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NIEDZIELA, 13 CZERWCA 2021

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Rezerwacja linii telefonicznych, asysty internetowej oraz zlecenia

agra@agraart.pl lub tel. 22 625 08 08, 601 352 916 

Zgodnie z obowiązującymi wymogami, licytacja odbędzie się w Galerii Agra-Art bez możliwości uczestnictwa 

na sali aukcyjnej. Zapraszamy do licytacji online, przez telefon lub pozostawienia zlecenia licytacji w Państwa imieniu.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianą w Regulaminie; § 12. pkt 1.

WYSTAWA I LICYTACJA W NASZEJ SIEDZIBIE

Galeria AGRA-ART – Warszawa, ul. Wilcza 70

MALARSTWO TRADYCYJNE
godz. 1900

SZTUKA WSPÓŁCZESNA
UWAGA! zmiana godziny – 1700

Bezpośrednio po zakończeniu 
Aukcji Sztuki Współczesnej – ok. 1820

Charytatywna Licytacja Jednego Obrazu
na rzecz Fundacji Ronalda McDonalda



R E G U L A M I N  A U K C J I  

DOMU AUKCYJNEGO AGRA-ART S.A.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w aukcji, której przed-
miotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Domowi Aukcyjnemu
Agra-Art S.A. celem ich sprzedaży. 

§ 2. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o poniższych pojęciach, należy przez nie rozumieć: 

1. DOM AUKCYJNY – Dom Aukcyjny Agra-Art S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 55/63, zare-
jestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem 101181.

2. ESTYMACJE – orientacyjny przedział cen, podany na podstawie analizy rynku aktualnej dla terminu 
aukcji, w którym w wyniku licytacji z największym prawdopodobieństwem może znaleźć się cena 
uzyskana; wartość ta nie uwzględnia kwoty Premium.

3. PRZEDMIOT AUKCJI – dzieło sztuki oraz inne rzeczy nie wyłączone z obrotu, powierzone przez klien-
tów, które zgodnie z ich oświadczeniem są wolne od wad prawnych.

4. CENA WYWOŁAWCZA – cena, od której aukcjoner rozpoczyna licytację obiektu.
5. SPRZEDAJĄCY – osoba zgłaszająca przedmiot do sprzedaży (wliczając agenta, wykonawcę lub oso-

bistego reprezentanta).
6. UCZESTNIK – osoba zarejestrowana, biorąca udział w aukcji.
7. NABYWCA – osoba (lub mocodawca, w przypadku licytacji przez pełnomocnika), która zgłosiła naj-

wyższą ofertę zaakceptowaną przez Aukcjonera, lub nabyła przedmiot w sprzedaży poaukcyjnej.
8. AUKCJONER – osoba upoważniona przez Dom Aukcyjny do prowadzenia aukcji.
9. UMOWA – umowa kupna-sprzedaży zawarta między Domem Aukcyjnym a Nabywcą z chwilą 

udzielenia przybicia, tj. w momencie zaakceptowania przez aukcjonera najwyższej oferty poprzez
uderzenie młotkiem (zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu Cywilnego).

10. PREMIUM – prowizja płacona przez Nabywcę Domowi Aukcyjnemu, zawierająca podatek VAT, 
kwoty wynikające z droit de suite i podatek graniczny w przypadku obiektów sprowadzanych 
spoza Unii Europejskiej.

11. CENA REZERWOWA – cena znana Domowi Aukcyjnemu, za którą właściciel przedmiotu zgodził się
go sprzedać, a która nie jest wyższa niż dolna estymacja.

12. CENA ZAKUPU – jest to cena całkowita do zapłaty (cena przybita młotkiem z dodanym Premium, 
lub w przypadku sprzedaży poaukcyjnej – uzgodniona cena sprzedaży), która nie podlega nego-
cjacji po zakończeniu aukcji.

13. CENA UZYSKANA – najwyższa oferta zaakceptowana przez aukcjonera przez uderzenie młotkiem.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W AUKCJI
1. Uczestnik rozumie i akceptuje warunki określone Regulaminem. 
2. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale 
posiadająca zdolność prawną.

3. Osoby, które zamierzają pierwszy raz uczestniczyć w aukcji Domu Aukcyjnego, proszone są
o uprzedni kontakt z Domem Aukcyjnym w celu weryfikacji danych osobowych oraz ustalenia 
warunków ewentualnej płatności.

4. Wszelkie dane Uczestników pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.
5. Osoba, która zgłasza chęć uczestnictwa w licytacji telefonicznej jest zobowiązana do wskazania 

numerów Przedmiotów Aukcji, które zamierza licytować oraz numeru telefonu, pod który pra-
cownik Domu Aukcyjnego zadzwoni do niej w czasie aukcji.

6. Do udziału w licytacji będą dopuszczone wszystkie osoby, które zostaną pozytywnie zwery-
fikowane przez Dom Aukcyjny, dotychczas wywiązały się ze swoich zobowiązań lub osoby,
wobec których złożono wiarygodne referencje.

7. Dom Aukcyjny może uzależnić uczestnictwo osoby w aukcji od zweryfikowania jej tożsamości
na podstawie dokumentów.

8. Dom Aukcyjny zachowuje sobie prawo nie dopuszczenia osoby do uczestnictwa w aukcji bez 
podania przyczyny.

9. Dom Aukcyjny jest uprawniony do rejestracji przebiegu aukcji w formie audio video, z zastrze-
żeniem należytej ochrony wizerunku Uczestników.

§ 4. UDZIAŁ OSOBISTY
1. Każdemu Uczestnikowi przed aukcją zostanie przypisany indywidualny numer identyfikacyjny. 

Przed rozpoczęciem aukcji przy stanowisku rejestracyjnym Domu Aukcyjnego Uczestnik otrzy-
ma  tabliczkę z tym numerem. Uczestnik posługuje się w/w tabliczką w trakcie licytacji w celu 
akceptacji kolejnych postąpień i jest zobowiązany okazać ją na każde wezwanie Aukcjonera.

2. Przy stanowisku rejestracyjnym Uczestnik potwierdza swoją tożsamość ważnym dokumentem
ze zdjęciem na każdą prośbę pracownika Domu Aukcyjnego dokonującego rejestracji.

3. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji Uczestnik obowiązany jest zwrócić tabliczkę, o której jest
mowa w ust. 1 powyżej.

4. Uczestnik aukcji jest odpowiedzialny za skutki użycia tabliczki licytacyjnej przez osobę trzecią.
5. W przypadku zakupu, Dom Aukcyjny na prośbę Uczestnika wyda mu pisemne potwierdzenie 

zawartych umów. 

§ 5. LICYTACJA TELEFONICZNA
1. Uczestnicy aukcji mają możliwość wzięcia udziału w aukcji przez telefon (licytacja telefoniczna).
2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji tele-

fonicznej z powodu trudności z połączeniem z numerem podanym przez Uczestnika.
3. Dom Aukcyjny zapewnia możliwość uczestnictwa w licytacji telefonicznej w języku angielskim

francuskim lub niemieckim.
4. Uczestnik licytacji telefonicznej powinien nie później niż na 12 godzin przed terminem aukcji

skontaktować się z Domem Aukcyjnym, celem zarezerwowania linii telefonicznej.

§ 6. LICYTACJA W IMIENIU UCZESTNIKA
1. Uczestnik może zlecić Domowi Aukcyjnemu licytowanie wybranych Przedmiotów Aukcji w jego

imieniu. W tym celu Uczestnik wypełnia formularz zamieszczony w katalogu aukcyjnym lub
w Internecie pod adresem www.agraart.pl.

2. Dom Aukcyjny licytuje Przedmioty aukcji w imieniu Uczestnika do kwoty maksymalnej, ozna-
czonej przez Uczestnika na formularzu zlecenia. 

3. Dom Aukcyjny dołoży wszelkich starań, by zakupić przedmiot po najniższej możliwej cenie. 
4. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń bez limitu ceny.
5. Wypełniony i podpisany formularz zlecenia licytacji należy dostarczyć osobiście lub mailem

na adres agra@agraart.pl, nie później niż na 6 godzin przed rozpoczęciem aukcji.

§ 7. LICYTACJA PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM
1. Dom Aukcyjny udostępnia możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem 

z Uczestnikami zgromadzonymi na sali aukcyjnej.
2. Warunkiem uczestnictwa w aukcji w sposób opisany w ust. 1 powyżej, jest zarejestrowanie się

przez Uczestnika na stronie internetowej www.agraart.pl oraz uzyskanie statusu VIP.
3. Status VIP można uzyskać kontaktując się z Domem Aukcyjnym w sposób opisany pod adresem

www.agraart.pl.
4. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy, utrudnienia, a w szczegól-

ności brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną po stronie
Uczestnika lub operatora łącza internetowego, z którego korzysta Uczestnik.

§ 8. ORGANIZACJA AUKCJI
1. Nie później niż na 10 dni przed planowanym terminem aukcji Dom Aukcyjny publikuje ogłosze-

nie informacyjne na stronie internetowej www.agraart.pl.
2. W ogłoszeniu, o którym jest mowa w ust. 1 powyżej, Dom Aukcyjny określa termin aukcji, miejsce

oraz katalog Przedmiotów Aukcji.
3. Dom Aukcyjny jest uprawniony do jednostronnej zmiany warunków określonych w ogłoszeniu

bez podania przyczyny.

§ 9. PRZEDMIOT AUKCJI
1. Przedmiotami Aukcji są rzeczy nie wyłączone z obrotu.
2. Dom Aukcyjny może wycofać Przedmiot Aukcji bez podania przyczyny.
3. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych 

Przedmiotów Aukcji.
4. Przed aukcją Dom Aukcyjny publikuje katalog zawierający Przedmioty oferowane na najbliższej

aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość składania oświadczeń i poprawek po publikacji
katalogu, które uzupełniają opisy tam zawarte. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie 
sprzedaży uzupełniają opis katalogowy.

5. Opisy zawarte w katalogu, o którym jest mowa w ust. 4 powyżej, przygotowywane są przez
historyków sztuki posiadających rozległe i udokumentowane doświadczenie, potwierdzone 
pracą zawodową.



6. Przedmioty Aukcji są oceniane przez konserwatora dzieł sztuki.
7. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech sprzedawanych obiektów opisanych w katalogu ze 

stanem faktycznym.
8. Przedmioty Aukcji są udostępniane zainteresowanym w siedzibie Domu Aukcyjnego na 10 dni

przed aukcją na wystawie poprzedzającej aukcję. Dom Aukcyjny zaleca wykorzystanie tej możli-
wości bliższego zapoznania się z obiektem, jego opisem katalogowym i stanem faktycznym.

9. Przedmioty aukcji oznaczone w opisach katalogowych symbolem były importowane z państw
niebędących członkami Unii Europejskiej. W takim przypadku Premium będzie powiększone
o podatek graniczny w wysokości 8% kwoty wylicytowanej, chyba że przedmiot po zakupie
opuści teren Unii Europejskiej.

§ 10.  CENA
1. Wszystkie Przedmioty Aukcyjne, o ile nie są oznaczone inaczej, posiadają Cenę Rezerwową,

naną jedynie Domowi Aukcyjnemu, która mieści się w przedziale między Ceną Wywoławczą, 
a dolną Estymacją.

2. W katalogu podaje się orientacyjne Ceny Wywoławcze oraz Estymacje. Właściciel Przedmiotu
aukcji jest uprawniony do zmiany Ceny Rezerwowej na niższą do 24 godzin przed rozpoczę-
ciem aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Wywoławczej przed aukcją.

3. Aukcjoner może w zależności od zainteresowania obiektem rozpocząć licytację od Ceny Wywo-
ławczej niższej lub wyższej niż umieszona w katalogu.

4. Estymacje są określane przez Dom Aukcyjny na podstawie analizy wyników aukcji podobnych 
obiektów oraz aktualnej tendencji rynkowej.

§ 11.  PRZEBIEG AUKCJI
1. Licytację prowadzi Aukcjoner, który określa postąpienia w licytacji, rozstrzyga wszelkie spory 

i wskazuje Nabywcę obiektu.
2. Aukcjoner stosuje postąpienia ustalone wcześniej według poniższej tabeli:

3. Aukcjoner może stosować wielokrotność minimalnych postąpień.
4. Stawki postąpień nie podlegają zmianie z uwagi na spójność z systemem internetowym Domu

Aukcyjnego.
5. Oferta Uczestnika jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera.
6. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik złoży ofertę wyższą.
7. Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne, wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, 

wycofać Przedmiot Aukcji lub ponownie zaproponować Przedmiot Aukcji do licytacji.
8. Aukcjoner ma prawo otwierać licytację każdego Przedmiotu Aukcji działając w imieniu jego 

właściciela.
9. Aukcjoner jest uprawniony do samodzielnego składania ofert aż do poziomu Ceny Rezerwowej.
10. Obiekty, których licytacja zakończyła się poniżej Ceny Rezerwowej nie zostają sprzedane. 

Aukcjoner wówczas poinformuje o takim fakcie, wskazując osobę, która zaoferowała najwyższą
cenę. Obiekt może być sprzedany po aukcji pod warunkiem uzyskania zgody właściciela.

11. Zawarcie Umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą udzielenia przybicia, czyli w momencie 
uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Chwila ta jest równoznaczna z zawarciem umowy sprze-
daży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 12.  PŁATNOŚĆ
1. Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie opłata organizacyjna (Premium) w wysokości 20%, 

zawierająca podatek VAT z zastrzeżeniem § 12. pkt 2.
2. W przypadku obiektów, których jest mowa w §  9 ust. 9  (oznaczonych ) do wylicytowanej ceny 

doliczona zostanie dodatkowo kwota VAT-u granicznego w wysokości 8%. W przypadku tych 
obiektów całkowita kwota premium (zob. § 12. pkt 1) wyniesie 28%.

3. Do Ceny Zakupu obiektów oznaczonych doliczana będzie dodatkowo opłata wynikająca 
z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 
4 lutego 1994 - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite).
Opłata wyliczana będzie na podstawie Ceny Uzyskanej, według poniższej tabeli: 

Kurs euro wg notowania NBP z daty aukcji lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję. 
4. Prawo własności przedmiotu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia całej ceny.
5. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowiązany jest wpłacić należność za zakupione obiekty 

w terminie 10 dni od dnia zakończenia aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczania 
odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

6. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym, gotówką lub kartami płatniczymi w siedzibie
Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny przyjmuje płatności kartami Visa, Mastercard/Eurocard, JBC.

7. Numer rachunku bankowego właściwego do dokonania płatności podany jest w katalogu, na 
stronie internetowej i na potwierdzeniu zakupu.

8. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym, wszelkie koszty transferu środków
i opłaty bankowe pokrywa Nabywca.

9. W przypadku dokonywania przelewów z zagranicy i w walutach obcych, kwoty będą księgo-
wane w złotówkach po kursie stosowanym przez bank prowadzący rachunek bankowy Domu
Aukcyjnego.

10. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu
wylicytowania przedmiotu aukcji, w tym ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej Umowy
kupna-sprzedaży.

11. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo sądowego dochodzenia realizacji umowy i obciążenia
Nabywcy wszelkimi kosztami stąd wynikłymi.

§ 13.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY
W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Nabywcę, Dom Aukcyjny uprawniony
jest do odstąpienia od Umowy oraz zatrzymania wpłaconej zaliczki.

§ 14.  ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI
1. Wydanie obiektu Nabywcy następuje po zaksięgowaniu całej należnej kwoty na rachunku 

bankowym Domu Aukcyjnego.
2. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu podpisane przez historyka sztuki, które

jest jednoznaczne z potwierdzeniem autentyczności.
3. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie Nabywcy

Dom Aukcyjny może wysłać obiekt pod wskazany przez niego adres, jeżeli wszelkie koszty
wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia pokryje Nabywca.

4. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego za Przedmiot Aukcji ustaje w chwili odbioru obiektu
w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwilą nadania Przedmiotu Aukcji w urzędzie pocztowym
lub firmie przewozowej.

5. O ile nie ustalono inaczej, za zakupione obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji,
Dom Aukcyjny będzie liczył składowe w wysokości 40 zł dziennie za jeden obiekt.

§ 15.  REKLAMACJE
1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące nabytych Przedmiotów Aukcyjnych.
2. Reklamacja może zostać złożona w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
3. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej.
4. Dom Aukcyjny ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.
5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres

zamieszkania) oraz uzasadnienie reklamacji.

§ 16.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt

spełnia warunki wymienione w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 
23 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 162 poz. 1568 ze zm.).

3. Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących
transakcji powyżej równowartości 15 000 euro zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz.
1216 z późniejszymi zmianami). 

4. Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wyli-
cytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada
1996 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24, ze zm.).

PRZEDZIAŁ CENOWY MINIMALNE POSTĄPIENIE

do 5 000 zł
5 000 – 10 000 zł

10 000 – 100 000 zł
100 000 – 200 000 zł
200 000 – 500 000 zł

powyżej 500 000 zł

100 zł
500 zł

1 000 zł
2 000 zł
5 000 zł
10 000 zł

0 – 50 000 euro
50 000,01 – 200 000 euro

200 000,01 – 350 000 euro
350 000,01 – 500 000 euro

powyżej 500 000 euro 

5,00 %
3,00 %
1,00 %
0,50 %

0,25%, nie więcej niż 12 500 euro



101 TADEUSZ DOMINIK
(Szymanów 1928 – Warszawa 2014)  

BEZ TYTUŁU, 1963

akryl (liquitex), ołówek, karton
79 x 107 cm
sygn. w środkowym kadrze kompozycji p.: Dominik 63

60 000 zł estymacja: 80 000 – 90 000

Obraz wystawiany:
– Tadeusz Dominik, Galeria Sztuki ZPAP, Warszawa, 

ul. Marszałkowska 34/50, 1963, il. czarno-biała, s. nlb.;

– Tadeusz Dominik, ZPAP, BWA, Zielona Góra, 1966, kat. 1;
– Tadeusz Dominik, za oknem jest ogród..., Muzeum Naro-

dowe w Warszawie, Warszawa 2008, il. s. 270, kat. 308.

Zbigniew Herbert we wstępie do katalogu wystawy Tadeusza Dominika w Galerii Sztuki ZPAP 

w Warszawie w 1963 pisał:

Na marginesach swoich płócien umieszcza rysunki dziecka, transpozycje (a nie kopie) takich magna-

tów sztuki jak Giotto, Mantegna, rzeźbiarze etruscy, iluminatorzy bizantyńscy. Ponosi pełne ryzyko

konfrontacji. Nie w deklaracjach słownych, ale w akcie twórczym szuka swego miejsca w historii. 

Krytycy o skłonnościach do szufladkowania spierają się, czy zaliczyć obrazy Dominika do abstrakcji

lirycznej, czy ekspresjonizmu. Dla mnie jest on jednym z tych nielicznych artystów, którzy każdym

swoim nowym dziełem zdają się mówić: maluję, więc jestem. 





102 JAN TARASIN
(Kalisz 1926 – Warszawa 2009)  

BEZ TYTUŁU, 1968

gwasz, akwarela, papier, 39 x 29 cm (w świetle passe-partout)
sygn. atramentem p.d.: JTarasin | 68

15 000 zł estymacja: 17 000 – 25 000



103 JERZY NOWOSIELSKI 
(Kraków 1923 – Kraków 2011) 

ABSTRAKCJA, 1957

olej, tektura
37,6 x 53 cm
na odwr. na tekturze p.d.: nalepka Galerii Sztuki
Współczesnej EGO z Poznania z danymi obrazu

Obraz posiada potwierdzenie autentyczności z 2000 r.,
podpisane przez autora. 

80 000 zł estymacja: 100 000 – 150 000

Pochodzenie:
Obraz zakupiony w Galerii Starmach w Krakowie.

Obrazy abstrakcyjne Jerzego Nowosielskiego – pełne ma-
larskiej urody, łączące harmonię barw z muzycznością
rytmicznych podziałów – należą do najbardziej zagad-
kowych jego dzieł. Swoista „dwujęzyczność“ artysty,
uprawiającego równolegle abstrakcję i malarstwo figu-
ratywne, towarzyszyła mu praktycznie przez całą drogę
twórczą – prowadząc malarza konsekwentnie do przypi-
sania abstrakcji roli malarstwa ikonicznego. Wiele swoich
wypowiedzi Nowosielski poświęcił duchowej zbieżności
malarstwa abstrakcyjnego z ikoną. Malarstwo abstrak-
cyjne stało się bowiem istotnym dopełnieniem jego kon-
cepcji sztuki sakralnej – dostrzegając w sztuce bezprzed-
miotowej ogromny duchowy potencjał, krakowski artysta
włączył je w obręb sztuki liturgicznej, co było skutkiem
osobistej, malarskiej intuicji, lecz również konsekwencją
bogatej, wielowątkowej genezy tego malarstwa. 
(Z wykładu dr Krystyny Czerni, Sakralny wymiar abstrak-
cji – na przykładzie malarstwa Jerzego Nowosielskiego,
ASP w Gdańsku, 12 IV 2019.)



104 JERZY NOWOSIELSKI 
(Kraków 1923 – Kraków 2011)  

BIAŁA CERKIEW, ok. 1983

olej, dykta, 39,5 x 35 cm
sygn. p.d. (w okrągłym oknie cerkwi): JN

Autentyczność potwierdzona przez 
Fundację Nowosielskich w Krakowie.

45 000 zł estymacja: 60 000 – 90 000

Obraz należy do serii przedstawień z cerkwiami, które artysta tworzył od lat 70. po lata 90. XX w. 

Z jednej strony były to zgeometryzowane, syntetyczne prace (jak w tym przypadku), z drugiej

bardziej pejzażowe ujęcia tematu (jak „impresjonistyczne“ przedstawienia z lat 80.).

Frontalne ujęcie architektury cerkwi na schematycznie ukazanym tle – ujawnia to, co najbardziej

interesuje Nowosielskiego w architekturze – ujęcie formy przy pomocy środków stosowanych

w malarstwie ikon. Artysta tak o tym mówił: W każdej mojej cerkwi jest coś ze świątyń, które kiedyś

oglądałem. Pomyślałem więc sobie, że trzeba stworzyć ikonę cerkwi.





JERZY NOWOSIELSKI 
(Kraków 1923 – Kraków 2011) 

PROJEKTY POLICHROMII KOŚCIOŁA P.W. DUCHA ŚWIĘTEGO W TYCHACH, ok. 1982

Kościół w Tychach stanowi jedną z najciekawszych realizacji sakralnych Jerzego Nowosielskiego.

Dekoracja kościoła związana jest z wezwaniem świątyni i uznawana jest za „malarską i teologiczną

sumę“ sztuki sakralnej Nowosielskiego. Artysta umieścił w centralnej części prezbiterium Marię-Orantkę

o ciemnej bizantyńskiej twarzy, której towarzyszą starotestamentowi patriarchowie, królowie i prorocy

o niebieskich nimbach. Na połaciach transeptu znalazły się przedstawienia apostołów, męczenników 

i Ojców Kościoła. Jak pisze Krystyna Czerni, malowani prorocy i święci schodzą nisko nad głowy

wiernych, tak jakby wychodzili z Ludu Bożego podtrzymując ciągłość świadectwa wiary (Nietoperz 

w świątyni, s. 314). 

105 ŚW. AUGUSTYN, ok. 1982

gwasz, akwarela, ołówek, długopis, papier
15 x 9 cm (w świetle passe-partout)
napisy oł. pionowo l.g.: Ś, p.g.: AUGUSTYN

Kompozycja ujęta w siatkę wykresów z wymiarami.

3 500 zł estymacja: 4 000 – 10 000

107 ŚW. IGNACY ANTIOCHEŃSKI 
vel ŚW. IGNACY BOGONOSIEC, ok. 1982

gwasz, akwarela, ołówek, papier
24 x 15 cm (w świetle passe-partout)
napisy oł. pionowo l.g.: Ś IGNACY, p.g.: TEOFOR

Św. Ignacy, biskup Antiochii, męczennik (II w. n.e.)
posługiwał się imieniem Teofor – „Niosący Boga“. 

Kompozycja ujęta w siatkę wykresów z wymiarami.

5 500 zł estymacja: 7 000 – 12 000

106  BAZYLI WIELKI, ok. 1982

gwasz, akwarela, ołówek, długopis, papier
15 x 9 cm (w świetle passe-partout)
napis oł. pionowo p.g.: WIELKI

Kompozycja ujęta w siatkę wykresów z wymiarami.

3 500 zł estymacja: 4 000 – 10 000

108 ŚW. PIOTR, ok. 1982

gwasz, akwarela, ołówek, papier
24 x 14 cm (w świetle passe-partout)
napisy oł. pionowo l.g.: Ś, p.g.: PIOTR

Kompozycja ujęta w siatkę wykresów z wymiarami.

5 500 zł estymacja: 7 000 – 12 000



105 106

107 108



109 JERZY STAJUDA
(Falenica 1936 – Warszawa 1992)  

ANACHORETA, 1961

olej, płótno, 90 x 150 cm
sygn. na odwr. na płótnie l.g.: JERZY STAJUDA |
ANACHORETA | 1961

22 000 zł estymacja: 25 000 – 40 000

Pochodzenie:
Własność Aleksandra Wojciechowskiego – krytyka i hi-
storyka sztuki, specjalizującego się w sztuce XIX i XX w.

O malarstwie Jerzego Stajudy, Joanna Pollakówna pisała, że ma ono: strukturę bliską zorzom polar-

nym z ich skomplikowaną, świetlno-organową architekturą, tyle że o geometrii zaburzonej i lekko

zwichrowanej. Barwy są zawsze przezroczyste, takie, jakie może przybrać powietrze prześwietlone

rozmaitą pogodą: od zieloności przez żółcie chłodniejsze i rudawe, lekkie zaróżowienia, do burzo-

wosinej i liliowej szarości. Powierzchnie gładkie, przejrzyste, rozległe. W barwną atmosferyczność

wpisuje się systemami delikatnych linii wysoka matematyka o muzycznej czystości – samowładna,

nienaruszona niczyim obliczeniem. (J. Pollakówna, Próba opisu malarstwa Jerzego Stajudy, Tygodnik

Powszechny 5 II 1989)

Obraz wystawiany:

– Profile IV. Polnische Kunst heute (katalog wystawy, 
teksty: Ryszard Stanisławski, Mieczysław Porębski), 
Städtische Kunstgalerie Bochum, 8 XI 1964 – 17 I 1965;

– Obrazy Jerzego Stajudy, Galeria od Nowa, Poznań, 
V 1965;

– Jerzy Stajuda. Malarstwo, Galeria Sztuki Współczesnej
„Zapiecek“, Warszawa, IX 1974, kat. 1;

– W kręgu przyjaciół III – Kolekcja polskiej sztuki współ-
czesnej prof. Aleksandra Wojciechowskiego, wystawa
zorganizowana w ramach cyklu „Gdzie są ludzie z tam-
tych lat“, Galeria u Jezuitów, Poznań 16 V – 8 VI 2002.

na odwrocie:
– na górnej listwie krosna napis (ołówkiem): WŁASNOŚĆ

ALEKSANDRA WOJCIECHOWSKIEGO, [czerwonym 
flamastrem]: 203 [ołówkiem]: JERZY STAJUDA;

– w górnym narożniku krosna nalepka (druk, rękopis): 
DESA | WORKS OF MODERN ART [dane obrazu]; 

– na d. listwie krosna nalepka z wystawy (druk): GALERIA
U JEZUITÓW Poznań 2002;

– śr.g. nalepka (druk, rękopis): Ve BIENNALE INTERNA-
TIONALE D’ART CONTEMPORAIN | Rep. Sain Marin | 
1965 [dane obrazu];

– na pionowej listwie krosna nalepka (druk, stempel): 
Städtische Kunstgalerie Bochum z tytułem wystawy: 
Profile IV 1964/65 | Polnische Kunst heute; 

– na lewej listwie krosna (flamastrem): ol. pł. 90 x 150





110 ANDRZEJ WRÓBLEWSKI
(Wilno 1927 – Tatry 1957) 

NIEBO, 1948

ołówek, tusz pędzel, lawowanie, gwasz, papier
31,8 x 22,8 cm
napis oł. p.g.: 101

70 000 zł estymacja: 80 000 – 95 000

W 1948 roku Andrzej Wróblewski namalował serię obrazów abstrakcyjnych będących wyrazem sprze-

ciwu wobec dominującego w krakowskiej Akademii modelu nauczania w duchu estetyki koloryzmu.

Poszukujący własnego języka artystycznej wypowiedzi młody adept malarstwa skupił się wówczas 

na dwóch motywach – kompozycjach kół i okręgów określanych tytułami takimi, jak Niebo, Ziemia,

Słońce i inne gwiazdy oraz uproszczonych przedstawieniach ryb. O specyfice tego okresu w twórczo-

ści malarza pisał Andrzej Kostołowski w publikacji wydanej z okazji wystaw monograficznych, które

miały miejsce w w warszawskiej „Zachęcie“ w 1995 oraz w Muzeum Narodowym w Krakowie w 1996: 

Określane jako abstrakcje, obrazy artysty z 1948 roku, w gruncie rzeczy nie są dziełami nieprzedsta-

wiającymi, aczkolwiek zadziwiają dojrzałością w niezawodności kompozycji i stawianiem radykalnej

problematyki. (...) To, co wydaje się być abstrakcją w duchu neoplastycznym, jest studium konstrukcji.

Inne prace to notatki strukturalne, wymiennie traktujące elementy mikro- i makrokosmiczne: od wido-

ków zabarwionych glonów czy bakterii pod mikroskopem, po zbudowane podobnie ciała niebieskie.

(...) Kalejdoskopowa i niezawodnie zawieszona w pustce kula Ziemi jest równie wspaniale, „dziecięco“

ludyczna jak Niebo nad górami. Niebo pulsuje „swobodną grą kierunków albo raczej energii w różnych

fazach strukturyzacji“, co daje jednoczesne „poczucie chaosu i równomierności“. 

(A. Kostołowski, Andrzej Wróblewski – konfrontacja i rozliczenia [w:] Andrzej Wróblewski, Galeria

Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa 1998, s. 15).

Obraz wystawiany i reprodukowany w:

– Andrzej Wróblewski, Galeria Zderzak, Kraków 1994
– Andrzej Wróblewski, red. Zofia Gołubiew, Galeria Sztuki

Współczesnej Zachęta, Muzeum Narodowe w Krakowie,
Fundacja Instytut Promocji Sztuki, Warszawa 1998, s. 194
(widok ekspozycji pracy na wystawie w Galerii Zderzak,
Kraków 1994);

– Antoni Michalak, konsultacje Anna Król, Andrzej Wró-
blewski, Toruń 2003 (publikacja towarzysząca wysta-
wie: Andrzej Wróblewski. Rysunki i gwasze z kolekcji 
prywatnej, Muzeum Okręgowe, Toruń XI 2003), il. s. 52
(do góry nogami), s. 86 (fot. pracy na wystawie); 

– Przyczynek do dyskusji jak stworzyć regionalną ko-
lekcję „Znaki Czasu“?, folder towarzyszący wystawie, 
Galeria ul. Pod Krzywą Wieżą, Toruń X – XII, 2006, 
repr. barwna s. 8;

– Kolekcja Pakoska, Sztuka polska, Sala Wystaw Czaso-
wych Ratusza Staromiejskiego, Toruń IX 2013;

– Kolekcja Pakoska, oprac. Anna Kroplewska-Gajewska,
Muzeum Okręgowe, Toruń 2013, s. 60, poz, 40;

– Poeta odchodzi. Tadeusz Różewicz / A Poet Departs, 
koncepcja katalogu Małgorzata Wichowska, Muzeum 
Literatury, Warszawa 2016, s. 26.





111 ALFRED LENICA
(Pabianice 1899 – Warszawa 1977)  

KOMPOZYCJA, lata 70. XX w.

olej, płótno, 100 x 81 cm
sygn. p.d.: Lenica

90 000 zł estymacja: 100 000 – 120 000

...u Alfreda Lenicy szczególną rolę odgrywało umiłowanie sił życia, biologicznego wzrostu, tego co się

rodzi i niesie nadzieję. Stąd, przynajmniej w pewnym stopniu, owa tkanka jego malarstwa, która zdaje

się powstawać na naszych oczach, wybuchać gejzerami form, rozchodzić płatami kształtów, rozwijać

ciągami splotów, przenikających się wzajemnie, jakby rozrastających w górę, w dół, na boki i w głąb

iluzyjnej przestrzeni. Bywa zaś, że owe formy zbliżają się na mocy przypadku do form roślinnych,

zwierzęcych czy ludzkich. (...) Jednak (...) to nie naśladownictwo form natury, lecz sam sposób malo-

wania, sam rodzaj napięcia spowodował (...) kreowanie kształtów organicznych paralelnych tylko 

z działaniem sił ożywionej przyrody, a upodobania zadecydowały o jego wyborze.

Kształty te w obrazach Alfreda Lenicy, traktując sprawę technicznie, budowane były jak się zdaje 

głównie przez ścinanie, przewracanie, przecieranie szpachlą czy nożykiem założonej farbą płaszczy-

zny. Zrodziły się w ten sposób złudzenia jakby jakąś magiczną siłą tworzonej przestrzeni. (...) Uciekają

w niej gdzieś w dal głębie, przenikają się wzajemnie tak, że nie można nawet w wyobraźni określić ich

wzajemnego położenia, raz zdają się sięgać w nieskończoność, a potem zaś wysuwać naprzód, przed

powierzchnię obrazu. Uciekają i wracają, łudząc zbliżeniami zdają się nie mieć początku ani końca

wędrując po przestrzeniach wyczarowanych z płaszczyzny.

Maciej Gutowski, tekst w katalogu wystawy Alfred Lenica. Prace z lat 1961-1973, 
Galeria Krzysztofory, Kraków/Uniwersytecka Galeria Sztuki Współczesnej BWA-UŚ, 

Cieszyn, VI-VII 1987





112 JAN LEBENSTEIN
(Brześć Litewski 1930 – Kraków 1999)  

L’ORIETALE (ORIENTALE?), 1965

akwarela, tusz, flamaster, długopis, papier z perforacją,
37 x 26,5 cm (w świetle passe-partout)
sygn oł. l.d.: „L’orietale“
p.d. (poprawiona tuszem): Lebenstein 65

7 000 zł estymacja: 8 000 – 14 000



113 TADEUSZ BRZOZOWSKI
(Lwów 1918 – Rzym 1987) 

CENTROPAS, 1965

tusz pióro, papier
47 x 38 cm 
sygn. l.d.: „Centropas“ T. B. 65 r. 

14 000 zł estymacja: 15 000 – 18 000



114 JAN LEBENSTEIN
(Brześć Litewski 1930 – Kraków 1999)  

POTOP (DÉLUGE), 1990

olej, płótno, 50 x 100 cm
sygn. p.d.: Lebenstein 90
sygn. na odwr. na płótnie p.g.: Lebenstein 1990 |
„Deluge“ | 50 x 100 cm | huile

– na górnej listwie krosna francuska nalepka transporto-
wa oraz nalepka: expo ZACHETA | VARSOVIE | 1/32 No,
obok flamastrem 1/32;

– na pionowej listwie krosna nalepka Centralnego Biura 
Wystaw Artystycznych  Zachęta z danymi obrazu i nu-
merem katalogowym 137;

– w górnym prawym rogu nalepka z numerem 2

60 000 zł estymacja: 80 000 – 140 000

Oraz wystawiany i opisany:
– Jan Lebenstein, Galeria Zachęta, Warszawa IV – V 1992,

spis kat. na wkładce, poz. 137.

Jan Lebenstein wielokrotnie sięgał po tematy biblijne. W tym przypadku, inspiracją stała się historia

potopu z Księgi Genesis. Artysta ukazuje bezkres wód, zasnute chmurami niebo, z którego spływa

ulewny deszcz oraz ludzi zmagających się z żywiołem. Lebenstein pominął w przedstawieniu motyw

Arki – symbolu nadziei, skupiając się przede wszystkim na grozie wydarzenia.

Obraz jest prawdopodobnie pokłosiem pracy artysty nad ilustracjami do Księgi Genesis, które po-

wstawały w latach 80. XX w. w różnych technikach: gwaszu, tuszu, pastelu. Ilustracje umieszczone

zostały w wydaniu: Księga Genesis to jest pierwsze Mojżeszowe w obrazach Jana Lebensteina, 

pod red. M. Kaniowej, przeł. J. Wujek, Kraków 1995.





115 ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
(Sanok 1929 – Warszawa 2005)  

RS, lata 80. XX w.

olej, płyta pilśniowa, 73 x 73 cm
sygn. na odwr. na płycie: RS | BEKSIŃSKI

180 000 zł estymacja: 250 000 – 450 000

Pochodzenie:
– Obraz został zakupiony w 1990 r. w Paryżu do 

Muzeum Sztuki Europejskiej w Osace w Japonii.
– Po zamknięciu muzeum, prywatna kolekcja w Azji.

Obraz reprodukowany i opisany:
– Kolekcja japońska. Beksiński i inni, Agra-Art,Warszawa 

2021, il. barwna (tytuł publikacji roboczy; album w przy-
gotowaniu, prezentuje tzw. kolekcję japońską).

Historia prezentowanego obrazu łączy się z pierwszą paryską wystawą Beksińskiego zorganizowaną

przez Piotra Dmochowskiego jesienią 1985 roku w Galerie Valmay przy Rue de Seine 22. Splendoru

ekspozycji zatytułowanej „Hommage a Beksiński“ nadawała nie tylko lokalizacja na jednej z najbar-

dziej prestiżowych ulic Paryża, ale także profesjonalnie zaaranżowana przestrzeń wystawiennicza

i promocyjna oprawa wydarzenia. Na stacjach metra rozwieszono 150 afiszy, rozdano 7000 ulotek,

wydano katalog z kolorowymi reprodukcjami, a każdy z odwiedzających mógł „na pamiątkę“ zostawić

wpis w „Złotej Księdze“ i kupić laminowaną kartkę pocztową. Dodatkową, wizualną atrakcją był krót-

kometrażowy film o artyście wyprodukowany specjalnie na tę okazję (reż. B. Dziworski). Dokument

można było obejrzeć zarówno w trakcie zwiedzania wystawy jak i w wynajętej sali pobliskiego kina.

To właśnie w nim pojawia się „nasz“ obraz. Ta upiorna wariacja na temat ludzkiej głowy – będąca jed-

nym z najbardziej rozpoznawalnych motywów w oeuvre Mistrza – idealnie wprowadzała nowych

odbiorców w świat „sfotografowanych wizji“ i technicznej finezji nieznanego wcześniej we Francji

malarza. Rok później, zasięg kinowej publiczności poszerzył się o grono krytyków Festiwalu Filmowe-

go w Cannes, gdzie film pokazano w ramach konkursu „Perspectives du cinéma français“. Mimo, że

nie dostał żadnej nagrody, a w kraju został przyjęty nader chłodno, znacznie rozpowszechnił dorobek

artysty, po którego dzieła kilka lat później i – wydawałoby się – zupełnie niespodziewanie, przyjechali

tajemniczy Japończycy. Bez większego wahania kupili kilkadziesiąt prac za zawrotną kwotę ponad

miliona dolarów, dając początek słynnej „kolekcji japońskiej“, która po latach – dzięki staraniom Domu

Aukcyjnego Agra-Art – powróciła na rodzimy rynek. 

Obraz „wystąpił“ w filmie Hommage a Beksiński, 1985, reż. B. Dziworski, 10’10’’ – 10’24’’. 





116 ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
(Sanok 1929 – Warszawa 2005) 

BEZ TYTUŁU, 1982

olej, płyta pilśniowa, 87,2 x 73 cm
sygn. na odwr. na płycie: BEKSIŃSKI | 1982

160 000 zł estymacja: 250 000 – 450 000

Motyw krzyża był obecny na każdym etapie twórczości artysty, który – szczególnie w obrazach z lat 80.

– nadawał mu formę odległą od ikonicznego, łacińskiego ujęcia. Dominujące w apokaliptycznym pej-

zażu majestatyczne konstrukcje były zazwyczaj pozbawione górnej części pionowej belki i rozpiętej

na ramionach ukrzyżowanej postaci. O swojej fascynacji tematem krucyfiksu i jego malarskiej kreacji,

artysta opowiadał w jednym z wywiadów wieloletniemu dyrektorowi Muzeum Historycznego w Sano-

ku, Wiesławowi Banachowi:

– Jest to dla mnie próba, powiedzmy, zmierzenia się z kolegami po fachu, którzy malowali ukrzyżo-

wanie, tylko namalowania go po swojemu. To nie jest wyznanie wiary bynajmniej. (...) Mi chodziło 

w tym wypadku o dramatyzm tego, co Rembrandt nazywał poruszeniem. Więc jest to muzyczno-

emocjonalny akcent w tym, co maluję. 

– Które spośród środków artystycznych są dla Pana tymi najbardziej nośnymi do osiągnięcia tego 

dramatyzmu?

– Dla mnie kształt chyba najsilniej oddziałuje. Kształt i oświetlenie. Trzaśnięcie jakimś silnym kolorem

nigdy mi nie pomaga. Jakoś mogę trzasnąć silnym kolorem czasem, bo czuję, że musi być coś, co jest

inne w kolorze, ale nie czuję, żeby kolor mnie osobiście pomagał w uzyskaniu ekspresji. Ja nieustannie

toczę walkę sam ze sobą na zasadzie, powiedzmy, walki estetyzmu z ekspresjonizmem. Chciałbym,

żeby rzecz była maksymalnie ekspresyjna, ale nie znoszę, jeśli jest farbą naciapaną byle jak, bo wtedy

się najłatwiej ekspresję uzyskuje, gdy się szerokim pędzlem chlapnie ostro i zostawi. Ja nie mogę tego

znieść, ja jestem chory, jeżeli ja nie popracuję nad tym obrazem. Im więcej  pracuję, im on jest lepiej

formalnie opracowany, tym coraz bardziej traci ekspresję. Ja muszę się gdzieś na jakiejś granicy za-

trzymać. I się zastanawiam, gdzie jest ta granica, na której warto się zatrzymać, żeby jeszcze ekspresja

całkowicie nie wyparowała na rzecz estetyzmu. Ale to jest moja osobista Scylla i Charybda. Zawsze

muszę przepłynąć przez środek między nimi, tracąc trochę z jednego i trochę z drugiego.

(Wiesław Banach, Krzyż w sztuce Zdzisława Beksińskiego, [w:] Zdzisław Beksiński w Muzeum Histo-

rycznym w Sanoku, Sanok 2005, s. 138-140

Pochodzenie:
– Obraz został zakupiony w 1990 r. w Paryżu do 

Muzeum Sztuki Europejskiej w Osace w Japonii.
– Po zamknięciu muzeum, prywatna kolekcja w Azji.

Obraz reprodukowany i opisany:
– Strona internetowa Dmochowski Gallery NET (Sala 11. 

Obrazy. Lata 1984-1989);
– Kolekcja japońska. Beksiński i inni, Agra-Art,Warszawa 

2021, il. barwna (tytuł publikacji roboczy; album w przy-
gotowaniu, prezentuje tzw. kolekcję japońską).





117 HENRYK CZEŚNIK
(Sopot 1951, mieszka w Gdańsku) 

GDY ŚPIĄ ANIOŁY, 1999

gwasz, pastel, ołówek, papier czarny, 70 x 100 cm
sygn. pastelem śr.d.: GDY ŚPIĄ ANIOŁY
p.d.: H. Cześnik 99 r

8 000 zł estymacja: 12 000 – 15 000

118 MARIAN CZAPLA
(Gacki koło Szydłowa 1946 – Warszawa 2016) 

STUDIUM MODELA, 1997

olej, płótno, 205 x 146 cm
sygn. l.g.: czapla | ‘97
na odwr. na p. listwie krosna nalepka (druk): 
STUDIUM MODELA

24 000 zł estymacja: 26 000 – 35 000

Obraz wystawiany:
– Ecce homo. Marian Czapla, BWA Ostrowiec Świę-

tokrzyski, 1998 (jako Duet).

Obraz reprodukowany:
– Marian Czapla. Malarstwo, album z cyklu Akademia 

Sztuk Pięknych w Warszawie prezentuje, tekst Iwona 
Rajkowska, Marian Rumin, Wojciech Skrodzki, ASP 
Warszawa 2009, s. 113.





119 ALEKSANDER KOBZDEJ
(Olesko na Ukrainie 1920 – Warszawa 1972) 

HORS CADRE NR 65, 1971

technika mieszana, płyta, 85 x 50,5 cm
sygn. na odwrocie na płycie: 
Aleksander Kobzdej | Hors cadre 1971 | No 65 | 82 x 50

55 000 zł estymacja: 60 000 – 80 000

Obraz opisany i reprodukowany:
– Aleksander Kobzdej, Zmagania z materią, Struggle 

with Substance, katalog pod red. Józefa Grabskiego, 
Irsa, Kraków-Warszawa 2002, kat. 32, il. barwna, s. 216.

Obraz powstał w ostatnim okresie twórczości Kobzdeja i należy do zespołu prac, którym artysta

nadał wspólny tytuł Hors cadre. Zaprezentowała je Danuta Wróblewska na wystawie w Galerii 

Kordegarda pt. Aleksander Kobzdej Hors cadre malarstwo/painting w marcu 2001.

We wstępie do katalogu czytamy:

W ostatnich kilkudziesięciu obrazach, powstałych na rok przed śmiercią Kobzdeja, powierzchnia

płócien uległa ostatecznej rewolcie... Obrazy falują jak w tańcu, powiewają jak pranie na wietrze,

pofalowania przypominają intymność bielizny czy łóżka. Są pełne domyślnego ciepła jak ciało,

cielesność, biologia...





120 STEFAN GIEROWSKI
(Częstochowa 1925, mieszka w Konstancinie)  

BEZ TYTUŁU, 2001

akwarela, papier, 75,7 x 55,8 cm
sygn. oł. p.d.: sgierowski
na odwr. l.d. sygn dłg.: S Gierowski 01
tamże dedykacja podpisana i datowana: 
Stefan Gierowski | 4.01.03

12 000 zł estymacja: 15 000 – 20 000

Praca wystawiana i reprodukowana w katalogu: 
– Gierowski [wystawa z cyklu:] Sztuka indywidualności, 

Galeria Prezydencka pod patronatem ASP w Warsza-
wie i Prezydenta m.st. Warszawy, Pałac Branickich, 
ul. Miodowa 6/8, Warszawa 2003, s. i poz. nlb. 



121 STEFAN GIEROWSKI
(Częstochowa 1925, mieszka w Konstancinie)  

BEZ TYTUŁU, 2002 

akwarela, papier, 64,3 x 49,9 cm
sygn. dłg. p.d.: S Gierowski 02
na odwr. l.d. dedykacja (do góry nogami) podpisana
i datowana: S. Gierowski 4.11.03

12 000 zł estymacja: 15 000 – 20 000

Praca wystawiana i reprodukowana w katalogu: 
– Gierowski [wystawa z cyklu:] Sztuka indywidualności, 

Galeria Prezydencka pod patronatem ASP w Warsza-
wie i Prezydenta m. st. Warszawy, Pałac Branickich, 
ul. Miodowa 6/8, Warszawa 2003, s. i poz. nlb. 
(reprodukcja do góry nogami);

– Janusz Zagrodzki, Stefan Gierowski, Galeria Prezy-
dencka, Warszawa 2005, s. 180, (repr. do góry nogami).



122 JAN DOBKOWSKI
(Łomża 1942, mieszka w Warszawie)  

Z CYKLU „HIMALAJE XXII“, 2003

akryl, płótno, 197 x 147 cm
sygn. na odwr. p.g.: Jan Dobkowski | Z CYKLU
„HIMALAJE XXII“, 2003 ROK | AKRYL | 197 X 147 CM

48 000 zł estymacja: 60 000 – 80 000

Obraz wystawiany:
– Jan Dobkowski, Himalaje, Galeria Sztuki Współczesnej

Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, IX-X 2006.

Himalaje to cykl wielkoformatowych, abstrakcyjnych płócien, w których Jan Dobkowski zawarł wraże-

nia z podróży nad najwyższymi górami świata. Z układów skośnych i krzyżujących się linii wykreował

niezmierzoną przestrzeń pełną falujących barw i światła. Obrazy zostały namalowane w dwóch tona-

cjach: chłodnej z przewagą błękitów i gorącej z  dominacją czerwieni symbolizujących majestatyczną

potęgę gór, które zmieniają swój wygląd w zależności od pory dnia.

Karolina Skłodowska, z tekstu towarzyszącego wystawie Jana Dobkowskiego Himalaje, 
Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży, IX 2006





123 HENRYK BERLEWI
(Warszawa 1894 – Paryż 1967)  

KOMPOZYCJA, 1953

szablon, papier kremowy, 30 x 42,2 cm
sygn. atramentem p.d: H. BERLEWI
sygn. oł. na odwr.: H Berlewi 1953
niżej owalna pieczątka (częściowo nieczytelna) 
z napisem w śr.: ATELIER | BERLEWI, w otoku: Etude
CHAPELLE PERRIN FTOMANTIN | VERSAILLES

12 000 zł estymacja: 15 000 – 20 000



124 ZOFIA ARTYMOWSKA
(Kraków 1923 – Warszawa 2000) 

POLIFORMY LXXXXIX – B, 1985

akryl, płótno, 54,5 x 81 cm
sygn. na odwr. na płótnie: Zofia Artymowska |
„Poliformy LXXXXIX“ – B, (replika) | akryl, 1985 
(Kompozycja wielokierunkowa) | pani Aleksandrze
Kąkolewskiej | z wdzięcznością | artystka

9 000 zł estymacja: 12 000 – 25 000

Obraz należy do cyklu malarskiego Poliformy, nad którym
artystka pracowała od 1970 roku. 
Poszukiwania Artymowskiej dotyczyły budowy obrazu
przy pomocy jednej powielanej formy.
Jak sama wspominała: do tych eksperymentów użyłam
formy walca (cylindra) jako modułu. Cykl nazwałam
Poliformami. Fundamentalne założenie moich poszuki-
wań wywodzi się z przekonania, że podstawowym ele-
mentem wszystkiego, co nas otacza, co istnieje dokoła
nas, jest jednostka, ułożona, powielona lub zakompono-
wana w różny sposób. 
Ważnym elementem budowy obrazów Artymowskiej
jest światło. W tym celu, chętnie posługiwała się odcie-
niami złota i srebra, które wzmacniały efekt świetlistości.



125 EDWARD KRASIŃSKI
(Łuck 1925 – Warszawa 2004) 

KOSTKA, lata 90. XX w.

drewno malowane, fotografie czarno-białe, niebieska
taśma (blue scotch), 10 x 10 x 9 cm

14 000 zł estymacja: 20 000 – 40 000

Krasiński nieustannie bawił się otaczającą go przestrzenią. Od 1968 zaczął ją oznaczać ciągłą linią,

przylepiając na wysokości 130 cm niebieską taśmę (blue scotch), która stała się znakiem rozpoznaw-

czym jego sztuki. Tak o tym mówił: 

Od dziesięciu już lat naklejam na wszystkim na wys. 130 cm niebieski pasek (Scotch) – Po co? –

Dlaczego!!!? 

Więc...

...On ingeruje w rzeczywiste... 

On ujawnia rzeczywiste, przedtem nie zauważone (oczywiste). (...)

Ten pasek określonej szerokości i nieokreślonej długości był mi kiedyś konieczny (pomocny) 

do zademonstrowania mojej idei (myśli). Teraz on żyje swoim własnym życiem.

(wypowiedź Krasińskiego w katalogu wystawy w Domu Artysty Plastyka w Warszawie, III, 1979)

Taśmę artysta naklejał niemal wszędzie: na ścianach, przedmiotach, ludziach i fotografiach. Oklejone

fotografiami i niebieską taśmą drewniane kostki, zawieszone na żyłkach, pojawiały się, m.in. na wysta-

wach: Der Riss im Raum / Rysa w przestrzeni (Martin Gropius Bau, Berlin 1994 / Zachęta, Warszawa

1995) oraz na retrospektywie Edwarda Krasińskiego w Tate Liverpool w 2016.

Kostki z fotografiami przyjaciół odnajdziemy również w przestrzeni Instytutu Awangardy w Warsza-

wie przy Alei Solidarności, gdzie została zachowana pracownia, w której Krasiński mieszkał wraz 

z Henrykiem Stażewskim od 1969. Na naszej kostce, na fotografii widoczna jest Anka Ptaszkowska

(żona artysty) oraz córka Paulina Krasińska.





126 NATALIA LL
(Żywiec 1937, mieszka we Wrocławiu) 

SZTUKA KONSUMPCYJNA, 1973/1991

fotografia barwna (wydruk cyfrowy), papier, pianka
50,5 x 60,5 cm (z ramą)
sygn. tuszem na odwr. śr.g.: NATALIA LL | 
SZTUKA KONSUMPCYJNA | CONSUMER ART | 1973

18 000 zł estymacja: 20 000 – 25 000

W pracach Natalii LL rejestracja [fotograficzna] obejmuje przede wszystkim czynności, działania prze-

radzające się w gest i dalej – gesty przeradzające się w znaki. (...) Sens tego działania jest chyba naj-

jaskrawiej widoczny w ostatnim cyklu prac Natalii LL „Sztuka konsumpcyjna“. Dwuznaczność działa-

nia, które z prostej czynności jedzenia przeradza się jakby w wyrafinowaną erotykę, a wreszcie w gest

niemal magiczny, w system znaków, wydawałoby się, powszechnie stosowanego, a przecież niezna-

nego nam kodu – nie tylko intryguje, ale i powoduje budzenie się refleksji właśnie nad znakiem, nad

kodami stosowanymi przez nas powszechnie dla uzyskania wzajemnego porozumienia. I ta refleksja,

która ostatecznie staje się refleksją sztuki nad sztuką, należy niewątpliwie do najcenniejszych osiągnięć

artystycznych Natalii Lach-Lachowicz.

Antoni Dzieduszycki, Natalia Lach-Lachowicz, „Fotografia“ 1973 nr 7 
(cyt. za: Natalia LL, Sztuka i energia | Art and Energy, Muzeum Narodowe, Wrocław 1993/94, s. 20)

Pomysł był taki: w latach 70. napisałam tekst, że będę zapisywała, rejestrowała rzeczy zwyczajne – to,

co człowiek robi codziennie, czyli jedzenie, mówienie, siedzenie, spanie, skakanie, dotykanie... I między

innymi pojawiła się ta konsumpcja. Dziewczyny-modelki konsumowały, ja to rejestrowałam. Była to

rejestracja konsumpcji, która nagle okazało się, że jest strasznie erotyczna, bo one zajadały różnie.

Więc z jednej strony erotyczna, a zachodnia krytyka mówiła i pisała, że jest to sztuka krytyczna,

wykazująca to, że w PRL-u nie było niczego, i tych paróweczek, i tych bananów. Bo właściwie tego

nie było. Więc to była sztuka krytyczna, która obnaża PRL. 

(...)

W Polsce ta praca była bardzo negatywnie odbierana, bardzo krytykowana. Natomiast Zachód ją

natychmiast kupił i była pokazywana na okładkach „Flash Artu“, „Art Pressu“ i innych francuskich

pism. Tak że ona bardziej żyła na Zachodzie, natomiast tutaj trochę mniej. Choć oczywiście już ją

uznali, już mnie tak nie krytykują przynajmniej (śmiech).

Natalia LL, wypowiedź w filmie, rozm. Agnieszka Sural, realizacja Kasia Łuka, Witek Lejewski, 2015,
https://culture.pl/pl/wideo/natalia-ll-o-sztuce-konsumpcyjnej-wideo





127 NATALIA LL

DULCE – POST MORTEM, 2016

fotografia na płótnie, 101 x 100,5 cm
sygn. na odwr. na płótnie: 2 [w kółku] NATALIA LL,
„DULCE – POST MORTEM“ 2016
na pionowej listwie krosna napis: GÓRA i znak strzałki

16 000 zł estymacja: 18 000 – 30 000

128 NATALIA LL
(Żywiec 1937, mieszka we Wrocławiu) 

NIESKOŃCZONE II (AKTY), 1969

fotografia czarno-biała, papier fotograficzny
23,6 x 18 cm
sygn. oł. na odwr. śr.: NATALIA LL | 1969

8 000 zł estymacja: 9 000 – 12 000





129 EWA RUBINSTEIN
(Buenos Aires 1933, mieszka w Nowym Jorku) 

KAMERA NA PLACU ŚWIĘTEGO MARKA, 1970

fotografia czarno biała, papier fotograficzny
28,3 x 20,3 cm (kadr), 35,6 x 27,9 cm (papier) 
sygn. cienkopisem pod kadrem l.: Kamera, Piazza San Marco | Venice 1969, 
p.: EvaRubinstein, 
na odwr. oł. poprzecznie, wzdłuż l. krawędzi: Venice 1969 V-6 11A.12 OR VC 2 f56 40 X 10 | 
camera, Piazza San Marco | Venice 1969, 
p.g.: EVA RUBINSTEIN

3 000 zł estymacja: 3 500 – 5 000

Zdjęcie w Wenecji wykonane zostało w październiku 1970 roku, gdy artystka podróżowała w 23 dni

dookoła świata razem z dyrektorem artystycznym firmy American Express, dla której wykonywała

wówczas zdjęcia dokumentacyjne. O zdjęciu tym powiedziała: 

–Wysłano nas z Nowego Jorku do Londynu, Paryża, do Torremolinos w Hiszpanii, do Wenecji, potem

Ateny, Tel Awiw, New Delhi, Hongkong, San Francisco i powrót do Nowego Jorku. W Wenecji było

wówczas mało turystów i plac Świętego Marka był prawie pusty. Ten aparat dla turystów pamiętam

doskonale, fotograf robi nim zdjęcia turystom, daje np. kawałki chleba, żeby karmić gołębie i wtedy

robi zdjęcia sytuacyjne.

Artystka pomyliła w podpisie odbitki datę wykonania zdjęcia; było reprodukowane, m.in. w albumie

Eva Rubinstein – fotografie 1967-1990 i tam datowane jest właściwie na 1970.

Wojciech Grochowalski, prezes zarządu Międzynarodowej Fundacji Muzycznej 
im. Artura Rubinsteina i dyrektor Rubinstein Piano Festival





130 EWA RUBINSTEIN
(Buenos Aires 1933, mieszka w Nowym Jorku) 

ARTUR RUBINSTEIN, 1970

fotografia czarno-biała, papier fotograficzny
34,7 x 26,9 cm 
sygn. cienkopisem na odwr. l.g.: EvaRubinstein | AR,
Nowy Jork 1970 | (profil, przy fortepianie – ręce), 
g.: Port. A-2, niżej śr. pieczęć autorska, p.d. rysunek 
fragmentu pięciolinii (w owalu), między pieczątką 
a rysunkiem zatarty napis oł., czytelny fragm.: ...70’s
Stan zachowania: lekkie rozdarcie na górze na głębo-
kość 17 mm, zagięcia narożników.

5 000 zł estymacja: 8 000 – 15 000

Portret pianisty wykonany w Hotelu Drake w Nowym Jorku (hotel dziś nie istnieje), gdzie Rubinsteino-

wie wynajmowali zawsze ten sam apartament w czasie podróży na Wschodnie Wybrzeże. Po sprzedaży

mieszkania w Nowym Jorku najdłużej zamieszkiwali w ciągu roku w Paryżu, trochę w Genewie, a la-

tem w Marbelli. Gdy udawali się zatem do Nowego Jorku – czasem na kilka miesięcy podczas tournée

pianisty – zawsze zatrzymywali się w Hotelu Drake, w tym samym apartamencie na 18 piętrze. 

Był w nim, m.in. duży salon, do którego Artur Rubinstein pożyczał fortepian Steinway B. Na moje py-

tanie do p. Ewy, czy gra ojca i długie ćwiczenia nie przeszkadzały innym gościom hotelu, pani Ewa

odparła: 

– Przeciwnie! Goście często stali na korytarzu i słuchali, gdy ojciec grał. A salon apartamentu nie miał

bezpośrednich sąsiadów, był na końcu budynku, najbliżsi goście byli piętro wyżej i piętro niżej.

Ponieważ był to stary, masywny gmach, z grubymi stropami między piętrami i grubymi ścianami, 

na podłogach leżały gęste dywany – gra i ćwiczenia nikomu nie przeszkadzały.

Wojciech Grochowalski, prezes zarządu Międzynarodowej Fundacji Muzycznej 
im. Artura Rubinsteina i dyrektor Rubinstein Piano Festival







131 SALVADOR DALI
(Figueres 1904 – Figueres 1989) 

GREJPFRUT EROTYCZNY (PAMPLEMOUSSE
ÉROTIQUE) Z CYKLU „FLORDALI“, 1969/70

litografia barwna, sucha igła, papier japoński
56,5 x 36,5 cm (odcisk płyty)
sygn. oł. pod ryc. l: E. A., p.: Dali

6 500 zł estymacja: 9 000 – 14 000

Praca opisana i reprodukowana w katalogu:
– Salvador Dali. Catalogue Raisonné of Etchings and 

Mixed-Media Prints 1924-1980, Edited by Ralf Michler 
and Lutz W. Löpsinger, Prestel, Munich – New York 1995,
s. 175, kat. 352, il. s. 176.

132 SALVADOR DALI
(Figueres 1904 – Figueres 1989) 

CZŁOWIEK-PTAK (L’HOMME OISEAU), 1981

brąz patynowany
owalny cokół osadzony w podstawie z marmuru
wys. figury z cokołem: 27 cm, całość z podstawą 32 cm 
sygn. z tyłu u d.: Dali
pod lewą stopą postaci znak odlewni: VENTURI ARTE,
na owalnym cokole u g. wytłoczony nakład: 180/350,
niżej znak wydawcy i data: © CAMBLEST | 1981

40 000 zł estymacja: 45 000 – 60 000

Porównaj: 
– R. & N. Descharnes, Dalí – The hard and the soft –

Spells for the magic of form – sculptures and objects, 
Azay le Rideau, no. 291, p. 119.



133 SALVADOR DALI
(Figueres 1904 – Figueres 1989) 

ROSA E MORTE FLORISCENS, 
Z CYKLU „SURREALISTYCZNE KWIATY“, 1972

heliograwiura barwna, papier, 56,5 x 38,5 cm (odcisk płyty)
sygn. oł. pod ryc. p.: Dali
na lewym marginesie sucha pieczęć wydawcy: 
EDICIONI ELDEC ROMA, napis oł. pod ryc. l.: 127/350,
tytuł drukowany śr.d.: Rosa e morte floriscens

7 500 zł estymacja: 9 000 – 14 000

W glosie do cyklu opisane są dwie części nakładu. Pierw-
sza posiada dodatkowe motywy (figuralne, zwierzęce,
przedmiotowe) wykonane przez artystę w technice su-
chej igły – takie ryciny są reprodukowane w katalogu.
Druga nie ma tych motywów, za to opatrzona jest dru-
kowanymi tytułami na dolnym marginesie – do tej części
nakładu należy oferowana praca. 

Praca opisana i reprodukowana w katalogu:
– Salvador Dali. Catalogue Raisonné of Etchings and 

Mixed-Media Prints 1924-1980, Edited by Ralf Michler 
and Lutz W. Löpsinger, Prestel, Munich – New York 1995,
s. 204, kat. 539, il. 



134 SALVADOR DALI
(Figueres 1904 – Figueres 1989) 

GLADIOLUS CUM AURIUM CORYMBO
EXPECTANTIUM, 
Z CYKLU „SURREALISTYCZNE KWIATY“, 1972

heliograwiura barwna, sucha igła, papier
54,8 x 36 cm
sygn. oł. pod ryc. l.: E. A, p.: Dali

7 000 zł estymacja: 9 000 – 14 000

Praca opisana i reprodukowana w katalogu:
– Salvador Dali. Catalogue Raisonné of Etchings and 

Mixed-Media Prints 1924-1980, Edited by Ralf Michler 
and Lutz W. Löpsinger, Prestel, Munich – New York 1995,
s. 204, kat. 541, il. 



135 ANNA SZPRYNGER
(Warszawa 1982, mieszka w Sopocie)  

BEZ TYTUŁU, 2014

akryl, płótno, 50 x 60 cm
sygn. na odwr. na płótnie śr.: ANNA SZPRYNGER | 2014
obok znak strzałki w górę
na g. listwie krosna śr. nalepka z danymi obrazu

10 000 zł estymacja: 12 000 – 15 000

136 URSZULA WILK
(Dzierżoniów 1959, mieszka w Wiązowie) 

BEZ TYTUŁU, 2018

akryl, płótno, 100 x 80 cm
sygn. czarną kredką śr. d.: Wilk 2018
sygn. na odwr. na płótnie: URSZULA WILK | 2018
niżej znak skrzyżowanych strzałek

7 000 zł estymacja: 8 000 – 12 000







137 EUGENIUSZ MINCIEL
(Dębno Lubelskie 1958, mieszka w Wiązowie) 

XXX, 2019-2020

akryl, płótno, 60 x 50 cm
sygn. p.d. pionowo: MINCIEL
sygn. na odwr. na płótnie: EUGENIUSZ | MINCIEL | XXX |
2019-2020 | AKRYL | WERNIKS

4 500 zł estymacja: 5 000 – 8 000

138 ANDRZEJ FOGTT
(Poznań 1950, mieszka w Warszawie)  

ALSTER, 2018

olej, płótno, 130 x 180 cm
sygn. p.d.: Fogtt 18
sygn. na odwr. na płótnie: Fogtt | 2018 | Alster

50 000 zł estymacja: 58 000 – 70 000



139 JERZY DUDA GRACZ
(Częstochowa 1941 – Łagów 2004)  

WIDOK TATRZAŃSKI, 1977

akwarela, papier, 44,5 x 32 cm (w świetle oprawy)
sygn. p.d.: Duda Gracz . 77 .

18 000 zł estymacja: 20 000 – 35 000

Krytyk polskich dewiacji, ostry demaskator rzeczywistości, dokumentalista niskich obyczajów. 

To tylko kilka z wielu podobnych etykiet, jakie w okresie PRL-u przylgnęły do Jerzego Dudy Gracza.

Tymczasem już od lat 70. równolegle do społecznej misji utrwalania przaśnych „motywów polskich“,

Duda Gracz podczas licznych wyjazdów prowadził malarskie zapisy sielskich widoków ojczyzny: 

Od 1975 roku jeździłem z przyjacielem śp. Władkiem Kubarkiem do jego brata Jana, do wsi Brzegi

koło Bukowiny. Tam studiowałem pejzaże bezludne – tam odzyskiwałem proporcje myśli i ducha,

pogubione w życiu, w zgiełku cywilizacji, w chaosie życia społecznego (...). 

Plenerowe impresje były przywożone wprost z łona natury i chowane w przysłowiowej szufladzie,

dlatego nikt spoza najbliższego otoczenia malarza nie zdawał sobie sprawy, że są jego skrytą pasją.

Tadeusz Nyczek był jednym z pierwszych, którym udało się poznać dudagraczowską wersję przyrody:

Obserwowałem to malarstwo od wczesnych lat 70. i wiem, jakim piorunującym zaskoczeniem była dla

mnie wizyta w katowickim mieszkaniu Dudy w 1979 lub 80., kiedy zaplątałem się do ktoregoś z intym-

niejszym pokojów i tam zobaczyłem rozwieszone na ścianie małe pejzażyki, dźwięczne i piękne jak

poranne niebo nad jeziorem. Na moje pytanie, pełne zdumienia, zachwytu i pretensji zarazem, dlacze-

go je tu ukrywa, zamiast pokazywać wszem i wobec, odparł, że nie jest ich pewien... i czy w ogóle

uchodzi pokazywać coś tak prywatnego, robionego domowo, „con amore“...

Prezentowana akwarela, należąca do najwcześniejszych górskich widoków stworzonych przez Dudę

Gracza, przedstawia niezwykłą wartość kolekcjonerską. Powstała bowiem w okresie, kiedy pejzaż był

dla artysty najintymniejszym obszarem malarstwa, niedostępnym dla osób spoza rodzinnego grona. 

Ten liryczny, malowany z czułością właściwą największym mistrzom gatunku krajobraz jest wyrazem

emocjonalnego stosunku malarza do tatrzańskiej przyrody, ubóstwianej i dającej wytchnienie od roli

niestrudzonego kronikarza wad narodowych.





140 JERZY DUDA GRACZ
(Częstochowa 1941 – Łagów 2004)  

PORTRET BOHDANA SMOLENIA, 1988

olej, płyta, 50 x 50 cm
sygn. l.d.: DUDA GRACZ . 1274/88 .

na odwr. l.g. nalepka autorska z danymi obrazu

25 000 zł estymacja: 35 000 – 50 000

Portret Bohdana Smolenia (1947-2016), wybitnego aktora komediowego i artysty kabaretowego,

przynależy do większej grupy obrazów przedstawiających cenione przez Jerzego Dudę Gracza oso-

bistości polskiej estrady. Z portretowanymi łączyły go niejednokrotnie osobiste relacje i – przede

wszystkim – odwaga komentowania szarej rzeczywistości okresu PRL-u z satyrycznym zacięciem. 

Z reguły konterfekty znajomych z pokrewnej branży nie powstawały na zamówienie, ale były natural-

ną dla malarza formą wyrażenia wdzięczności i uznania. Nieco inny charakter miała geneza wizerunku

Bohdana Smolenia, która była owocem artystycznej współpracy, jaka zaistniała przy okazji wznowie-

nia działalności niezwykle popularnego w 2. połowie lat 70. poznańskiego kabaretu „Tey“(1988-1990).

Powrót obsady na scenę w „dawnym“ składzie – Zenon Laskowik, Bohdan Smoleń, Krzysztof Jaślar,

Rudi Schubert, Janusz Rewiński, Aleksander Gołębiowski – miał być przypomnieniem uwielbianych

przez publiczność skeczy w zaktualizowanym wydaniu. Uznano, że najlepszym tłem dla przebojów

grupy będzie monumentalna kopia obrazu Dudy Gracza Jeźdźcy Apokalipsy, czyli fucha z 1977 roku.

Na pomysł wykorzystania go w scenografii artysta zareagował entuzjastycznie, ale postawił jeden

warunek – w zamian za prawo do jednokrotnego skopiowania swego dzieła, otrzyma możliwość

sportretowania „Bodzia“. Wielki podziw dla talentu satyryka nie zdołał uśpić wprawnego oka portre-

cisty. Efektem było dalekie od metafory i pozbawione jakichkolwiek atrybutów profesji wnikliwe stu-

dium aktora – poważnego mężczyzny o wycofanej, zgaszonej postawie i bystrym, przeszywającym

spojrzeniu. Tym samym do szerokiej galerii dudagraczowskich postaci dołączył wyjątkowy, intymny

portret genialnego kabarecisty, w którym zawarta została prawda o zwykłym, mającym za sobą cały

bagaż doświadczeń, człowieku. 





141 EDWARD DWURNIK
(Radzymin 1943 – Warszawa 2018) 

11 LISTOPADA – WARSZAWA NOWE MIASTO,
2010

gwasz, papier, 45,5 x 54,5 cm
sygn. l.d.: 11 LISTOPADA [w ramce],
p.d.: WARSZAWA NOWE MIASTO. E. DWURNIK. 2010
na odwr. sygn. i pieczątki, od g.: „Nowy Rynek“ |
[pieczątka z nr wpisanym ręcznie:] NA PAPIERZE | NR
12898, [pieczątka:] AKWARELA | E. DWURNIK [ręcznie:]
+ tempera | [c.d. ręcznie:] spis NR: 2374 [w ramce] | 
8-11.XI.2010 | 46 x 55

10 000 zł estymacja: 12 000 – 20 000

142 EDWARD DWURNIK
(Radzymin 1943 – Warszawa 2018)  

GELINDE, 1978

olej, płótno, 65,5 x 54,5 cm
sygn. p.d.: 1978. | E. DWURNIK
na odwr. na płótnie naklejona nalepka z danymi obrazu,
p.d. pieczątka wywozowa z podpisem

50 000 zł estymacja: 60 000 – 90 000

Obraz opisany w:
– Dwurnik. Spis cykli malarskich, oprac. Pola Dwurnik, 

Warszawa 2001, s. nlb. w ramach cyklu XIV Portret, 
kat. 16.





143 TERESA PĄGOWSKA
(Warszawa 1926 – Warszawa 2007)  

KOT WYLEGUJE SIĘ, 2005 

olej, płótno
40 x 49,5 cm 
sygn. l.d.: TP.
na odwrocie na płótnie napis i sygnatura: 
„KOT WYLEGUJE SIĘ“ | TERESA PĄGOWSKA | 2005

42 000 zł estymacja: 50 000 – 60 000

Ten kameralny, bardzo osobisty obraz wpisuje się w serię
kompozycji, który Teresa Pągowska poświęciła różnym
zwierzętom. Przez lata portretowała głównie swoje jam-
niki i koty. Przedstawiała je w swobodnych pozach, pod-
glądając ich zachowanie i mistrzowsko oddając to na
płótnie.

144 HENRYK MUSIAŁOWICZ
(Gniezno 1914 – Warszawa 2015)  

Z CYKLU „REMINISCENCJE“, 1976

technika mieszana, płyta pilśniowa, 72,5 x 59,6 cm
sygn. l.g. i p.g.: MUSIAŁOWICZ
sygn. na odwr.: Z CYKLU | REMINISCENCJE | 1976 | 
72,5 x 59,5 | 15 M [w ramce] | MUSIAŁOWICZ | [niżej pie-
czątka wywozowa], l.g.: 21 | M | 170., p.d.: XXX

14 000 zł estymacja: 18 000 – 25 000

Obraz wystawiany:
– Galeria BWA, Białystok 1989;
– Galeria Zapiecek, Warszawa 1993;
– Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 1998;
– BWA, Kielce 2012;
– Galeria Miejska, Wrocław 2013.







145 WITOLD-K.

Z CYKLU „SAMOTNOŚĆ“, 2020

akryl, płótno, 100 x 70 cm
sygn. l.d.: Witold-K. 20
na odwr. na poprzecznej belce krosna tytuł: 
Z CYKLU „SAMOTNOŚĆ“

16 000 zł estymacja: 18 000 – 25 000

146 WITOLD-K.
(Warszawa 1932, mieszka w Warszawie)   

Z CYKLU „LUDZIE“, 2019

akryl, płótno, 60 x 73 cm
sygn. l.d.: Witold-K.
na odwr. na pł. l.g.: 2019

16 000 zł estymacja: 18 000 – 25 000





147 KAZIMIERZ OSTROWSKI
(Berlin 1917 – Gdynia 1999)  

MARTWA NATURA NA ZIELONYM TLE

akryl, płótno, 102 x 71,5 cm
sygn. p.g.: K. OSTROWSKI
sygn. flamastrem na górnej listwie krosna: Kazimierz
Ostrowski | „Martwa natura na zielonym tle“ acryl –
płótno | rozm. 102/72

10 000 zł estymacja: 12 000 – 16 000

148 STANISŁAW MŁODOŻENIEC
(Warszawa 1953, mieszka w Nowym Jorku) 

KOMPOZYCJA, 2006

olej, płótno, 69 x 106 cm
sygn. l.g.: S. MŁODOŻENIEC | 2006
sygn. na odwr. na płótnie l.g.: SM | Kompozycja 2006 |
olej/płótno
na górnej listwie krosna nalepka z numerem 14

7 000 zł estymacja: 8 000 – 15 000



149 NORMAN LETO
(Łukasz Banach; Bochnia 1980, mieszka w Warszawie)  

THE DONNERS: FINAL DAYS

olej, akryl, płótno, 110 x 150 cm
sygn. na odwr. l.g.: 
THE DONNERS: FINAL DAYS | NORMAN 2060

9 000 zł estymacja: 14 000 – 22 000



150 STANISŁAW BAJ
(Dołhobrody n/Bugiem 1953, mieszka w Warszawie 
i Dołhobrodach)  

RZEKA BUG, MGŁY, 2020

olej, płótno, 80 x 100 cm
sygn. p.d.: S. Baj
na odwr. na płótnie p.g.: 
Stanisław Baj | Rzeka Bug, Mgły, 2020

24 000 zł estymacja: 30 000 – 40 000



151 IGOR MITORAJ
(Oederan, Niemcy 1944 – Paryż 2014)  

PERSEUSZ, 1988

brąz patynowany, kamień, wys. 48 cm; sygn. p.d.: Mitoraj
na odwr. d.: C 539/1000 HC

26 000 zł estymacja: 40 000 – 60 000

Rzeźba reprodukowana:
– Igor Mitoraj. Sculpture, [wyd.] Art-Objet, Paris 1988, s. 139.



152 IGOR MITORAJ
(Oederan, Niemcy 1944 – Paryż 2014)  

ASKLEPIOS, 1988

brąz patynowany, kamień, wys. 49 cm; sygn. p.d.: Mitoraj
na odwr. d.: C/625/1000 H.C.

40 000 zł estymacja: 50 000 – 60 000

Rzeźba reprodukowana:
– Igor Mitoraj. Sculpture, [wyd.] Art-Objet, Paris 1988, s. 135.





153 MAKSYMILIAN NOVÁK-ZEMPLIŃSKI 
(Warszawa 1974, mieszka w Warszawie)  

CONIUNCTIO, 2021

olej, płyta, 60 x 60 cm
sygn. p.d.: M. Novák-Zempliński 21
sygn. na odwr. na płycie: 
„Coniunctio“ | Maksymilian | NovákZempliński | 2021

35 000 zł estymacja: 40 000 – 60 000

154 RAFAŁ OLBIŃSKI
(Kielce 1945, mieszka w Warszawie)  

VA, PENSIERO, 2019

olej, akryl, płótno, 76 x 105 cm
sygn. l.d.: Olbinski

100 000 zł estymacja: 120 000 – 150 000

Obraz opisany i reprodukowany:
– Olbiński. Akty/Nudes, Wydawnictwo Bosz, Olszanica 

2020, s. 112, il. barwna.



155 MARIAN MICHALIK
(Zabrze 1947 – Częstochowa 1997)  

MARTWA NATURA Z NARTAMI, 1990

olej, płótno, 80,5 x 100,5 cm
sygn. l.d.: Michalik ‘90
na odwr. śr. g.: ślad pieczątki wywozowej

4 000 zł estymacja: 10 000 – 25 000



156 JACEK YERKA
(Toruń 1952, mieszka koło Torunia)  

WIOSENNY LABIRYNT, 2004

pastel, papier, 47,5 x 59,5 cm (w świetle passe-partout)
sygn. p.d.: YERKA 04

40 000 zł estymacja: 50 000 – 60 000



157 JACEK YERKA
(Toruń 1952, mieszka koło Torunia)  

TRIUMFALNY POWRÓT, 2021

akryl, płótno, 81 x 94 cm
sygn. p.d.: YERKA 21
sygn. na odwr. na dolnej listwie krosna: JACEK YERKA
>>TRIUMFALNY POWRÓT<< | AKRYL 2021

100 000 zł estymacja: 150 000 – 250 000

Inspiruje mnie życie codzienne, teraźniejsze zdarzenia, wszystko, z czym się stykam, ale i wszystko,

co przeżyłem przez ponad 60 lat i z jakichś powodów zapamiętałem. To nie jest tak, że wymyślam

rzeczy na bieżąco i robię z tego obraz. Niektóre pomysły chodzą za mną od wczesnego dzieciństwa.

Żebym mógł zacząć robić projekt, coś musi utkwić w mojej głowie, jakaś mentalna drzazga i nie

dawać mi spokoju; wspomnienie zapachów, dźwięków, jakiś pejzaż, zaułek, wnętrze, kępa drzew,

powracający sen. Nie stronię też od starych mistrzów – zanurzam się w ich obrazy i jestem pełen

pokory dla ich maestrii w operowaniu światłem, perspektywą, przestrzenią. Bywało też tak, że ktoś

podsunął mi temat, a już po kilku dniach znajdowałem w sobie pierwsze rozwiązania i pomysły.

Najważniejsze są sny. One się najgłębiej odciskają w mojej głowie, najdłużej są inspiracją nawet dla

kilku obrazów.

Jacek Yerka, Obrazy z lat 1972-2001... 





II AUKCJA

Agra-Art dla Domu Fundacji Ronalda McDonalda

13 czerwca 2021, ok. 18:20

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Aukcję Charytatywną, z której cały dochód zostanie przekazany 

na wykończenie Domu Ronalda McDonalda w Warszawie. Pod młotek z tej okazji trafi dzieło Justyny Boruckiej,

którego licytacja rozpocznie się tuż po zakończeniu Aukcji Sztuki Współczesnej, ok. godz. 18:20.

Aby rodzina mogła być razem – to misja powstałej w 2002 roku Fundacji Ronalda McDonalda, należącej do sieci

organizacji dobroczynnych Ronald McDonald House Charities, która wspiera szpitale w 65 krajach na świecie. 

W Polsce w centrum uwagi Fundacji znajduje się profilaktyka zdrowotna dzieci oraz opieka skoncentrowana

na rodzinie w czasie ciężkiej choroby jej najmłodszych członków, wiążącej się z pobytem w szpitalu. 

Skala tych działań obejmuje całą Polskę, a organizacji pomagają firmy, osoby prywatne i wolontariusze.  

Kluczowe programy Fundacji to Domy Ronalda McDonalda – komfortowe, bezpłatne hotele dla rodzin długo 

leczonych dzieci oraz lokalizowane w szpitalach pediatrycznych Pokoje Rodzinne Ronalda McDonalda, gdzie

rodziny i opiekunowie hospitalizowanych maluchów mogą korzystać z nowoczesnego zaplecza socjalnego. 

A wszystko to, aby dać im poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Otoczeni wsparciem wolontariuszy 

i profesjonalnego zespołu zbierają siły, z którymi wracają z Domu na oddział do dziecka. 

We wrześniu 2019 roku ruszyła budowa warszawskiego Domu. Przyjął on pierwsze rodziny na początku

bieżącego roku. Roczny koszt utrzymania jednego pokoju w Domu, aby rodzice mogli mieszkać w nim bezpłatnie,

to około 65 000 zł. 

Fundacyjna filozofia opieki nad całą rodziną

w czasie pobytu dziecka w szpitalu zmienia

jakość medycyny pediatrycznej. Fundacja daje

rodzicom wsparcie, domowe warunki dają

szansę na poczucie normalności i równowagę.

prof. Michał Matysiak

Kierownik Klinicznego Oddziału Onkologii,

Hematologii Dziecięcej, Transplantologii

Klinicznej i Pediatrii Szpitala Pediatrycznego

WUM, członek Rady Fundacji



Justyna Borucka

Odrodzenie, 2018-2021

technika mieszana, płótno, 100,5 x 100,5 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł

Więcej informacji oraz rejestracja:

katarzyna.jedynak@agraart.pl

tel. +48 530 775 922

+48 501 367 324



IMIĘ:

NAZWISKO:

ADRES:

NR DOWODU OSOBISTEGO:

TELEFON:

EMAIL:

FORMULARZ REJESTRACJI / ZLECENIA NA AUKCJĘ
W DNIU 13 CZERWCA 2021

BĘDĘ UCZESTNICZYĆ OSOBIŚCIE W AUKCJI

ilość miejsc do zarezerwowania:

CHCĘ LICYTOWAĆ PRZEZ TELEFON

pozycje wg numerów katalogowych:

nr telefonu, pod którym będę dostępny/a w czasie aukcji:

CHCĘ ZŁOŻYĆ ZLECENIE

nr kat., opis obiektu, maksymalna cena (bez premium)

Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin umieszczony w katalogu aukcyjnym (lub na www.agraart.pl)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Administratorem danych jest Agra-Art S.A. z siedzibą w Warszawie NIP: 526-18-79-258. Państwa dane będą przetwarzane

w celu realizacji zamówionej uslugi. Pozostałe kwestie dotyczące Państwa w polityce prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agra-Art S.A. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania wybranych informacji 
handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agra-Art S.A. moich danych osobowych w postaci numeru telefonu w celu przekazywania wybranych informacji przy użyciu 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

DATA PODPIS



Informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Agra-Art S.A.

Używany poniżej skrót „RODO“ oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agra-Art S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 55/63, 

00-679 Warszawa. KRS: 0000101181, REGON: 012478229, NIP: 5261879258. 

Z Administratorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem tel: (22) 625-08-08 oraz za pośrednictwem

adresu mailowego: agra@agraart.pl

2. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

· przesłania zamówionej informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

· wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1. lit. b i c RODO);

· ewentualnego dochodzenia lub obroną przed roszczeniami (art 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty:

· upoważnione do ich otrzymywania z mocy obowiązujących przepisów prawa (np. sądy i organy państwowe);

· z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;

· biuro rachunkowe obsługujące Agra-Art S.A.;

· doradcze, audytorskie i kontrolne;

· prawne i windykacyjne.

4. Okres przetwarzania danych osobowych:

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizowania umowy oraz do upływu czasu niezbędnego do

ochrony roszczeń, o którym mowa w art. 118 ustawy Kodeks Cywilny. 

Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu.

5. Przysługujące prawa:

· Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia

ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia i ograniczenia przetwarzania. 

· Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

w celach informacyjnych i marketingowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

· Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzą Państwo, 

że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

· W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Agra-Art S.A. sposobem wskazanym powyżej.

6. Obowiązek podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia skorzystania z usług Administratora.

7. Automatyczne podejmowanie decyzji:

Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie są oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, 

w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.



DOM AUKCYJNY AGRA-ART SPÓŁKA AKCYJNA

00-679 Warszawa, ul. Wilcza 55/63

tel. 22 625-08-08, 22 745-10-20, e-mail: agra@agraart.pl

ZARZĄD

Zofia Krajewska-Szukalska Konrad Szukalski Rafał Krajewski
prezes zarządu wiceprezes wiceprezes

Anna Jóźwik Piotr Borkowski
dyrektor Domu Aukcyjnego dyrektor zarządzający

Jolanta Krasuska Grażyna Zielińska Joanna Dziewulska Ewelina Cwetkow
kierownik działu malarstwo historyk sztuki historyk sztuki
(sztuka współczesna) rzemiosło artystyczne (sztuka tradycyjna) (sztuka współczesna)

Marcin Zieliński Katarzyna Jedynak Monika Bryl Agnieszka Warska
projekty promocja wydarzeń historyk sztuki księgowość
graficzne aukcyjnych (sztuka tradycyjna)

KOMISJA EKSPERTÓW

Anna Tyczyńska  Renata Lisowska Jolanta Krasuska Maryla Sitkowska
historyk sztuki konsultacje historyk sztuki historyk sztuki
malarstwo konserwatorskie malarstwo grafika, rysunek

Joanna Dziewulska  Anna Jóźwik Ewelina Cwetkow Monika Bryl
historyk sztuki historyk sztuki historyk sztuki historyk sztuki
malarstwo malarstwo malarstwo malarstwo, rzemiosło

Roczna prenumerata katalogów (Sztuka Współczesna i Tradycyjna) 
wysyłanych przed każdą aukcją w pierwszej kolejności oraz wszelkie inne okazjonalne katalogi Agra-Art – 120 zł
numer konta: PeKaO SA 69 1240 6218 1111 0010 7726 1501

Zdjęcia do katalogów WYDAWCA: Agra-Art SA
Marcin Zieliński, Łukasz Macheta Wszelkie prawa zastrzeżone.





AUKCJA MALARSTWA
13 CZERWCA 2021


