płótno; 129,7 x 96,8 cm;
sygn. p. d.: Jackiewicz;
na odwrocie opis: W. JACKIEWICZ XIII/2003 oraz oznaczenia: O/IX/2006” 130 x ?7;
97 x 130 48,-; XIII/2003
Cena wywoławcza 20 000 zł
Estymacja 30 000–35 000

O ciele można subtelnie i wulgarnie. Można naturalistycznie i poetycko. Różnorodność
wypowiedzi jest tożsama z nieustającymi poszukiwaniami sposobu przedstawiania
ciała i jego istoty. Władysław Jackiewicz – profesor, rektor Państwowej Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych w Gdańsku, posługując się językiem malarskiej abstrakcji, pokazał
kolejną perspektywę patrzenia na ciało. W jego obrazach jest niedopowiedziane, istnieje tylko domyślnie. Delikatnie prowadzone linie stanowią jego zarys, całość tworzona
jest w wyobraźni odbiorcy. Artysta nie skupiał się na szczegółach. Istotna jest tajemnica,
która kryje się za subtelnymi plamami koloru.
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
VI AUKCJA SZTUKI POLSKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
28 KWIETNIA 2016, godz. 19:30
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 mailem do dnia poprzedzającego aukcję na adres: biuro@polskidomaukcyjny.com.pl. 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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