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Rafał Olbiński Krajobrazy energii 2014
Bez energii nie ma życia, a wszystko co żyje - jak słusznie zauważył Arthur Schopenhauer 
- walczy z grawitacją. W cyklu obrazów “Krajobrazy energii”, poprzez poetyckie metafory 
starałem się pokazać magię i piękno naszego zmagania z materią i prawami fi zyki.
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SPIS PRAC

Praca dwustronna: Kitek siedzący [Kompozycja figuralna nr 763] 1

Praca dwustronna: [Akt nr 753] na odwrociu: [Kompozycja figuralna nr 753] 2

(głowa dziewczynki), [głowa dziewczynki nr 1027] 3

[Kule, Kompozycja abstrakcyjna nr 100] na odwrociu zarys kompozycji abstrakcyjnej 4

[Kompozycja, Kompozycja abstrakcyjna nr 96] 5

Praca dwustronna: [Szkic do Rozstrzelań nr 1500] na odwrociu: [Akt nr 1500] 6

Praca dwustronna: [Buty, Martwa natura nr 115] [Pejzaż miejski, Pejzaż miejski nr 115] 7

[Autoportret] 8

(Maska) na odwrociu [Scena miejska nr 943] 9

[Dom nr 736] 10

[Ryby nr 17] 11

[Ryba, Ryba nr 162] 12

[Kompozycja abstrakcyjna- zielona, Kompozycja abstrakcyjna nr 46] na odwrociu: [Ryby] 13

[tatry – pejzaż zimowy, Kompozycja pejzażowa nr 446] 14

[Szkic do Martwej natury z cebulą] 15

[Fragment pracowni, Scena we wnętrzu nr 817] 16

Praca dwustronna: [Szkic do Młodej matki z dzieckiem, Kompozycja figuralna nr 748] 
na odwrociu: [Kompozycja figuralna nr 748] 17

[Kompozycja figuralna nr 65] 18

(Święta) [Kompozycja figuralna nr 1135] 19

[traktor] 20

Zdjęcie rodzinne 21

[Akt] 22

[Martwa natura nr 110] 23

[Pejzaż miejski nr 92] 24

gość dyplomatyczny, (Przyjazd dyplomaty) 25

[Martwa natura z owocami, Martwa natura nr 168] Martwa natura z lampą naftową 26

Praca dwustronna: Portret Aleksandry Peterschein [Kompozycja figuralna nr 1257] 27

[Kompozycja ze skrzypcami] 28
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Andrzej  Wróblewski uchodzi za artystę „nieobecnego” na rynku sztuki. 
Przedwcześnie, tragicznie zmarły malarz pozostawił po sobie ważny 
dla odczytywania polskiej sztuki powojennej, niezwykle oryginalny pod 
względem estetycznym, bogaty w treści, jednak niewielki zbiór prac. Każdy, 
nawet najmniejszy rysunek pojawiający się na aukcjach budzi emocje 
wśród miłośników jego twórczości oraz prywatnych kolekcjonerów. 
Badaczy, krytyków oraz marchandów uwodzi jedna z najbardziej zmitolo-
gizowanych artystycznych biografii, w której życie młodego, wrażliwego, 
doświadczonego w czasie wojny człowieka przeplata się z twórczością 
wyprzedzającą jego czasy.

Do Państwa rąk trafia więc katalog szczególny, bo prezentujący ofertę 
bezprecedensowego wydarzenia, na które ma zaszczyt zaprosić Państwa 
zespół Desa UNICUM. Jest to aukcja dedykowana wyłącznie Andrzejowi 
Wróblewskiemu, na którą składa się aż dwadzieścia osiem prac. termin 
licytacji zbiega się w czasie ze wzmożonym zainteresowaniem oeuvre tego 
artysty oraz z próbą wpisania go w międzynarodowy kontekst.

ostatnie kilka lat to wielki powrót Wróblewskiego w ramach dyskursu 
historii sztuki. Do szerszej rzeszy odbiorców jego dzieła po raz pierwszy 
dotarły podczas wystawy „Andrzej  Wróblewski. to the Margin and 
Back” zorganizowanej w 2010 r. w Van Abbemuseum w Eindhoven. 
Dwa lata później odbyła się monograficzna ekspozycja „Patrzeć wciąż 
naprzód” w Muzeum Narodowym w Krakowie. Kluczowe miejsce ma 
przypaść Wróblewskiemu w dopiero co tworzonej kolekcji Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W 2013 r. instytucja ta zorganizowała 
międzynarodową konferencje „Z bliska/z daleka”, której celem było 
podsumowanie dotychczasowego stanu badań oraz otwarcie twórczości 
Wróblewskiego na „świeże”, nowatorskie, czasami nawet śmiałe odczy-
tywania. Kontynuacją projektu będzie wystawa zaplanowana na 2015 r. 
Warto w tym miejscu wspomnieć również o tegorocznej ekspozycji 

w Spectra Art Space Starak Foundation oraz otwieranej pod koniec 
listopada w Art Stations Foundation grażyny Kulczyk.

Niniejszy katalog prezentuje zbiór prac na papierze, medium szczególnym 
patrząc na całą twórczość Wróblewskiego. Młody malarz był niezwykle 
przywiązany do lekkości akwareli i szybkości rysunku, które pozwalały 
mu na sporządzanie szkiców do prac olejnych, eksperymenty formalne, 
wielokrotne wracanie do jednego tematu. oglądając zgromadzone prace 
mamy wrażenie, że przerzucamy strony w artystycznym notatniku, które 
odsyłają nas do różnych etapów w twórczości i życiu Wróblewskiego. 
Wśród nich znajdziemy szkic do rozstrzelania, w którym na pierwszy plan 
wysuwa się trauma przeżyć wojennych. Kontrastują z nim przepełnione 
ciepłem przedstawienia żony teresy z synem Kitkiem. Sceny te dopełniają, 
stanowiące rodzaj codziennej dokumentacji, ujęcia pracowni, studyjne akty, 
martwe natury. Cały zbiór urozmaicają będące synonimem nowoczesności 
w latach 50. przejrzyste kompozycje abstrakcyjne. Pozostają one w wizual-
nym napięciu z przedstawieniem dyplomaty, w którym pobrzmiewają echa 
socrealizmu. Za kolekcjonerskie perełki możemy uznać dwustronny auto-
portret artysty oraz rysunki z jednym z najbardziej charakterystycznych 
dla Wróblewskiego motywów – rybami. oglądając cały zbiór szczególną 
uwagę zwraca przedstawienie pogodnego widoku tatr, który w symbolicz-
ny sposób domyka całą historię życia i twórczości Wróblewskiego.

Z każdym z zaprezentowanych w tym katalogu obiektów wiąże się 
niesamowita historia inspiracji artystycznych, fragment zajmującej biografii 
twórcy oraz bogactwo interpretacji historyków sztuki. W odkrywaniu dzieł 
na wszystkich tych poziomach wsparcia udzieliła nam Fundacja Andrzeja 
Wróblewskiego, której w tym miejscu pragniemy gorąco podziękować.

AgAtA SZKUP
DYREKtoR DZIAŁU SPRZEDAżY

DESA UNICUM

Widok ekspozycji w Zachęcie, 1958 r.





żYCIoRYS

Urodziłem się 15-VI-1927 w Wilnie. ojciec Bronisław był prof. prawa 
USB, † 1940; Matka Krystyna z Hirschbergów, art. mal, ob. adiunkt na 
Politech. Kraków.

Do r.1939 skończyłem szk. powsz. „Dziecko Polskie” i 1 klasę gimn. „Zyg-
munta Augusta” w Wilnie.

W czasie okupacji przerabiałem na kompletach a potem samodzielnie 
gimn. i lic.hum (maturę zdałem na kursach dla dorosłych 1945 w Krako-
wie). Poza tym pracowałem dorywczo m.in. w Muzeum Miejskim. 1945 
repatriowałem się do Krakowa. tu zapisałem się na ASP I UJ. W 1947 
byłem na 2-mies. wycieczce do Holandii. 1948 zrobiłem mgr. na UJ: historię 
sztuki; byłem na Festiwalu Szt. Plast. w Poznaniu i wystawiałem tam z 
grupą samokszt. ZMP. 1948/50 pełniłem kolejno w ZSP i ZMP funkcje 
kier. nauki i prac. w Kole Nauk. Wyróżnienie za obraz na wyst. „Młodzież 
walczy o pokój”. Równocześnie zacząłem pisać recenzje i art. teoret do 
gazety Krakowskiej (do dziś wydruk ok. 50). 1951 byłem na III Świat. 
Zlocie Mł. Boj. o Pok. w Berlinie; obraz o tym temacie wyst. na II ogólnop. 
Wystawie Plastyki 1952. W 1951/2 przez 7 mies. chorowałem na nerwicę 
og. i serca. 1952 uzyskałem dyplom ASP.

od grudnia 1950 jestem kand. do PZPR.

od 1950/51 jestem asystentem kolejno u prof. prof. Fedkowicza, Radnickie-
go, Krzyształowskiego.

od IX 1953 jestem żonaty z teresą z Reuttów.

ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI
KRAKÓW, KS. JÓZEFA 55ª



Ankieta personalna, Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Kraków, dnia 7 grudnia 1953 r[oku]

CHARAKtERYStYKA

obyw[atel] Wróblewski Andrzej – ur. dn. 15 czerwca 1927 r[oku] w Wilnie 
(ZSRR). Poch[odzenie] społ[eczne]: int[eligencja] prac[ująca]. ojciec – Broni-
sław – do r[oku] 1933 profesor Uniw[ersytetu] Stefana Batorego w Wilnie 
– bezpartyjny. obecnie już nie żyje. Matka – adiunkt Wydz[iału] Politechniki 
w Krakowie – bezpartyjna. Brat – Jerzy – st[arszy] asyst[ent] Wydziału 
Prawa U[niwersytetu J[agiellońskiego] w Krakowie – bezpartyjny. 

Wróblewski ukończył historię sztuki na U[niwersytecie] J[agiellońskim] 
(m[a]g[iste]r fil[ozofii]), następnie studiował na Akademii Sztuk Pięknych – 
ukończył w r[oku] 1951– złożył dyplom w 1952 r[oku] i został zaangażowa-
ny jako asystent na Wydziale Malarstwa. 

od 1949 r[oku] czł[onek] b[ratniaka] Z[wiązku] A[kademickiej] M[łodzieży] 
P[olskiej]. Był członkiem Prezydium Z[arządu] U[czelnianego] Z[wiązku] 
M]łodzieży] P[olskiej] A[kademii] S[ztuk] P[ięknych] oraz  pracował w 
F[ederacji] P[olskich] o[rganizacji] S[tudenckich], Z[rzeszeniu] S[tudentów] 
P[olskich] oraz w studenckich zespołach artystycznych. 

Jest kandydatem Partii od 20 XII 1950 r[oku]. 

 W latach 1947–[194]8 był przedstawicielem burżuazyjnych, formalistycz-
nych kierunków w sztuce. Potem przechodzi coraz głębiej na pozycję 
realizmu socjalistycznego. Był uczestnikiem i inspiratorem przełomów 

w dziedzinie plastyki. W tym czasie oddał Partii duże zasługi. Brał czynny 
udział w wystawach młodzieżowych i ogólnopolskich, wystawiając prace 
o wyraźnym obliczu ideowym. ostatnio wyróżniony na Festiwalu w 
Bukareszcie.

Z pracy pedagogicznej wywiązuje się przeciętnie. Pracuje i rozwija się pod 
poważnym naciskiem mieszczańskiego środowiska, z którego wyszedł. 
Politycznie i ideowo wysoko wyrobiony. Posiada dużą marksistowską wie-
dzę, zwłaszcza w dziedzinie estetyki, jednak na skutek nacisku środowiska, 
słabości charakteru i złego stanu zdrowia (często choruje) jego wiedza 
polityczna i duże uświadomienie ma dość nikły wpływ na pracę wewnątrz-
partyjną, jako kandydata. Stąd przedłużony staż kandydacki. 

Artystycznie wysoko uzdolniony i pracowity, reprezentujący wyraźne ide-
owe stanowisko. Wymaga jeszcze duże[j] opieki politycznej, gdyż skłonny 
jest do zniechęcenia i wahań.

Nałogów nie posiada. Jest sumienny i koleżeński. Postawa moralna i zacho-
wanie dobre. W dalszym ciągu napotyka na trudności rodzinne. Wpływy 
obcej ideologii ze strony matki i żony hamują jego aktywny stosunek do 
pracy politycznej i społecznej na Uczelni.

ŹRÓDŁo:  ARCHIWUM  ASP,  KRAKÓW,  tECZKA NR 775. 
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
Praca dwustronna: Kitek siedzący
[Kompozycja figuralna nr 763]
na odwrociu:  Teresa czytająca przy stole 

tusz/papier, 42 x 29,5 cm
napisy: p.g.: '763', l.d.: 'A.Wróblewski', oba ołówkiem

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 28 000 - 45 000

PoCHoDZENIE:
spadkobiercy artysty

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

oPRAWA:
praca zamontowana w passe-partout i plecy wykonane z bezkwasowej tektury 
posiadającej atest





A. Wróblewski, [Ludzie i Kitek], gwasz/papier naklejony na płótno, 99 x 128 cm

poz. 1, odwrocie:  teresa czytająca przy stole

Wróblewski w liście do przyjaciela, kolegi z grupy Samokształcenio-
wej Andrzeja Wajdy, datowanym na 10 listopada 1953 roku, pisze: 
„Chwilowo (…) praca moja jest w zawieszeniu: nie wiem czy Ci już 
mówiłem, że ożeniłem się i sprowadziłem żonę do domu, wskutek 
czego chwilowo i wewnętrznie i zewnętrznie nie mam wielkiego 
zapału do pracy. A nawet nie tyle pracuję i przemyśliwam (wybacz 
niegramatyczność) nad renowacją swojej koncepcji artystycznej, w 
kierunku wprowadzenia momentów surrealistycznych w ujęciu treści 
i w warsztacie. Kiedy jednak pomyślę o Jury i o narodzie, dla którego 
maluję, oblatuje mnie strach i zaczynam od początku artystyczny 



„W 1954 w domu i na rysunkach pojawiło się niemowlę. Studia małego dziecka i matki z dzieckiem 
posłużyły Wróblewskiemu do namalowania kilku obrazów olejnych („Karmiąca przy balkonie“ 1954, 
„Młoda matka z dzieckiem“, „Matka“, „Matki“, „Kitek“ 1955). Niemal wszystkie rysunki wykonane były 
tuszem lawowanym - w tym czasie ulubioną techniką Wróblewskiego.
Malarz dokumentował w tych szkicach początki życia dziecka od pierwszych dni. Ciekawość i czułość 
nie przeszkodziły w ostrości obserwacji, zapisywanych jak zawsze u Wróblewskiego, bez sentymenta-
lizmu. Rysował noworodka z niezwykłą intensywnością wbijającego spojrzenie w oczy matki, zawie-
szonego na nim jak na jedynej nici wiążącej go z obcym światem, siedzącego już, walczącego o rów-
nowagę z przeważającą kulą głowy, siedzącego pewnie na wadze, zwracającego głowę z niepokojem 
w kierunku leżącego obok noworodka rywala.”
KAtARZYNA KASPRZAK -StAMM „ANDRZEJA WRÓBLEWSKIE go PRACE NA PAPIERACH W: gWASZE , AKWARELA , RYSUNKI ANDRZEJA WRÓBLEWSKIE go. INEDItA“;

RED. ANNA WRo ńSKA, gALERIA IN SPE, WARSZAWA 2002, s. 15

rachunek sumienia. Bo właściwie jest jasne, że na dalszą metę nie jest do 
utrzymania ścisła „jedność czasu, miejsca i akcji”, a raczej może jedność 
światłocieniowa i przestrzenna, która jednak jest warunkiem zupełnie 
komunikatywnego obrazu. W oczekiwaniu, więc na natchnienie robię 
rysuneczki i szkice, i oglądam jak największy wachlarz starej i nowej sztuki 
w czym nie jest mi wcale pomocne zagracenie Krakowa, produkującego 
przede wszystkim kurz w Muzeach i pamiątki góralskie.” Artysta poślubił 
teresą Reutt (1927-1994) kilka tygodni wcześniej - ceremonia kościelna 
odbyła się 19 września 1953 roku, zaś 15 października małżonkowie zawarli 
ślub cywilny. Marazm w pracy artystycznej przełamują definitywnie naro-

dziny pierworodnego syna Andrzeja, w dniu 10 maja 1954 roku o godzinie 
19.50. Przez następne miesiące powstają rysunki o intymnym charakterze. 
Najczęstszymi bohaterami prac, wówczas prawie wyłącznie na papierze, 
staje się syn zwany w domu Kitkiem oraz teresa Wróblewska. Z tego okresu 
pochodzą przedstawienia Kitka bawiącego się piłką, raczkującego, siedzącego 
w łóżeczku czy na kocu oraz żony, która nie tylko czyta, pali papierosa, lecz 
także leży w łóżku. Dużą grupę stanowią prace, na których teresa wykonuje 
prozaiczne czynności domowe, takie jak obieranie warzyw czy prasowanie. 
Do tej grupy prac należy prezentowany obraz. Warto wspomnieć, że opisy-
wane tusze nie były szczerzej znane do czasu wystawy w 2002 roku.

Matka artysty, Krystyna Wróblewska, Andrzej  Wróblewski i Kitek



2

ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
Praca dwustronna: [Akt nr 753]
na odwrociu: [Kompozycja figuralna nr 753]

tusz/papier, 41,7 x 29,5 cm
napisy: p.g.: '753', p.d.: 'A.Wróblewski'

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 40 000 - 60 000

PoRÓWNAJ: 
- Andrzej  Wróblewski; red. Zofia gołubiew, galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, 
Muzeum Narodowe w Krakowie, Fundacja Instytut Propagandy Sztuki, Warsza-
wa, 1998; poz. 153.1, 153.2, s. 120
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927–1957), red. i koncep-
cja naukowa Magdalena Ziółkowska i Wojciech grzybała, Warszawa 2014, wyd. 
Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, Hatje Cantz 
Verlag: poz. 600 i 601

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

Akt pochylonej kobiety jest najpewniej jednym ze studiów przy-
gotowawczych do nieodnalezionej lub być może niezrealizowanej 
kompozycji olejnej. Anna Król, autorka katalogu prac olejnych, 
wiąże bardzo podobną pracę ze szkicami do obrazu „Studium 
aktu [Studium modelki grubej siedzącej]”, o którym artysta 
wspomina w kalendarzyku na rok 1955 pod datą 25–28 maja. 

Prezentowaną pracę z tą wyżej wspomnianą łączy poza modelki, 
bliżej nieokreślony przedmiot, na którym siedzi oraz dynamizm 
całego przedstawienia oparty za kilku mocniejszych liniach i 
zróżnicowanych tonalnie plamach lawowanego tuszu. Rysunek 
ten wpisuje się znakomicie w serię aktów i półaktów z pierwszej 
połowy 1955 roku.
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
(Głowa dziewczynki)
[Głowa dziewczynki nr 1027]

akwarela/papier, 29,5 x 21 cm
napisy: p.g.: '1027' ołówkiem, '1197' niebieskim długopisem, p.d.: 'A Wróblew-
ski', p.d.: 'głowa dziewczynki' na odwrociu '212' w kółku. 

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 75 000 - 85 000

Napisy ołówkiem naniosła matka artysty Krystyna Wróblewka (1904-1994) 
porządkując spuściznę po artyście po jego śmierci. Numer '1197' odnosi się do 
pozycji w katalogu pierwszej pośmiertnej wystawy w Pałacu Sztuki w Krakowie. 
Liczba '212' to pozycja z katalogowa z 1967 roku z Muzeum Narodowego 
w Poznaniu. 
 
WYStAWIANY: 
- 1967 Poznań, Muzeum Narodowe;  W 10 rocznicę śmierci Andrzeja  Wróblew-
skiego; poz. 212 s. 50
- 1968 Warszawa, Muzeum Narodowe;  W 10 rocznicę śmierci Andrzeja  Wró-
blewskiego; bez katalogu
- 1993 Katowice, Muzeum Śląskie; Andrzej  Wróblewski 1927 – 1957 w ramach 
wystawy Matka i syn. poz. 56 bp
- 1995 Warszawa, galeria Sztuki Współczesnej Zachęta; brak katalogu
- 1996 Kraków, Muzeum Narodowe, brak katalogu 
- 2004 Sopot, Państwowa galeria Sztuki, Warszawa, Pałac Królikarnia, Muzeum 
Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, oddział Muzeum Narodowego w  War-
szawie; Przekształcenia. Andrzej  Wróblewski 1927 – 1957; poz. 20
- Andrzej  Wróblewski. Wystawa pośmiertna. 1958; Spis prac niewystawionych, 
poz. 1135 s. 65
- Andrzej  Wróblewski: 1927-1957. Katalog wystawy w 10 rocznicę śmierci, 
Poznań 1967, redakcja Irena Modelska, muzeum Narodowe w Poznaniu, 1967; 
poz. 202 s. 49 
- Andrzej  Wróblewski 1927 – 1957; oprac. Izabela Kania, Muzeum Śląskie, 
Katowice, 1993

LItERAtURA:
- Przekształcenia. Andrzej  Wróblewski 1956-57, Państwowa galeria Sztuki 
w Sopocie, 2004
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927-1957), redakcja i kon-
cepcja naukowa Magdalena Ziółkowska i Wojciech grzybała, Warszawa 2014, 
wyd. Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, Hatje Cantz 
Verlag; reprodukcja poz. 13 s. 26
- Andrzej Wróblewski: 1927-1957. Katalog wystawy w 10 rocznicę śmierci, 
Poznań 1967, redakcja Irena Modelska, muzeum Narodowe w Poznaniu, 1967

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji  Andrzeja  Wróblewskiego

oPRAWA:
praca zamontowana w passe-partout i plecy wykonane z bezkwasowej tektury 
posiadającej atest





Wyobrażenie dziewczyny o ciemnych półdługich włosach na trwałe 
wpisało się jako jedno z charakterystycznych przedstawień dla później 
twórczości Wróblewskiego. W 1956 roku artysta odnotowuje malowa-
nie obrazów przedstawiających olę. ową dziewczyną byłą Aleksandra 
Peterschein, po mężu Szuliga (17XII 1928 – 23 II 1992), która w drugie 
połowie lat pięćdziesiątych pracowała jako modelka na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Pozowała także jej siostra Irena. obie pochodziły 
z Wieliczki, z wielodzietnej rodziny. Prawdopodobnie, gdyby nie obrazy 
malowane przez Wróblewskiego, byłaby jedną z wielu anonimowych 
modelek pozujących na krakowskiej uczelni. W archiwum zachowały się 
dokładne wykazy modeli zawierające ilości godzin i wysokość wypłacanych 
honorariów. Wśród nich znajdujemy nazwisko bohaterki prezentowanej 
akwareli. Wróblewski zrealizował ten temat trzykrotnie w obrazach na 
płótnie, z których dwa wchodzą w skład kolekcji muzealnych. „głowa 
modelki I” znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, zaś 
„głowa modelki III” w Muzeum Śląskim w Katowicach. Poza wymienio-
nymi obrazami Wróblewski malował olę, co najmniej kilkanaście razy. 
Są to zarówno całospostaciowe przedstawienia, stojącej, opartej o stołek 
Aleksandry, jak i najczęstsze, ciasno kadrowane ujęcia portretowe. Do tej 
ostatniej grupy należy prezentowana praca, która od strony rozwiązań 
formalnych i poziomu artystycznego jest bez wątpienia najlepszą pracą 
przedstawiającą Aleksandrę Peterschein w zbiorach prywatnych. 

„Swój rozwój artystyczny mógłbym scharakteryzować następująco: Na I i II 
roku ASP pracowałem w ramach dyscypliny postimpresjonistycznej. Później 
zetknąłem się z grupą abstrakcjonistów i brałem udział w Wystawie Sztuki 
Nowoczesnej, traktując ten kierunek dążeń artystycznych jako najbardziej 
marksistowski. Po wystawie zorientowałem się w sprzeczności swojej 
teorii z praktyką - reagowania ludzi na wystawie i zacząłem pracować nad 
realistycznym, tematycznym obrazem. około pół roku malowałem prace 
wyraźnie surrealistyczne, które jednak przez swoją siłą oddziaływania 
pozostały dla mnie najżywotniejszym momentem mojej twórczości. Widząc 
olbrzymie braki w moich umiejętnościach malarskich, skoncentrowałem 
się na realistycznym studium i poprawnej, psychologicznie pogłębionej 
kompozycji. ten okres poprzez IV i V rok ASP, trwa do dziś i wskutek braku 
czasu na stałe malowanie, nie wiem jak prędko będę mógł nawiązać do 
bardziej twórczych, skrótowych rozwiązań tematycznego obrazu. Co do 
pracy dydaktycznej: jest ona ściśle zależna od tego czy w danym okresie 
pracuję twórczo czy nie. Własna praca wzbogaca korektę i daje malarzowi 
wiarę w sens twórczości artystycznej wiarę, którą trzeba nieraz przekazać 
wahającym się studentom.”

ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI 

A.  Wróblewski, [głowa modelki III], olej/płyta, 61 x 43 cm, Muzeum Śląskie, Katowice



A.  Wróblewski, (głowa dziewczynki), 
[głowa dziewczynki nr 1026], akwarela/
papier, 29,6 x 21 cm, kolekcja prywatna 

A.  Wróblewski, (głowa dziewczynki), 
[głowa dziewczynki nr 1028], akwarela/
papier, 29,7 x 21 cm, kolekcja prywatna

A.  Wróblewski, (głowa dziewczynki), 
[głowa dziewczynki nr 1025], akwarela/
papier, 29,6 x 21,1 cm, kolekcja prywatna 

A.  Wróblewski, (Dziewczynka), tusz/
papier, 29,6 x 21 cm, kolekcja prywatna

Widok ogólny wystawy retrospektywnej w Muzeum Narodowym w Krakowie w 1996 roku.
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
[Kule, Kompozycja abstrakcyjna nr 100] 
na odwrociu zarys kompozycji abstrakcyjnej

tusz/papier, 21,3 x 18,6 cm
napisy: p.g.: '100'
na odwrociu: 'A. Wróblewski' oraz 'Kule', '1948' 
(oba napisy ręką córki artysty Marty Wróblewskiej)

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 25 000 - 50 000

Napisy ołówkiem naniosła matka artysty Krystyna Wróblewka (1904-1994) 
porządkując spuściznę po śmierci artysty
 
PoCHoDZENIE:
- spadkobiercy artysty
- w latach 2002-2011 obraz znajdował się w depozycie w Muzeum Narodowym 
w Krakowie

WYStAWIANY: 
- 2002, Warszawa, gorzów Wielkopolski, olsztyn, Elbląg, Poznań; gwasze, akware-
le, rysunki Andrzeja Wróblewskiego. Inedita; poz. 38 s. 36

LItERAtURA:
- gwasze, akwarela, rysunki Andrzeja Wróblewskiego. Inedita; red. Anna Wróńska, 
galeria In Spe, Warszawa 2002

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

oPRAWA:
passe-partout i plecy zostały wykonane z bezkwasowej tektury posiadającej atest
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
[Kompozycja, Kompozycja abstrakcyjna nr 96]

akwarela/papier, 29 x 18,5 cm
napisy: p.g.: '96', p.d.: 'A Wróblewski'

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 38 000 - 55 000

PoCHoDZENIE: 
- spadkobiercy artysty
- w latach 2002-2011 obraz znajdował się w depozycie w Muzeum Narodowym 
w Krakowie

WYStAWIANY:
- 2002, Warszawa, gorzów Wielkopolski, olsztyn, Elbląg, Poznań; gwasze, akware-
le, rysunki Andrzeja Wróblewskiego. Inedita; poz. 37, s. 36
-2012-2013, Kraków, Muzeum Narodowe, Andrzej  Wróblewski. Patrzeć wciąż 
naprzód; poz. 21 s. 13, rep. s. 21

LItERAtURA:
- gwasze, akwarela, rysunki Andrzeja Wróblewskiego. Inedita; red. Anna Wróńska,
galeria In Spe, Warszawa 2002; poz. 37 s. 36
- Patrzeć wciąż naprzód. Andrzej  Wróblewski (1927-1957); red. Magdalena 
Ziółkowska i Wojciech grzybała, Muzeum Narodowe
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927-1957), redakcja 
i koncepcja naukowa Magdalena Ziółkowska i Wojciech grzybała, Warszawa 
2014, wyd. Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, Hatje 
Cantz Verlag: poz. 53 s. 69

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

oPRAWA:
praca zamontowana w bezkwasowe passe-partout oraz takie same plecy
 

Praca ta powstała na arkuszu papieru pochodzącym ze szkicownika. Znaczna 
część kompozycji abstrakcyjnych Wróblewskiego malowana jest na niewielkich 
formatowo arkuszach papieru, często powtarzającym się rozmiarem jest ok. 
29 x 18,6 cm, z jedną krawędzią z widocznym śladem przerwanej perforacji, 
umożliwiającej swobodnego wyrwanie kartki z bloku.
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
Praca dwustronna: [Szkic do Rozstrzelań nr 1500] 
na odwrociu: [Akt nr 1500]

ołówek/papier, 22,8 x 30,9 cm
napisy: p.g.: '1500' niebieskim długopisem, p.d.: 'A. Wróblewski'

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 60 000 - 80 000

PoCHoDZENIE:
spadkobiercy artysty

WYStAWIANY: 
- 1967 Poznań, Muzeum Narodowe; W 10 rocznicę śmierci Andrzeja Wróblew-
skiego; poz. 131, s. 45
- 1968 Warszawa, Muzeum Narodowe; W 10 rocznicę śmierci Andrzeja Wrób-
lewskiego; brak katalogu

LItERAtURA:
- Andrzej  Wróblewski: 1927-1957. Katalog wystawy w 10 rocznicę śmierci, 
Poznań 1967, redakcja Irena Modelska, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1967
- Andrzej  Wróblewski; red. Zofia gołubiew, galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, 
Muzeum Narodowe w Krakowie, Fundacja Instytut Propagandy Sztuki, Warsza-
wa, 1998; poz. 48.1, s. 64
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927-1957), redakcja i 
koncepcja naukowa Magdalena Ziółkowska i Wojciech grzybała, Warszawa 2014, 
wyd. Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, Hatje Cantz 
Verlag: poz. 152 i 152, s. 178

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego





Szkic ten należy do grupy rysunków przygotowawczych do obrazów 
wchodzących w skład cyklu „Rozstrzelań” – jednego z najbardziej charak-
terystycznych i ikonicznych przedstawień nie tylko w twórczości Wró-
blewskiego, ale także w sztuce polskiej po II wojnie światowej. Szkic ten 
powstał najpewniej w styczniu 1949 roku, kiedy Wróblewski przebywał 
poza Akademią Sztuk Pięknych na rocznym urlopie zdrowotnym. Dzięki 
informacjom zanotowanym przez samego artystę w kalendarzyku na rok 
1949, wiemy kiedy powstały rysunki, większe szkice wykonane techniką 
gwaszu na papierze pakowym i osiem obrazów olejnych. Nie sposób 
przecenić znaczenia artystycznego i wartości kolekcjonerskiej oferowane-
go szkicu. Nie tylko możemy na nim prześledzić, w jaki sposób powstawała 
idea kompozycji pierwszego obrazu z cyklu „Rozstrzelań”, malowanego 
w dniach 16-18 stycznia 1949 roku, o autorskich tytułach „Rozstrzelany, 
Rozstrzelanie z gestapowcem”, ale także widzimy pomysły i studia prze-
łamanej i przekręconej figury człowieka, którą odnajdujemy w większości 
obrazów z tej serii. 

taką przekręconą postać człowieka odnajdujemy zwłaszcza w „Rozstrze-
laniu surrealistycznym”, które jest ozdobą kolekcji malarstwa polskiego 
XX wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie. Niezwykle interesujący 
jest precyzyjny rysunek umieszczony w dolnym rogu pracy. Schematyczny, 
naszkicowany kilkoma stanowczymi ruchami ołówka, portret człowieka 
„rozstrzelanego” o ostrych rysach, wydatnej szczęce i zaznaczonych 
nienaturalnie kościach policzkowych odnajdziemy w większości obrazów 
olejnych.

Wartym podkreślenia jest fakt, że Wróblewski nigdy za życia nie 
eksponował prac z tego cyklu poza jedną. Powstawały one nie jako „dla 
siebie”, poza Akademią. Należy pamiętać, że rok 1949 jest w sztuce 
polskiej przełomowy. to wtedy zapada decyzja o jedynej i słusznej dro-
dze, a ostatecznym potwierdzeniem wprowadzenia socrealizmu stają 
się Międzyszkolne Popisy Państwowych Szkół Artystycznych w Pozna-
niu, w których brał udział także Wróblewski, wystawiając ostatni, ósmy 

A.  Wróblewski, Rozstrzelanie surrealistyczne, olej/płótno, 130 x 199 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa 

poz. 6, odwrocie: [Akt nr 1500]



„Wróblewski obrazuje bezsilność, kruchość, fragmentaryczność, rozpad ofiar rozstrzelania, odarcie 
ich z wszystkiego, co stanowi o wartości życia, przede wszystkim z przyszłości. ofiary zdają się być 
bardziej zagubione, zakłopotane i bezsilne niż przerażone, zdają się być zdumione bezsensem i osta-
tecznością sytuacji.” 

WoJCIECH FANgoR, SZtUKA MUSI DZIAŁAć! RoZMoWY o ANDRZEJU WRÓBLEWSKIM, 
RED. PIotR BAZYLKo, KRZYSZtoF MASIEWICZ, WARSZAWA 2011, s. 56

obraz z cyklu zwany „Rozstrzelaniem poznańskim”. Jednak prezentacja 
ta odbywa się w ramach wystawy współzałożonej przez artystę grupy 
Samokształceniowej. Razem z nim wystawiali w Poznaniu Andrzej Stru-
miłło, Witold Damasiewicz, Konrad Nałęcki i Andrzej Wajda. ten ostatni 
po latach wspomina, że Wróblewski zaprosił go do siebie do domu by 
pokazać obrazy nad którymi pracował. Zwłaszcza obraz z „postacią 
strzelającą z pistoletu”. „Zrobiło to na mnie wielkie wrażenie, bo nie 
miało to nic wspólnego z nowoczesnymi (…), ani z koloryzmem i z 
tym, czego uczono nas w Akademii, ani z socrealizmem, który dopiero 
się zbliżał.”   

„Andrzej był człowiekiem bardzo ironicznym. Wszystko, co stanowiło 
prawdziwą tajemnicę jego postępowania, obracał w żart. Bardzo nie-
chętnie ujawniał swoje prawdziwe oblicze, nie lubił zwierzeń i osobistych 
wynurzeń. Kiedyś spytałem go: „Dlaczego wszystkie postacie zabitych 
malujesz błękitem?”, a on mi odpowiedział: „Mam dużą tubę błękitu 
pruskiego, a to jest bardzo wydajna farba”. A ja wiedziałem, że on po 
prostu szukał formy wyrażenia tego, iż ludzie po śmierci nadal żyją – 

chociaż sam w to nie wierzył – że nas ciągle prześladują, przychodzą do 
nas… Wiedziałem także, że ci wszyscy zmarli i do niego przychodzą. Nie 
potrafił opędzić się od nich. Śmierć towarzyszyła mu nieustannie.” 

ANDRZEJ WAJDA, MARtA tARABUŁA I ANDRZEJ WAJDA o ANDRZEJU WRÓBLEWSKI, 
„SALWAtoR I ŚWIAt” 1994, NR 1, s. 17–19

„Pozbawione cienia ofiary rozstrzelań mogą być tym, co zapamiętała 
źrenica świadka zanim żywy przekształcił się w martwego. Niemożliwy 
do uchwycenia moment, kiedy ktoś już nie jest żywy, lecz jeszcze nie 
do końca martwy. W istocie chodziło więc nie o portrety nieżywych 
ludzi, lecz o wizerunek samej śmierci, o zilustrowanie niemożliwego do 
przyswojenia fenomenu organicznej przemiany materii powodującej 
przekształcenie podmiotu w przedmiot. temu też musiał posłużyć zabieg 
fragmentaryzacji ciała i wskazanie na pamięć ubrań zachowujących 
kształty jeszcze przed chwilą żywego ciała, do których odwoływała się 
również Alina Szapocznikow.”

ANDA RottENBERg, WYStĄPIENIE PItAgoREJSKA PUŁAPKA, DoStęP 26.10.2014 
HttP://ARtMUSEUM.PL/EN/DoC/VIDEo-ANDRZEJ-WRoBLEWSKI-Z-BLISKA--Z-DALEKA-11

obrazy z serii Rozstrzelań na wystawie retrospektywnej w Muzeum Narodowym w Krakowie w 1996 r.
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
Praca dwustronna: [Buty, Martwa natura nr 115]
[Pejzaż miejski, Pejzaż miejski nr 115] 

akwarela/papier, 23,8 x 31,6 cm
napisy: po stronie pejzażu p.g.: '115', p.d.: 'A. Wróblewski'

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 25 000 - 55 000

PoCHoDZENIE:
- spadkobiercy artysty
- w latach 2002-2011 obraz znajdował się w depozycie w Muzeum Narodowym 
w Krakowie

WYStAWIANY: 
- 2002 Warszawa, gorzów Wielkopolski, olsztyn, Elbląg, Poznań; gwasze, akware-
le, rysunki Andrzeja Wróblewskiego. Inedita; poz. 155, s. 41

LItERAtURA:
- gwasze, akwarela, rysunki Andrzeja Wróblewskiego. Inedita; red. Anna Wróńska, 
galeria In Spe, Warszawa 2002

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

Artystę inspirowała codzienność. W martwych naturach zdradzał zainteresowa-
nie zwykłymi, na pozór mało atrakcyjnymi wizualnie przedmiotami użytkowymi. 
Malował młynki do kawy, kawiarkę, elektryczną maszynkę do gotowania czy 
rozrzucone buty. tematy takie realizował zarówno w manierze post-kapistowskiej 
jak i realistycznej.
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
Praca dwustronna: [Autoportret]

tusz/papier, 30,4 x 22,9 cm
napisy: p.g. '289' w kółku

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 40 000 - 60 000

PoCHoDZENIE: 
spadkobiercy artysty

LItERAtURA:
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927-1957), redakcja i kon-
cepcja naukowa Magdalena Ziółkowska i Wojciech grzybała, Warszawa 2014, 
wyd. Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, Hatje Cantz 
Verlag: poz. 304, 305, s. 418

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego





Andrzej  Wróblewski wykonywał autoportrety niezmiernie rzadko. Są to 
zaledwie dwa znane portrety malarskie i kilkanaście prac na papierze, co 
przy tak okazałym dorobku, jest liczbą niewielką. Dwa malarskie autopor-
trety powstały najprawdopodobniej na początku czerwca 1949 roku i są to: 
obraz olejny na płótnie (90 x 60 cm, kolekcja prywatna, dawniej w zbiorach 
olgi i Wojciecha Fibaków) oraz obraz na papierze pakowym naklejonym na 
płótno (olej/papier naklejony na płótno, 96 x 75 cm, praca zaginiona). 

Na obu z nich artysta przedstawił siebie w białej koszuli oraz w za dużej 
marynarce – charakterystycznym elemencie ubioru, często przywoływanym 
we wspomnieniach jego przyjaciół z czasów studiów. W prezentowanym tuszu 

widzimy ten sam kołnierz jak w wyżej wymienionych pracach. oferowane 
„Autoportrety” nie tylko ukazują świetny warsztat artysty, zwłaszcza wersja 
z uniesioną do góry głową, ale także pokazują studia różnych emocji. W jed-
nym nacisk położony jest na dokładność, szczegółowość, oddanie fizjonomii, 
drugi z kolei zdradza dążenie do skrótowości. Prace te zostały wykonane na 
jednej z kart wyrwanych ze szkicownika datowanego na lata 1949 -1950 - 
taką interpretację sugeruje także napis „Szkicownik 1949-50” naniesiony ręką 
córki artysty. Przyjmując to datowanie za pewne, opisywane portrety przed-
stawiają 21-letniego Wróblewskiego. Pojawienie się na rynku tak dobrego 
autoportretu Wróblewskiego należy uznać za duże wydarzenie. Mimo swojej 
pozornej skromności, praca ta może być ozdobą niejednej kolekcji.

Dyplom ukończenia Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Andrzej  Wróblewski na balkonie mieszkania na ul. Ks. Józefa 55a w Krakowie.



„Niewątpliwie był również na zewnątrz typem intelektualisty i to tego znanego nam dobrze od 
kilkunastu lat – intelektualisty zażenowanego, trochę zawstydzonego tym, że wypadało mu na tej 
planecie parać się sprawami bytowymi, które jakoś nie bardzo godzimy sobie wzajemnie z obrazem 
jednostki myślącej. Aby dopełnić zewnętrzną sylwetkę Andrzeja, przypomnę jego charakterystyczny 
strój, który zresztą widzimy w wielu obrazach Andrzeja. Była to marynarka z wąskimi klapami, wie-
lokrotnie malowana w »Rozstrzelaniach« i w innych kompozycjach, uszyta z materiału płóciennego, 
stąd łamliwego. Szkicował ją w wielu studiach. także w rozwiniętych obrazach dostarczała mu ona 
możliwości studiowania wielokrotności fałdowań. Poza tym można go było widzieć często w szaliku, 
który przypominają niektóre autoportrety i w poważnym charakterystycznym kapeluszu, co w łącz-
ności z twarzą, niezwykle młodą, w pierwszych latach mojej z nim znajomości optymistyczną, później 
bardziej już tragiczną, dawało w całości szczupłą figurę o bardzo rozumnym wysokim czole i bardzo 
jasnych oczach, o zdecydowanie określonym zaciemnieniu w źrenicach.”

WItoLD DAMASIEWICZ, ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI W 10-LECIE ŚMIERCI. REFERAtY I gŁoSY W DYSKUSJI Z KoNFERENCJI W RogALINIE 4 MAJA 1967 R., 
PoZNAń 1971, s. 21–22

A.  Wróblewski, (Autoportret pogodny), akwarela, tusz/papier, 30 x 42 cm, Muzeum Narodowe, Kraków
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
Praca dwustronna: (Maska) 
na odwrociu [Scena miejska nr 943]

gwasz, tusz/papier, 29,5 x 21 cm
napisy: p.g.: '943', ołówkiem '1135', długopisem p.d:.: 'A Wróblewski' l.d.: 'Maska'

cena wywoławcza: 35 000 zł
estymacja: 48 000 - 68 000

Napisy ołówkiem naniosła matka artysty Krystyna Wróblewka (1904-1994) 
porządkując spuściznę po śmierci artysty. Numer '1135' odnosi się do pozycji 
w katalogu pierwszej pośmiertnej wystawy w Pałacu Sztuki w Krakowie.

PoCHoDZENIE:
- spadkobiercy artysty

WYStAWIANY: 
- 1967 Poznań, Muzeum Narodowe; W 10 rocznicę śmierci Andrzeja Wróblew-
skiego; poz. 202 s.49
- 1968 Warszawa, Muzeum Narodowe; W 10 rocznicę śmierci Andrzeja Wrób-
lewskiego; brak katalogu
- 1994 Katowice, Muzeum Śląskie; Andrzej  Wróblewski 1927 – 1957 w ramach 
wystawy Matka i syn. poz. 52 bp 
- 2004 Sopot, Państwowa galeria Sztuki, Warszawa, Pałac Królikarnia, Muzeum 
Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, oddział Muzeum Narodowego w Warsza-
wie; Przekształcenia. Andrzej  Wróblewski 1927 – 1957; poz.18

LItERAtURA:
- Andrzej  Wróblewski. Wystawa pośmiertna. 1958; Spis prac niewystawionych, 
poz. 1135, s. 65
- Andrzej  Wróblewski: 1927-1957. Katalog wystawy w 10 rocznicę śmierci, 
Poznań 1967, redakcja Irena Modelska, muzeum Narodowe w Poznaniu, 1967; 
poz. 202, s. 49 
- Andrzej  Wróblewski 1927 – 1957; oprac. Izabela Kania, Muzeum Śląskie, 
Katowiece, 1993
- Przekształcenia. Andrzej  Wróblewski 1956-57, Państwowa galeria Sztuki w 
Sopocie, 2004,; poz. 18, s. 70 
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927-1957), redakcja i 
koncepcja naukowa Magdalena Ziółkowska i Wojciech grzybała, Warszawa 2014, 
wyd. Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, Hatje Cantz 
Verlag; reprodukcja poz. 479, s. 336

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

oPRAWA: 
praca zamontowana w passe-partout i plecy wykonane z bezkwasowej tektury 
posiadającej atest 





W wydanej w 2014 roku obszernej monografii „Unikanie stanów po-
średnich. Andrzej  Wróblewski (1927–1957)” prezentowany gwasz był 
reprodukowany obok późnych prac inspirowanych m.in. współczesną 
artyście sztuką Jugosławii, a przede wszystkim kamiennymi nagrobkami, 
które Wróblewski widział na wystawie w Muzeum Etnograficznym 
w Belgradzie, podczas swojej podróży jesienią 1956 roku. ten oficjalny 
wyjazd, w towarzystwie Barbary Majewskiej, miał miejsce w dniach 
30 października – 21 listopada i informują o nim szczegółowo notatki 
artysty poczynione się w kalendarzyku na ten rok. Sama wizyta w 
belgradzkim muzeum przypadła na dni 9 i 10 listopada 1956 roku i naj-
prawdopodobniej była jednym z najbardziej inspirujących doświadczeń 
dla późniejszej twórczości Wróblewskiego. 

Znamiennym jest, że: „Artysta wyruszył w podróż w momencie głę-
bokiego kryzysu osobistego, który zmusił go do zrewidowania własnej 
postawy artystycznej”. W tym sensie, jak zauważyła Barbara Majew-
ska, „była to nie tylko podróż w aurze polskiego Października, lecz 
podróż na Południe”. Innymi słowy, w trakcie tego wyjazdu Wróblewski 
i Majewska chłonęli piękno egzotycznych krajobrazów i otwierali się na 
nowe doznania: „inne formy wzgórz, inne zapachy, inna roślinność, inne 
światło, inne budowle, inni ludzie”. (Barbara Majewska, Poszukiwanie 
Andrzeja  W., „Więź” 2007, nr 6, cyt. za: http://www.wiez.pl/czasopismo
/;s,czasopismo_szczegoly,id,526,art,14502 [dostęp: 19 XI 2013]) Majew-
ska i Wróblewski byli pod wyjątkowo silnym wrażeniem różnorodności 
Jugosławii - od „europejskości Lublany, zasobności, spokoju”, po „krainę 
mistyczną nad jeziorem ohrid”. 

Prezentowana praca, zatytułowana przez matkę artysty „Maska”, zdaje 
się łączyć w sobie nie tylko kilka źródeł inspiracji, ale także zwra-
cają w niej uwagę elementy groteski, czytelne w różnokolorowych 
źrenicach, czy przerysowanych zmarszczkach. od strony formalnej, siła 
przedstawienia tkwi w lapidarność linii połączonej z minimum użytych 
środków wyrazu.  

okładka i strony z katalogu wystawy Wiejskie nagrobki w Serbii w Muzeum 
Etnograficznym w Belgradzie, którą Wróblewski zwiedzał w Belgradzie w 
1956 roku.

poz. 9, odwrocie: [Scena miejska nr 943]



„trudno mi jest określić swój stosunek do artystycznej przeszłości świata. Nie odbiegam - w wybo-
rze ulubionych epok czy mistrzów - od większości artystów. Mogę natomiast stwierdzić, że najwięcej 
inspiracji odebrałem ze strony rzeźby, względnie fresku (nie jest chyba potrzebne wyliczanie o jaką 
rzeźbę i fresk chodzi), bo mam na myśli sztukę starochińską i starohinduską, egipską, oraz pewne 
okresy i rzeźby fresku europejskiego. Ponadto mój stosunek do ulubionych dzieł sztuki nie jest stały 
lecz zmienny. W szczególności sztuka nowoczesna jest dostatecznie bogatym terenem, aby w każdej 
fazie swego życia znaleźć w nim odpowiedniego „opiekuna”. Z malarzy, do których mam tak zwaną 
„słabość”, wymieniłbym Chagalla, Kleego, wczesny surrealizm („fotograficzny”), pierwszą fazę kubizmu, 
Cezanne’a, - każdego zresztą z różnych powodów. Podoba mi się sztuka skrajnie poetycko-uczucio-
wa, albo skrajnie intelektualna, szukająca nie obrazu, a metody jego tworzenia. Lubię zmienność oso-
bowości u artysty - jak np. u Picassa - i nowoczesny typ twórczości, polegający nie tyle na tworzeniu 
pojedynczych arcydzieł, ile na pewnym następstwie dzieł, które w sumie tworzą dzisiejszy odpowied-
nik arcydzieła.”

ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI



10

ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
[Dom nr 736]

tusz/papier, 20,9 x 29,7 cm
napisy: p.g.: '736', p.d.: 'A.Wróblewski'

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 18 000 - 28 000

PoCHoDZENIE: 
spadkobiercy artysty

LItERAtURA:
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927-1957), redakcja i 
koncepcja naukowa Magdalena Ziółkowska i Wojciech grzybała, Warszawa 2014, 
wyd. Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, Hatje Cantz 
Verlag: poz. 346, s. 392

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

oPRAWA:
praca zamontowana w passe-partout i plecy wykonane z bezkwasowej tektury 
posiadającej atest
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
[Ryby nr 17]

ołówek/papier, 45 x 31,5 cm
szary papier naklejony na bibułę japońską
napisy: p.g.: '17' p.d.: 'Andrzej  Wróblewski'

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 38 000 - 58 000

PoCHoDZENIE: 
- spadkobiercy artysty

LItERAtURA:
- Andrzej  Wróblewski nieznany, red. Jan Michalski, galeria Zderzak, 
Kraków 1993,s. 132
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927-1957), 
redakcja i koncepcja naukowa Magdalena Ziółkowska i Wojciech grzybała, 
Warszawa 2014, wyd. Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama 
Mickiewicza, Hatje Cantz Verlag: rep. nr. 100, s. 110

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

oPRAWA:
praca zamontowana w passe-partout i plecy wykonane z bezkwasowej tektury 
posiadającej atest





We wczesnej twórczości Andrzeja Wróblewskiego - sprzed 1949 roku 
- uporczywie powraca kilka motywów układających się w spójne, często 
przenikające się serie. Pojawiają się na przykład: „Same już tylko prostokątne 
podziały o polach gładkich i pustych, albo pełnych, uwypuklonych obrzeżają-
cym je kolorem. Siatki przestrzenne o różnej gęstości i wypełnieniu. Podziały 
kwadratowe z wpisanymi kołami pustymi albo zamalowanymi. Same koła, 
niektóre płaskie, inne półplastyczne, różnie zabarwione. Kule o błyszczących 
mozaikowych powierzchniach. Spirale i słońca w koronach kolorowych 
płomieni” (Mieczysław Porębski, Przedmowa, [w:] Andrzej  Wróblewski. 
Wystawa pośmiertna, kat. wystawy, Pałac Sztuki, Kraków 1958, s. 6) Do tej 

grupy wczesnych prac należą także liczne w œuvre artysty przedstawienia 
ryb. Motyw ten, obok skrzypiec, występuje we wspomnianych, wczesnych 
gwaszach i akwarelach, aż po ostatnie prace wykonane w technice mono-
typii. Pojawiają się ryby gładkie i opływowe, ryby wrzecionowate, których 
wąskie, wydłużone tułowia, albo pokryte romboidalnymi quasi - łuskami, albo 
drobnymi kawałkami wielobarwnej układanki, przypominającej fascynujące 
obrazki widziane przez szkiełko kalejdoskopu. Ich grzbiety wyglądają jak 
opalizujące ciała niebieskie. takie same układy artysta powtarzał wypełniając 
wnętrza planet i gwiazd, które niespokojnie krążą w przestworzach kosmo-
su. Ryby sprowadzone do schematycznie zarysowanego kształtu, wypeł-

A.  Wróblewski, obraz na temat okropności wojennych, 1948, olej/płótno, 72 x 100 cm, Muzeum Lubelskie, Lublin

Widok ekspozycji w Wystawy Sztuki Nowoczesnej w krakowskim Pałacu Sztuki na przełomie 1948-49 roku.



nionego jednolitą plamą czerwonego lub niebieskiego koloru czy też ryby 
przywodzące na myśl ilustracje z książki dla dzieci pojawiają się w onirycznej 
scenerii zatopionych miast. 

Wizerunki ryb mają także głębokie znaczenie symboliczne. Zwierzęta 
związane z żywiołem wody były łączone w kulturze pogańskiej z narodzi-
nami i nieśmiertelnością, a i chrześcijaństwo od swego zarania posługiwało 
się znakiem ryby. Pojawiały się przede wszystkim w kulcie bóstw miłości 
i płodności, można je odczytywać jako symbol życia. W intrygujący sposób 
przedstawienia ryb Jan Michalski łączy m.in. z mitem orfickim: „W sztuce 

Wróblewskiego mit orfeusza wraca z wielką siłą. Można powiedzieć, że 
kształtuje ją w jej najbardziej istotnym, eschatologicznym wymiarze. Poszcze-
gólne składniki mitu rozciągają się od przedstawień ryb do czaszek, czyli od 
wczesnych prac z 1948 roku do ostatnich z 1957.” ( Jan Michalski, Chłopiec 
na żółtym tle, Kraków 2010, s. 9) Jan Michalski widzi w nich także jedne 
z pierwszych, dojrzałych prac: „Przedstawienia ryb, wód płynących i potopu 
są początkiem jego dojrzałej artystycznie twórczości. Ryby Wróblewskiego 
są różnych gatunków, występują pojedynczo lub w ławicach. Ich przedstawie-
nia mają konotacje historyczne, symboliczne, archetypiczne.” ( Jan Michalski, 
Chłopiec na żółtym tle, Kraków 2010, s. 55).

A.  Wróblewski, [Ryba], akwarela/papier, 19 x 31 cm, depozyt w Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków

A.  Wróblewski, [Ryba nr 159], akwarela/papier, 22,6 x 16,2 cm, kolekcja prywatna
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
[Ryba, Ryba nr 162]

ołówek/papier, 8,8 x 22,7 cm
na odwrociu tusz
napisy: p.g.: '162', p.d.: 'A. Wróblewski'

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 35 000 - 45 000

WYStAWIANY: 
- 2002 Warszawa, gorzów Wielkopolski, olsztyn, Elbląg, Poznań; gwasze, akware-
le, rysunki Andrzeja Wróblewskiego. Inedita; poz. 146, s. 41

LItERAtURA:
- gwasze, akwarela, rysunki Andrzeja Wróblewskiego. Inedita; red. Anna Wróńska, 
galeria In Spe, Warszawa 2002

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

oPRAWA:
praca zamontowana w passe-partout i plecy wykonane z bezkwasowej tektury 
posiadającej atest



 „Jego obrazy są ordynarne, widoczne z daleka, rażą z bliska swoją wyrazistością. Każda kula czy ryba 
jest bardziej konkretna niż naturalny przedmiot - głowa oglądającego. Wszystko w obrazach jest na 
wierzchu i woła najprostszymi słowami o radości i sile.”

ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI 
„tEKSt, KtÓRY WRAZ Z INNYMI SŁUżYŁ Do oPRoWADZANIA WYCIECZEK RoBotNICZYCH Po WYStAWIE SZtUKI NoWoCZESNEJ.”
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
[Kompozycja abstrakcyjna- zielona, Kompozycja abstrakcyjna nr 46] 
na odwrociu: [Ryby]

akwarela/papier, 16,3 x 22,7 cm
napisy: p.g.: '46', p.d.: 'A Wróblewski'
napis p.d.: '1948' (ręką Marty Wróblewskiej, córki artysty)

cena wywoławcza: 45 000 zł
estymacja: 50 000 - 70 000

Napisy ołówkiem naniosła matka artysty Krystyna Wróblewka (1904-1994) porządku-
jąc spuściznę po śmierci artysty

PoCHoDZENIE:
kolekcja prywatna  

WYStAWIANY:
- 2002, Warszawa, gorzów Wielkopolski, olsztyn, Elbląg, Poznań; gwasze, akware-
le, rysunki Andrzeja Wróblewskiego. Inedita; poz. 142 (wystawiona jako [Ryby])

LItERAtURA:
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927-1957), redakcja i 
koncepcja naukowa Magdalena Ziółkowska i Wojciech grzybała, Warszawa 2014, 
wyd. Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, Hatje Cantz 
Verlag: poz. 33 s. 58

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

oPRAWA:
praca zamontowana w passe-partout i plecy wykonane z bezkwasowej tektury 
posiadającej atest





obrazy abstrakcyjne Andrzeja Wróblewskiego można podzielić pod wzglę-
dem zastosowanych przez artystę formy wyrazu. Pierwsza grupa obejmuje 
prace zbudowane z prostokątów. W takich kompozycjach artysta całe po-
wierzchnie płócien lub arkuszy dzieli, a następnie wypełnia kolorami: czerwie-
nią, bielą, zielenią, granatem czy żółcieniem. także z prostokątów Wróblewski 
buduje pejzaże architektoniczne, którym z racji dalekiego uproszczenia, braku 
przestrzeni bliżej jest do abstrakcji niże realistycznych widoków. 

Drugi zespół to kompozycje tworzone z figur kolistych. Koła wypełnione 
barwą lub drobnymi podziałami wewnętrznej, migotliwej mozaiki, okręgi ob-
wiedzione pulsującym konturem w pracach takich jak „Słońce i inne gwiazdy” 
czy „Niebo” reprezentują ciała niebieskie. Skoncentrowane, zamknięte bryły, 
poprzez umieszczenie w sieci wzajemnych relacji, zaczynają sprawiać wrażenie 
ruchu w pustej przestrzeni. Na oczach widza rozgrywa się dynamiczny spek-
takl stworzenia kosmicznego porządku. 

W porównaniu z wymienionymi obrazami akwarela „Kompozycja abstrak-
cyjna – zielona, Kompozycja abstrakcyjna nr 46” z pewnością wyróżnia się 
większą statycznością układu. W geometryczną strukturę kwadratów wpisane 
są koła i okręgi. Niemniej jednak zasada budowy kompozycji jest wspólna dla 
wszystkich omawianych prac. opiera się ona na kontraście figury i tła. Koło 
wypełnione zielonym kolorem stanowi możliwą do zidentyfikowania część 
przedstawienia, ale okrąg wykreślony zielonym konturem, jest wyodrębnio-

nym fragmentem papierowego tła, na którym nic nie namalowano. Nie jest 
więc elementem przedstawienia, a raczej kompozycja powstaje w przewrot-
nej grze pomiędzy tworzeniem i pustką podłoża. Zastosowana metoda jest w 
tym przypadku wyjątkowo wyraźna, ponieważ mamy do czynienia z akwarelą 
wykonaną przy użyciu tylko jednego koloru. Podobne mniejsze akwarele 
i szkice abstrakcyjne znajdowały się, naklejone łącznie na kilku arkuszach 
sztywnego papieru, w tzw. Wielkiej tece, która prawdopodobnie była zapre-
zentowana na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w krakowskim Pałacu Sztuki 
na przełomie 1948 i 1949 roku. Na tej wystawie Wróblewski zaprezentował 
po raz pierwszy swoje prace, w tym także słynny obraz zatytułowany „treść 
uczuciowa rewolucji”, który zawieszono w westybulu Pałacu Sztuki. Prostokąt 
płótna szczelnie wypełniają koła zamalowane intensywnymi kolorami, tłoczące 
się na tle wielobarwnej mozaiki. 

Praca została zreprodukowana i umieszczona w portfolio zwierającym 
kilkadziesiąt czarno-białych zdjęć. Na reprodukcji tej widzimy, że w prawym 
dolnym rogu nie ma aktualnie widocznej „sygnatury”, którą naniosła matka 
artysty, Krystyna Wróblewskiego (1904-1994), już po jego śmierci, porządkując 
spuściznę artystyczną syna. Brak tej sygnatury skłania do postawienia tezy, 
iż reprodukcję tę mógł wykonać sam Wróblewski (lub inny fotograf na jego 
zlecenia), a wspomniane portfolio jest rodzajem autorskiego albumu z naj-
ciekawszymi realizacjami malarskimi. W tymże albumie-portfolio znajdują się 
jeszcze inne prace wystawione na aukcji (poz.: 5, 6).

„Malarstwo jest tworzeniem tworów płaskich, tak, jak architektura, przestrzennych. Rzeźba jest archi-
tekturą. Wszelka przestrzenność lub bryłowatość w malarstwie jest fałszem. Malarstwo - to obrazy. 
obrazy - to prostokąty, najdoskonalszy prostokąt - to kwadrat. Kwadrat na płaszczyźnie jest jedynym 
tworzywem malarza. Doszliśmy do programu artystycznego, wspólnego Piet Mondrianowi i Kazimie-
rzowi Malewiczowi. oto poglądy Malewicza (1913) rok: czystymi geometrycznymi pra-elementami 
malarstwa jest kwadrat z jego równowagą boków idących w dwóch różnych kierunkach, i koło, 
zamknięte w sobie. Pochodnymi są: krzyż i prostokąt.”

ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI „MALARStWo ABSoLUtNE”

Poz. 13, odwrocie: [Ryby]



Widok ogólny wystawy retrospektywnej w Muzeum Narodowym w Krakowie w 1996 roku ze wczesnymi pracami 
abstrakcyjnymi i Zatopionymi miastami.

Portfolio - album prac Andrzeja Wróblewskiego, [w:] „Chłopiec na żółtym tle”, Jan Michalski, Kraków 2009

A.  Wróblewski, treść uczuciowa rewolucji, 1948, olej/płótno, 128 x 198 cm, Muzeum Narodowe, Poznań
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
[Tatry – pejzaż zimowy, Kompozycja pejzażowa nr 446]

akwarela/papier, 29,4 x 20,8 cm
napisy: p.g.: '446', p.d.: 'A .Wróblewski'
na odwrociu '255' w kółku

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 19 000 - 38 000

PoCHoDZENIE: 
- spadkobiercy artysty 
- w latach 2002-2011 obraz znajdował się w depozycie w Muzeum Narodowym 
w Krakowie

WYStAWIANY: 
- 2002 Warszawa, gorzów Wielkopolski, olsztyn, Elbląg, Poznań; gwasze, akwarele, 
rysunki Andrzeja Wróblewskiego. Inedita; poz. 266, s. 44

LItERAtURA:
- gwasze, akwarela, rysunki Andrzeja Wróblewskiego. Inedita; red. Anna Wróńska, 
galeria In Spe, Warszawa 2002
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927-1957), redakcja i koncepcja 
naukowa Magdalena Ziółkowska i Wojciech grzybała, Warszawa 2014, wyd. Fundacja 
Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, Hatje Cantz Verlag: poz. 354, s. 397

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

oPRAWA:
praca zamontowana w bezkwasowe passe-partout oraz takie same plecy





góry były wielką pasją Andrzeja Wróblewskiego. Bywał często w tatrach 
i w nich zginął tragicznie w 1957 roku. tatrzańska część jego twórczości 
jest mało znana, a charakteryzuje się niezwykłą oryginalnością i siłą wyrazu. 
Z informacji zawartych w notatkach dziennych, wiemy, że artysta bardzo 
często wyjeżdżał do Zakopanego i bardzo dużo czasu spędzał na górskich 
wycieczkach. Fascynacja Wróblewskiego górami przejawiła się także w jego 
twórczości. Prezentowana praca, jak i inne widoki, po raz pierwszy zapre-
zentowana została szerszej publiczności na wystawie podróżującej „gwasze, 

akwarela, rysunki Andrzeja Wróblewskiego. Inedita” w 2002 roku. temat 
widoków poszczególnych tatrzańskich szczytów najlepiej został zrealizowany 
w serii kilkudziesięciu tuszy, które obecnie stanowią własność Muzeum ta-
trzańskiego w Zakopanem. Prezentowane, kameralne dzieło, należy do drugiej 
grupy prac, wykonanych w technice akwareli. Jest ono przykładem nie tylko 
świetnego warsztatu, pozwalającego na realizacje w niewielkim formacie prac 
o czysto realistycznej formie, ale przede wszystkim pokazuje zainteresowanie 
Wróblewskiego otaczającym go światem.

„Miałem już za sobą przebyty chlubnie jeden żleb śnieżny - chlubnie, bo z duszą na ramieniu udało 
mi się regularnie i bez popłochu przebyć cały kawałek - stopnie przydały mi się potem, były luk-
susowo wprost wykopane! Byłem więc obeznany już ze śnieżnym żlebem i uodporniony na jego 
efekty. Spojrzeć w dół: stroma gładzizna biała i niepokalana, z misternymi torami spadłych kamyków, 
aż hen, w piarżyste stopy gór, w cichość doliny.”

ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI, 1952 

Prace pochodzą ze zbiorów Muzeum tatrzańskiego im. Dra tytusa Chałubińskiego w Zakopanem



Widok ekspozycji wystawy 32 prac na papierze 
zorganizowanych w Muzeum im. Leona Wyczół-

kowskiego w Bydgoszczy, 1964 r. 
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
[Szkic do Martwej natury z cebulą]

tusz/papier, 29,7 x 42 cm
napisy: p.g.: '699', p.d.: 'A.Wróblewski'

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 25 000 - 55 000

PoCHoDZENIE: 
spadkobiercy artysty

LItERAtURA:
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927-1957), redakcja i 
koncepcja naukowa Magdalena Ziółkowska i Wojciech grzybała, Warszawa 2014, 
wyd. Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, Hatje Cantz 
Verlag; poz. 20 s. 49

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

oPRAWA:
praca zamontowana w passe-partout i plecy wykonane z bezkwasowej tektury 
posiadającej atest
 
to znakomite studium stanowi szkic do obrazu olejnego „Martwa natura z 
cebulą” (olej/płótno, 46 x 73 cm, kolekcja prywatna). Zdaniem Anny Król, autorki 
katalogu prac olejnych Wróblewskiego, wersja olejna, a zatem także prezentowa-
ny szkic, powstała w 1953 roku. 



„Artysta – zapewne pod wpływem dla niego nowego życia domowego po ślubie [...] - wykonał olej-
no kilka martwych natur kuchennych oraz kilka akwarelą i tuszem.” 

ANNA KRÓL, KAtALog oBRAZÓW oLEJNYCH W ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI, 
RED. ZoFIA goŁUBIEW, gALERIA SZtUKI WSPÓŁCZESNEJ ZACHętA, MUZEUM NARoDoWE W KRAKoWIE, FUNDACJA INStYtUt PRoMoCJI SZtUKI, 

WARSZAWA 1998, S. 105
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
[Fragment pracowni, Scena we wnętrzu nr 817]

tusz/papier, 29,5 x 41,9 cm
napisy: p.g.: '817', p.d.: 'A. Wróblewski'
Na odwrociu '122' w kółku

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 30 000 - 50 000

PoCHoDZENIE: 
- spadkobiercy artysty
- w latach 2002-2011 obraz znajdował się w depozycie w Muzeum Narodowym 
w Krakowie

LItERAtURA:
- gwasze, akwarela, rysunki Andrzeja Wróblewskiego. Inedita, red. Anna Wróńska, 
galeria In Spe, Warszawa 2002
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927-1957), redakcja i 
koncepcja naukowa Magdalena Ziółkowska i Wojciech grzybała, Warszawa 2014, 
wyd. Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, Hatje Cantz 
Verlag; poz. 365 s. 402

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

oPRAWA:
praca zamontowana w passe-partout i plecy wykonane z bezkwasowej tektury 
posiadającej atest

Intymne przedstawienie wnętrza ukazuje fragment mieszkania 
Wróblewskich w Krakowie, mieszczącego się przy ulicy Księcia Józefa 
55a. Mieszkanie było zarazem pracownią artysty. Między sprzętami 
domowymi (krzesło i fotel) stoją przygotowane do pracy blejtramy lub 
gotowe już obrazy. Meble te możemy rozpoznać w innych kompozycjach 
Wróblewskiego, skrzynia służyła jako podstawa do komponowania mar-

twych natur np. z kwiatami czy butami, zaś krzesło i fotel znamy z gwaszy 
i akwarel z ostatnich dwóch lat twórczości. Zainteresowanie artysty 
studiami codzienności związane jest z założeniem rodziny, przyjściem 
na świat pierworodnego syna i budowaniem więzi rodzinnych. W tym 
samym wnętrzu Wróblewski malował siedzącą na skrzyni żonę teresę, 
karmiącą i czytającą książkę.
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
Praca dwustronna: 
[Szkic do Młodej matki z dzieckiem, Kompozycja figuralna nr 748]
na odwrociu: [Kompozycja figuralna nr 748]

ołówek/papier, 41,6 x 29,5 cm
napisy: p.g.: na odwrociu p.g.:'748', p.d.: 'A. Wróblewski' (ręką matki artysty)
napis l.d.: 'do 'Młodej matki z dzieckiem' 'Szkic do matki (rys. dwustronny), oł., 
42 x 29,5 cm (2.150.1) 1955' (ręką Marty Wróblewskiej, córki artysty)

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 39 000 - 50 000

Napisy ołówkiem naniosła matka artysty Krystyna Wróblewska (1904-1994) 
porządkując spuściznę artysty po jego śmierci. 
 
LItERAtURA:
- Andrzej  Wróblewski, red. Zofia gołubiew, galeria Sztuki Współczesnej Za-
chęta, Muzeum Narodowe w Krakowie, Fundacja Instytut Promocji Sztuki, 
Warszawa 1998; il. 150.1 s. 118

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego





Postać tej samej co w prezentowanym rysunku matki karmiącej piersią dziecko, 
przedstawił Wróblewski w słynnym obrazie „Matki” (olej, płótno, 108,5 x 
135 cm) z 1955 roku. Praca obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Narodo-
wego w Warszawie. obraz ten wystawiany był pod innym, również autorskim 
tytułem „Antyfaszystki” na ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki „Przeciw 
wojnie, przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale. Karmiąca na obrazie i 
prezentowanym rysunku ma niemalże tę samą pozę, w identyczny sposób trzy-
ma niemowlę. Podobne, olejne studia, które wykonał artysta do obrazu zatytu-
łowanego „Młoda matka karmiąca dziecko” ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie, ukazują warsztat i kolejne etapy pracy nad płótnem „Matki”. 

A.  Wróblewski, [Młoda matka z dzieckiem], olej/płótno, 84 x 54,5 cm, 
Muzeum Narodowe, Kraków 

Poz. 17, odwrocie: [Kompozycja figuralna nr 748]



A.  Wróblewski, [Akt], olej/płótno, Muzeum Narodowe, Warszawa

A. Wróblewski, Matki, Antyfaszystki, 1955, olej/płótno, 135 x 108,5 cm, Muzeum Naro-
dowe, Warszawa
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
[Kompozycja figuralna nr 65]

akwarela/papier, 22,7 x 16,6 cm
napisy: p.g.: '65', p.d. 'A Wróblewski'

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 38 000 - 50 000

LItERAtURA:
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927-1957), redakcja i 
koncepcja naukowa Magdalena Ziółkowska i Wojciech grzybała, Warszawa 2014, 
wyd. Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, Hatje Cantz 
Verlag; poz. 22 s. 52

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego
 

„Kompozycja figuralna nr 65” przedstawia obwiedzioną wyraźnym kontu-
rem kobiecą sylwetkę. Linia opisująca postać znajduje swoją kontynuację 
w prostokątnej ramce powtarzającej kształt papierowego podłoża. Figura 
opracowana została w sposób sumaryczny – artysta zaznaczył jedynie jej 
główne cechy anatomiczne, co pozwala na przyporządkowanie jej do zespo-
łu wczesnych prac z lat 1948–1949.

Postać kobiety nie została ujęta tu w całości. Jej ciało zostało brutalnie 
okaleczone – zamiast rąk sterczą w powietrzu dwa krótkie kikuty. W œuvre 

Wróblewskiego odnajdujemy podobne prace, w których figura ludzka 
została poddana zbiegom uproszczenia. Ciekawą analogią do prezentowanej 
pracy wydaje się zaginiony obecnie gwasz „Para bez rąk”  przedstawiający 
kobietę i mężczyznę, bez kończyn górnych bezradnie stojących w bliżej 
nieokreślonej przestrzeni. „Kompozycja figuralna nr 65” zwraca uwagę 
swoim wyjątkowo silnym ekspresyjnym wyrazem. Wynika on z umiejętnego 
wykorzystania przez Wróblewskiego potencjału czerwieni. Artysta osiągnął 
poruszający efekt całości przy zastosowaniu niezwykle oszczędnych środ-
ków plastycznych. 
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
(Święta)
[Kompozycja figuralna nr 1135]

akwarela, tusz, gwasz/papier, 22 x 30 cm
napisy: p.g.: '1135', p.d.: 'A Wróblewski ' (oba napisy ołówkiem)

cena wywoławcza: 35 000 zł
estymacja: 48 000 - 58 000

Napisy ołówkiem naniosła matka artysty Krystyna Wróblewska (1904–1994) 
porządkując spuściznę po śmierci artysty.
 
LItERAtURA:
- Andrzej  Wróblewski: 1927-1957. Katalog wystawy w 10 rocznicę śmierci, 
Poznań 1967, redakcja Irena Modelska, muzeum Narodowe w Poznaniu, 1967 
- Andrzej  Wróblewski 1927-1957, red. Joanna Kordjak-Piotrowska, Jerzy gmurek, 
Muzeum Narodowe w Warszawie, 2007
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927-1957), redakcja i 
koncepcja naukowa Magdalena Ziółkowska i Wojciech grzybała, Warszawa 2014, 
wyd. Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, Hatje Cantz 
Verlag
- Andrzej  Wróblewski. Wystawa pośmiertna. 1958, Spis prac niewystawionych; 
poz. 1271, s. 67

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego
 
oPRAWA: 
praca zamontowana w passe-partout i plecy wykonane z bezkwasowej tektury 
posiadającej atest

ta zagadkowa i zarazem symboliczna kompozycja pozostawała nieznana bada-
czom twórczości Wróblewskiego. Praca, zakupiona w latach 70. bezpośrednio 
od rodziny artysty, nie była dotąd eksponowana i reprodukowana. Przedstawia 
ona zabandażowaną niczym egipska mumia kobietę, ze złotą aureolą wokół 
głowy, leżącą na stole lub może ołtarzu. W tle za nią stoi podobnie wyglądający 

mężczyzna w marynarce. oboje znajdują się w nieokreślonej przestrzeni 
wypełnionej niebiesko-zielonym kolorem. Wtórny tytuł „Święta” nadała 
przedstawieniu matka artysty nie tłumacząc znaczenia tej symbolicznej 
sceny. Pojawienie się tej pracy w obiegu aukcyjnym uzupełnia ogląd na późną 
twórczość artysty.
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
[Traktor] 
na odwrociu: szkice

akwarela, gwasz/papier, 25,1 x 36 cm
napisy: p.g.: '111' ołówkiem, '275' niebieskim długopisem, p.d.: ' A Wróblewski', 
l.d.: 'traktor' na odwrociu '127' w kółku

cena wywoławcza: 40 000 zł
estymacja: 50 000 - 65 000

Napisy ołówkiem naniosła matka artysty Krystyna  Wróblewka (1904-1994) 
porządkując spuściznę po śmierci artysty. Numer '275' odnosi się do pozycji na 
liście prac niewystawionych w katalogu pierwszej pośmiertnej wystawy w Pałacu 
Sztuki w Krakowie. W katalogu podano jednak inne wymiary pracy.

WYStAWIANY: 
- 1967 Poznań, Muzeum Narodowe;  W 10 rocznicę śmierci Andrzeja  Wróblew-
skiego; poz. 127 s.45
- 1968 Warszawa, Muzeum Narodowe; W 10 rocznicę śmierci Andrzeja Wró-
blewskiego; brak katalogu
- 1995 Warszawa, galeria Sztuki Współczesnej Zachęta; brak katalogu 
- 1996 Kraków, Muzeum Narodowe, brak katalogu

LItERAtURA:
- Andrzej  Wróblewski: 1927-1957. Katalog wystawy w 10 rocznicę śmierci, 
Poznań 1967, redakcja Irena Modelska, muzeum Narodowe w Poznaniu, 1967;
- Andrzej  Wróblewski 1927-1957; kat. wyst. red. Joanna Kordiak-Piotrowska, Jerzy 
gmurek, Muzeum Narodowe w Warszawie, 2007; il.4 s.40
- Chłopiec na żółtym tle, Jan Michalski, Kraków 2009; s. 255

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

oPRAWA:
praca zamontowana w passe-partout i plecy wykonane z bezkwasowej tektury 
posiadającej atest





Portfolio - album prac Andrzeja Wróblewskiego, [w:] „Chłopiec na żółtym tle”, Jan Michalski, Kraków 2009

Praca przedstawiająca uproszczony i zredukowany do kilku brył traktor, 
wydaje się ujęciem niezwykłym i nietypowym dla twórczości Wróblew-
skiego. głębsza analiza pozwala jednak nie tylko umieścić ją w konkretnym 
okresie twórczości, ale także znaleźć do niej analogie. W portfolio-albumie 
(reprodukowanym powyżej) praca ta zestawiona została z abstrakcją, 
uproszczonym pejzażem miejskim i akwarelą przedstawiającą lokomoty-
wę. W książce „Wróblewski nieznany” znajdują się zdjęcia wykonane przez 

Wróblewskiego, przedstawiające różnorodne wehikuły lub środki trans-
portu: konia, wagon kolejowy, samochód ciężarowy, autobus, samochód 
osobowy, tramwaj. Wszystkie te „pojazdy” poruszają się i stanowią środki 
transportu. Pochodzącą najpewniej z końca lat 40. pracę należy interpreto-
wać jako wyraz zainteresowania Wróblewskiego maszynami i ich budową 
– takie fascynacje ujawniają liczne drobne szkice słupów telegraficznych, 
układów rur, zaworów i maszynerii.
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
Zdjęcie rodzinne

gwasz, tusz/papier, 29,4 x 41,7 cm
napisy: p.g.: '1307', p.d.: 'Zdjęcie rodzinne'

cena wywoławcza: 48 000 zł
estymacja: 60 000 - 70 000

WYStAWIANY:
- 1995 Warszawa, galeria Sztuki Współczesnej Zachęta; brak katalogu
- 1996 Kraków, Muzeum Narodowe; brak katalogu

LItERAtURA:
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927-1957), redakcja i 
koncepcja naukowa Magdalena Ziółkowska i Wojciech grzybała, Warszawa 2014, 
wyd. Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, Hatje Cantz 
Verlag; poz. 93 s. 105

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

oPRAWA:
praca zamontowana w passe-partout i plecy wykonane z bezkwasowej tektury 
posiadającej atest
 

„Zdjęcie rodzinne” to nietypowa i niezwykła w dorobku Wróblewskiego praca. 
Artysta przedstawił rodzinę ustawioną w zwartej grupie, oczekującą na wyko-
nanie pamiątkowej fotografii. Wszystkie postacie patrzą uważnie przed siebie, 
w stronę niewidocznego obiektywu. Paradoks sytuacji polega na tym, że w rolę 
wykonującego zdjęcie fotografa wcielił się sam artysta. Siedem postaci ustawio-
nych na wprost widza, w galowych, odświętnych strojach czeka na wykonanie 
pamiątkowego, rodzinnego zdjęcia. Wszystkie cechy i upozowanie postaci wska-
zują, że mamy do czynienia z fotografią ślubną. Samo przedstawienie jest równie 

intrygujące, co użyte przez artystę środki wyrazu. Na pierwszym planie siedzi 
młoda para, tuż za nimi ustawieni zostali rodzice. W sposób przewrotny praca 
ta łączy się z dużą grupą prac wyobrażających kobietę i mężczyznę we wnętrzu, 
siedzących na krzesłach czy pokazanych jedynie portretowo. Sugestywność tego 
przedstawienia polega na zastosowaniu ograniczonej, prawie monochroma-
tycznej, gamy barw. Szarości, czerń i gwaszowa biel przywołują na myśl stare, 
czarno-białe fotografie. także niezamalowanie całej powierzchni arkusza wydziela 
kilkumilimetrową ramę, tak charakterystyczną dla tradycyjnych zdjęć. 
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
[Akt]

ołówek, węgiel/szary papier, 60,3 x 43,2 cm
napisy: p.d.: 'AWróblewski', l.d.: 'AWróblewski' (odwrócone o 180 stopni)

cena wywoławcza: 27 000 zł
estymacja: 35 000 - 45 000

LItERAtURA:
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927-1957), redakcja i 
koncepcja naukowa Magdalena Ziółkowska i Wojciech grzybała, Warszawa 2014, 
wyd. Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, Hatje Cantz 
Verlag; poz. 149 s. 175

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego
 
 
W twórczości Wróblewskiego temat aktu powraca w różnych odsłonach 
i okresach. Prezentowana praca należy do grupy kilku innych aktów zarówno 
męskich jak i kobiecych o zbliżonym formacie, podłożu i technice wykonania, 
zachowanych w prywatnych zbiorach i skatalogowanych przez Fundację An-
drzeja Wróblewskiego. oferowana praca jest niewątpliwie jedną z najlepszych 
w tym zespole. Ich charakter wskazuje na to, że powstały w czasie studiów 
artysty w krakowskiej akademii. Badania przeprowadzone w archiwum 
i w zbiorach Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie udowodniły, że 

co najmniej jeden obraz autorstwa Waleriana Borowczyka (olej/płótno, 85 x 
60 cm nr. in. M340 MASP-K) znajdujący się w kolekcji muzeum akademickiego 
przedstawia tę samą modelkę co praca Wróblewskiego. obraz Borowczyka 
datowany jest na 1948 rok, można zatem przyjąć tę datę za rok powstania 
omawianej pracy. Faktem godnym podkreślenia jest także autorska sygnatura 
Wróblewskiego położona na pracy dwukrotnie. Należy przypomnieć, że więk-
szość podpisów dodała po śmierci artysty jego matka Krystyna Wróblewska 
(1904–1994), porządkując œuvre syna. 
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
[Martwa natura nr 110] 

akwarela/papier, 25,1 x 36,2 cm
napisy: p.g.: '110', p.d.: 'A Wróblewski'

cena wywoławcza: 26 000 zł
estymacja: 35 000 - 45 000

LItERAtURA:
- Andrzej  Wróblewski 1927-1957; red. Joanna Kordjak-Piotrowska, Jerzy 
gmurek, Muzeum Narodowe w Warszawie, 2007; il. 3 s. 38; (z błędnymi 
wymiarami pracy)
- Chłopiec na żółtym tle, Jan Michalski, Kraków 2009; str. 255
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927-1957), redakcja 
i koncepcja naukowa Magdalena Ziółkowska i Wojciech grzybała, Warszawa 
2014, wyd. Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, 
Hatje Cantz Verlag; poz. 95 s. 109

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

oPRAWA:
praca zamontowana w passe-partout i plecy wykonane z bezkwasowej 
tektury posiadającej atest
 

„Martwa natura nr 10” należy do serii wczesnych prac Wróblewskiego, dato-
wanych jak dotąd w literaturze na lata 1948/1949. Chociaż Fundacja Andrzeja 
Wróblewskiego nie zamieściła tej daty w monografii poświęconej twórczości 
artysty ze względu na brak jej potwierdzenia, wydaje się, że jest ona w tym 
przypadku trafna. Świadczy o tym zbieżność sposobu zakomponowania tej 
pracy oraz innych powstałych mniej więcej w tym samym czasie. Chodzi o 
zasadę abstrakcyjną – syntetyczne opracowanie formy. Na schematycznie 
wyznaczonej powierzchni stołu widzimy cztery uproszczone kształty butelek 
i dzbanków. Zamiast iluzji głębi oddanej za pomocą światłocienia, następstwo 
planów zostało podkreślone poprzez przenikanie się przezroczystych po-
wierzchni naczyń. Martwa natura jest jednym z tematów typowych dla tradycji 
malarstwa akademickiego. W usankcjonowanej przez stulecia hierarchii, znaj-
dowała się jednak niżej niż akt czy sceny historyczne. Dopiero impresjonizm 
oraz postimpresjonizm w wersji Cézanne’a przyniósł jej nobilitację. 

Ujęcie tego tematu przez Wróblewskiego charakteryzuje się zaskakującą 
dojrzałością wykonania. Artysta wykazał daleko posuniętą niezależność 

świadczącą o poszukiwaniu indywidualnego wyrazu poprzez śmiałe 
eksperymenty formalne. opracowanie „Martwej natury nr 10” odbiega 
bowiem z jednej strony od schematów realistycznego odzwierciedlania 
rzeczywistości, z drugiej – od dominujących wówczas na krakowskiej 
Akademii tendencji kolorystycznych. Dążenie do upraszczania form nie 
stanowi jedynej wspólnej właściwości tej i podobnych prac Wróblew-
skiego. Należy jeszcze zwrócić uwagę na rolę koloru, który – posługując 
się słowami Mieczysława Porębskiego – „[…] jak gdyby samodzielnie 
analizuje przedmiot przez wyodrębnienie i przeciwstawienie poszcze-
gólnych jego partii […]. trzeba bowiem zaznaczyć, że w malarstwie 
Andrzeja każdy kolor ma swoje własne znaczenie. Co innego i kiedy 
indziej mówi u niego intensywny błękit, co innego różne odmiany agre-
sywnego różu, jeszcze co innego szara zieleń, gorący oranż, jasna żółć 
i zła, świecąca biel. Elementy tego swoistego układu zaczęły się zaznaczać 
już w okresie pierwszych abstrakcji.” (Mieczysław Porębski, Przedmowa, 
[w:] Andrzej  Wróblewski. Wystawa pośmiertna, kat. wyst., Pałac Sztuki, 
Kraków 1958, s. 11)
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
[Pejzaż miejski nr 92]

akwarela/papier, 14,7 x 20,8 cm
napisy: p.g.: '92', na odwrociu: p.d.: 'A. Wróblewski' (ręką matki artysty)
oraz l.d.: 'Miasto K-256 1947-1948 ?' (ręką córki artysty Marty Wróblewskiej?)

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 25 000 - 55 000

Napisy ołówkiem naniosła matka artysty Krystyna Wróblewska (1904-1994) 
porządkując spuściznę po śmierci artysty.

oznaczenie odnosi się do utożsamienia opisywanej pracy z pozycją 256 w spisie 
prac niewystawionych, zamieszczonych w katalogu pierwszej pośmiertnej wysta-
wy w Pałacu Sztuki w Krakowie.
 
PoCHoDZENIE: 
spadkobiercy artysty

LItERAtURA:
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927-1957), redakcja i 
koncepcja naukowa Magdalena Ziółkowska i Wojciech grzybała, Warszawa 2014, 
wyd. Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, Hatje Cantz 
Verlag; poz. 76 s. 91

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

oPRAWA:
praca zamontowana w passe-partout i plecy wykonane z bezkwasowej tektury 
posiadającej atest
 

Równolegle do charakterystycznych, akademickich tematów takich jak akt 
czy martwa natura, Wróblewski odnosi się do form abstrakcji geometrycznej. 
Z okresu studiów malarskich pochodzą prace skomponowane z prostych figur 
– kwadratów i prostokątów – obwiedzionych wyraźnym konturem. Wypełnione 
czystym kolorem, tworzą różnorodne układy. obrazy te świadczą nie tylko 
o znajomości historycznego języka form artystycznych, ale też o podobieństwie 
myślenia Wróblewskiego do wielkich poprzedników. Konstruktywizm, neopla-
stycyzm, suprematyzm, o których artysta wypowiadał się w jednym ze swoich 
tekstów, stanowiły próbę wyrazu istoty świata poprzez stopniowe oczyszczanie 
przedstawienia z odniesień do rzeczywistości przedmiotowej. Układy i stosunki 
figur geometrycznych miały ujmować uniwersalne zasady kryjące się pod 
zmiennością widzialnej postaci rzeczy. „Pejzaż miejski nr 92” został skompo-
nowany na zasadzie połączenia razem prostych kształtów geometrycznych. 
Widzimy uproszczony, ale jednak czytelny obraz uliczki z rozmieszonymi wzdłuż 

niej dwoma rzędami zabudowań. Nie przeszkadza to w odbieraniu tego widoku 
w kategoriach abstrakcji. 

tworząc niefiguratywne prace Wróblewski ilustrował szczególne widzenie 
przedmiotu, o którym świadczy zapis z 25 stycznia 1948 roku: „Dzień wycieczki 
do Wieliczki. Wiosna w styczniu. Słońce ogrzało ziemię i wydobyło spod brud-
nego śniegu trawę czystą i suchą jak wybielały deszczami szkielet. Niebo kryształ. 
Słupy telegraficzne stoją na taśmie szosy otoczone kostkami domów jak figury 
szachowe na szachownicy różnobarwnej. […] Ponieważ Słońce jest okrągłe, 
więc na Ziemi wszystko – słupy, domy, pola – są kanciaste. Człowiek jest wpisany 
w skomplikowany układ prostych”. Analiza „Pejzażu miejskiego nr 92” oraz po-
dobnych przedstawień może prowadzić do wniosku, że Wróblewski nie tylko nie 
chciał rozerwania związku pomiędzy obrazem i rzeczywistością zewnętrzną, ale 
pragnął przede wszystkim stworzyć syntezę pomiędzy realnością, a abstrakcją.
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
Gość dyplomatyczny, (Przyjazd dyplomaty) , 1955 r.

akwarela, gwasz, tusz/papier, 29,3 x 41,6 cm
napisy: p.g.: '886' ołówkiem, '1090' niebieskim długopisem, p.d.: 'A. Wróblew-
ski', l.d.: 'Przyjazd dyplomaty'  (ręką matki artysty)
na odwrociu: 'gość dyplomatyczny 55' (ręką artysty)

cena wywoławcza: 42 000 zł
estymacja: 55 000 - 70 000

Napisy ołówkiem naniosła matka artysty Krystyna  Wróblewska (1904-1994) 
porządkując spuściznę po śmierci artysty. Numer '1090' odnosi się do pozycji na 
liście prac niewystawionych w katalogu pierwszej pośmiertnej wystawy w Pałacu 
Sztuki w Krakowie.
 
WYStAWIANY: 
- 1967 Poznań, Muzeum Narodowe;  W 10 rocznicę śmierci Andrzeja  Wróblew-
skiego; katalog poz. 187 s.48
- 1968 Warszawa, Muzeum Narodowe; W 10 rocznicę śmierci Andrzeja  Wró-
blewskiego; brak katalogu
- 1994 Katowice, Muzeum Śląskie; Andrzej  Wróblewski 1927 – 1957 w ramach 
wystawy Matka i syn; katalog poz. 39 bp
- 1995 Warszawa, galeria Sztuki Współczesnej Zachęta; brak katalogu
- 1996 Kraków, Muzeum Narodowe; brak katalogu

LItERAtURA:
- Andrzej  Wróblewski. Wystawa pośmiertna. 1958. Spis prac niewystawionych; 
poz. 1090 s. 64
- Andrzej  Wróblewski: 1927-1957. Katalog wystawy w 10 rocznicę śmierci, 
Poznań 1967, redakcja Irena Modelska, muzeum Narodowe w Poznaniu, 1967
- Andrzej  Wróblewski 1927 – 1957; oprac. Izabela Kania, Muzeum Śląskie, 
Katowice, 1993
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927-1957), redakcja i kon-
cepcja naukowa Magdalena Ziółkowska i  Wojciech grzybała,  Warszawa 2014, 
wyd. Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, Hatje Cantz 
Verlag; il. poz.296 s. 361

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

oPRAWA:
praca zamontowana w passe-partout i plecy wykonane z bezkwasowej tektury 
posiadającej atest





twórczość Andrzeja Wróblewskiego nie jest powszechnie kojarzona z kary-
katurą czy satyrą polityczną. ten motyw działalności artysty odkryła dopiero 
monografia „Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927–
1957)”. Na kartach szkicownika datowanego na lata 1949/50 pojawiają 
się aktualne w ówczesnych realiach społeczno-politycznych tematy ujęte 
w prześmiewczym tonie. Najpewniej nie przypadkowo prace te powstały 
niedługo po Kongresie Satyryków zorganizowanym 8 listopada 1948 roku. 
Podczas jego obrad przemówienie dotyczące roli satyry w kształtowaniu 
nowego porządku społecznego wygłosił Jerzy Borejsza. Nie tylko podkreślił 
jej wychowawczą rolę, lecz także wyraźnie wskazał, jakie zagadnienia 
powinna podejmować: „Atakować należy pozostałości szlachetczyzny, 
tytułomanię, megalomanię, przejawy kapitalistycznej mentalności, alkoholizm, 
zdziczenie obyczajów i chamstwo, przerosty administracyjne, warcholstwo 
i plotkarstwo”. Do zaleconego katalogu motywów sięgnął Wróblewski 
w przedstawieniach klasy robotniczej i kapitalistów, militarystycznych 
zakusów Zachodu, anachronicznych rojeń polskiej emigracji w Londynie, 
a nawet alkoholizmu. „gość dyplomatyczny, (Przyjazd dyplomaty)” – praca 
wykonana w technice akwareli i gwaszu, datowana na 1955 rok – pochodzi 
z późniejszego okresu i może być zestawiona z realizacjami takimi jak „Pan 
prezydent” czy „order”. Pomimo zgodności przedstawień z lat 1949/50 
z wytycznymi partii, pomimo prawomyślności Wróblewskiego, wyrażającej 

się w jego poglądach politycznych oraz determinacji, z jaką podjął próbę 
przystąpienia do partii komunistycznej, późniejsze prace zdradzają rys 
krytyczny wobec dominującej ideologii oraz jej konkretnych przedstawicieli. 
toporna twarz dyplomaty, zaczerwieniony nos i uszy, ukradkowe spojrzenie 
spod ronda kapelusza z pewnością nie budzą pozytywnych skojarzeń.  
W krzywym zwierciadle karykatury swoje odbicie znalazł tym razem nie 
zepsuty świat kapitalizmu, a jeden z komunistycznych oficjeli. ten krytyczny 
wyraz z pewnością ma związek ze zmianami, jakie nastąpiły w sferze poli-
tycznej. Śmierć Stalina oraz referat Nikity Chruszczowa „o kulcie jednostki 
i jego następstwach” wygłoszony na XX Zjeździe KPZR miały wpływ na 
poglądy Wróblewskiego i odwiodły artystę od bezwzględnego podążania 
szlakami wytyczonymi przez partyjne władze. Poza sferą ikonograficzną pre-
zentowanej pracy, warto zwrócić uwagę na ciekawe zakomponowanie sceny. 
Charakterystyczne jest fotograficzno-filmowe kadrowanie kompozycji, 
uproszczenie przedstawienia do minimum jednak bez szkody dla czytelności 
i odbioru tematu. Faktem trudnym do przecenienia w interpretacji tej 
pracy jest najprawdopodobniej autorski tytuł i datowanie umieszczone na 
odwrociu pracy, co jest niezmiernie rzadkie w całej twórczości Wróblew-
skiego. Artysta datował i tytułował tylko te prace, które zamierzał wystawić 
jako zespół 36 prac na wystawie w 1956 roku w Klubie Związku Literatów 
Polskich w Warszawie oraz cykl „Powódź w Holandii”.

„Wróblewski natomiast postawił sobie zadanie wywierania presji na odbiorcy i dokonania zmian 
w postrzeganiu obrazu o tematyce historycznej. Interesował go obraz »żywy«, społecznie aktyw-
ny.” (…) „Po okresie prób malowania w stylu realizmu socjalistycznego powrócił do własnego 
realizmu, do realizmu bezpośredniego, co świadczy o tym, że zawiódł się na ideologii i na własnych 
pomysłach transformacji ideologii w sztukę, i wrócił do tego, co było dla niego naturalne, do głębo-
kiej uniwersalnej metafory.” 

RYSZARD WoŹNIAK, SZtUKA MUSI DZIAŁAć! RoZMoWY o ANDRZEJU WRÓBLEWSKIM, 
RED. PIotR BAZYLKo, KRZYSZtoF MASIEWICZ, WARSZAWA 2011, S. 147
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
Praca dwustronna: [Martwa natura z owocami, Martwa natura nr 168]
na odwrociu: Martwa natura z lampą naftową 

akwarela/papier, 23 x 30,8 cm
napisy: l.g.: '168', p.g.: 'A Wróblewski' oba napisy wzdłuż krawędzi

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 30 000 - 50 000

PoCHoDZENIE: 
spadkobiercy artysty

WYStAWIANY: 
- 2002, Warszawa, gorzów  Wielkopolski, olsztyn, Elbląg, Poznań; gwasze, akwa-
rele, rysunki Andrzeja Wróblewskiego. Inedita; poz. 139 s. 40

LItERAtURA:
- gwasze, akwarela, rysunki Andrzeja  Wróblewskiego. Inedita; red.  Anna  Wroń-
ska, galeria In Spe, Warszawa 2002
- Chłopiec na żółtym tle, Jan Michalski, Kraków 2009, s. 255

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja  Wróblewskiego

oPRAWA:
praca zamontowana w passe-partout i plecy wykonane z bezkwasowej tektury 
posiadającej atest





Klasyczny temat martwej natury, przedstawiającej owoce i warzywa umiesz-
czone przez artystę na ozdobnym talerzu, stojącym na ciemnej powierzchni 
odbijającej jego kształt, wydaje się jeszcze ciekawszy w zderzeniu ze szkicem 
na odwrociu. Martwa natura z głową i lampą naftową, ma co najmniej kilka 
wariantów, w tym dwa obrazy olejne. Przedmioty w prezentowanej pracy 
często pojawiają się w innych ujęciach i przedstawieniach. tę samą głowę 
i zwykłą lampę naftową z odblaśnicą lub lusterkiem przedstawiono w 
„Martwej naturze z głowami” (olej/płótno, 53 x 64 cm, kolekcja prywatna) 
oraz w „Martwej naturze z głową i lampą” (olej/płótno, 41 x 53 cm, obecnie 
w kolekcji Muzeum Puszkina w Moskwie) oraz na kilku akwarelach i tuszach. 
Niniejsza kompozycja posiada tak samo ustawione przedmioty, w przypadku 
obrazu moskiewskiego zmieniło się jednak źródło światła. tam głowę 
najmocniej oświetla lampa, zaś w omawianej akwareli głowa rzuca cień, 

który jest pochodną światła padającego z przeciwnej strony. Podobny w obu 
ujęciach jest układ tła, jego podział oraz zastosowana kolorystyka. Wszystkie 
te elementy pozwalają w sposób wysoce prawdopodobny twierdzić, że 
omawiana praca jest jednym ze studiów przygotowawczych, w których 
artysta poszukiwał właściwych proporcji (niewielka zmiana wielkości lampy) 
oraz kierunku oświetlenia.

Ciekawy jest także fakt, że omawiana praca, wraz z innymi przedstawiający-
mi te same rekwizyty, umieszczona została w swoistym portfolio-albumie. 
Nie jest niestety znany ani autor samych reprodukcji ani autor koncepcji 
ułożenia tychże reprodukcji. Zdaniem redaktora publikacji „Chłopiec na 
żółtym tle” Jana Michalskiego, w której po raz pierwszy i jedyny zostało ono 
opublikowane, autorem reprodukcji i układu był sam artysta.

A.  Wróblewski, [Martwa natura z głową i lampą], olej/płótno, 41 x 53 cm, 
Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina, Moskwa



A.  Wróblewski, [Martwa natura z głowami], olej/płótno, 53 x 64 cm, kolekcja prywatna
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
Praca dwustronna: Portret Aleksandry Peterschein 
[Kompozycja figuralna nr 1257] 

tusz/papier, 41,9 x 29,4 cm
napisy: p.g.: '1257', p.d.: 'A. Wróblewski'

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 30 000 - 50 000

PoCHoDZENIE: 
spadkobiercy artysty

LItERAtURA:
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927-1957), redakcja 
i koncepcja naukowa Magdalena Ziółkowska i Wojciech grzybała, Warszawa 
2014, wyd. Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, 
Hatje Cantz Verlag; poz. 101, s. 112

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego
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ANDRZEJ  WRÓBLEWSKI (1927 - 1957)
[Kompozycja ze skrzypcami]

tusz/papier, 31 x 44,7 cm
szary papier zdublowany na bibule japońskiej
napisy: p.d.: 'Andrzej  Wróblewski'

cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 35 000 - 50 000

PoCHoDZENIE: 
- spadkobiercy artysty
- w latach 2002-2011 obraz znajdował się w depozycie w Muzeum Naro-
dowym w Krakowie

WYStAWIANY: 
- 2002, Warszawa, gorzów Wielkopolski, olsztyn, Elbląg, Poznań; gwasze, 
akwarele, rysunki Andrzeja Wróblewskiego

LItERAtURA:
- gwasze, akwarela, rysunki Andrzeja Wróblewskiego. Inedita; red. Anna 
Wróńska, galeria In Spe, Warszawa 2002; poz. 48, s. 36
- Unikanie stanów pośrednich. Andrzej  Wróblewski (1927-1957), redakcja 
i koncepcja naukowa Magdalena Ziółkowska i Wojciech grzybała, Warszawa 
2014, wyd. Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, 
Hatje Cantz Verlag; poz. 642, s. 714

oPINIE:
praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

oPRAWA:
praca zamontowana w passe-partout i plecy wykonane z bezkwasowej 
tektury posiadającej atest
 
Namalowany tuszem na papierze pakowym obraz łączy w sobie zaintere-
sowanie Wróblewskiego tematem zarówno abstrakcji jak i figuracji. W tym 
osobistym studium widzimy rekwizyty wpisane w formy geometryczne ta-
kie jak prostokąt, kwadrat i okrąg, umieszczone w zredukowanej przestrzeni. 
Jedynym rozpoznawalnym przedmiotem, o realistycznym choć również 

poddanym deformacji kształcie, jest instrument muzyczny zazwyczaj 
interpretowany w literaturze jako skrzypce. Pod takim tytułem obraz był do 
tej pory wystawiany i reprodukowany. Jednak takiemu tradycyjnemu rozpo-
znaniu zdaje się przeczyć jego zakończenie w postaci szpiczastej podstawki, 
występującej w instrumentach takich jak wiolonczela czy kontrabas.





PRZEWoDNIK DLA KLIENtA

I. PRZED AUKCJĄ

1. Cena wywoławcza

Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest kwotą, od której rozpoczynamy 

licytację. obiekty licytowane są w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena 

wywoławcza lub równej tej kwocie.

2. opłata aukcyjna

Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu 

i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) 

– w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych – w wysokości 15%. opłata aukcyjna obowiązuje 

również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt nie został sprzedany w ramach aukcji. 

Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAt. Na zakupione 

obiekty wystawiamy faktury VAt marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie klienta, najpóźniej siedem 

dni od daty zapłaty.

3. Estymacja

Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma charakter wskazówki dla zain-

teresowanego nim klienta. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie estymacji, rekomendu-

jemy kontakt z naszymi doradcami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej górnej 

granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych 

opłat dodatkowych. 

4. Estymacje w walutach innych niż polski złoty

transakcje aukcyjne zawierane są w polskich złotych, jednakże estymacje w katalogu aukcyjnym mogą 

być podawane w euro lub dolarach amerykańskich. Kurs walut w dniu aukcji może się różnić od tego 

w dniu druku katalogu, informacja ta ma więc charakter orientacyjny. 

5. Cena gwarancyjna

Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej zgody sprzedającego. Za-

warta jest pomiędzy ceną wywoławczą a dolną granicą estymacji. Jej wysokość jest informacją poufną. 

Poszczególne obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli w drodze licytacji cena 

gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. 

Fakt ten zostaje ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

6. transakcja warunkowa

Zostaje zawarta w momencie kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej. transakcja wa-

runkowa traktowana jest jako wiążąca oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy 

się do negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie wylicyto-

wanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub 

zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przy-

niosą pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy 

za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych 

cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od 

innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. W takim przy-

padku klient ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu 

prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi 

do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

7. obiekty katalogowe

Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego nam do sprzedaży obiek-

tu. Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy 

naszych pracowników oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu 

z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw, bibliografii, przed-

stawione informacje mogą nie być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące 

się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji w ramach których obiekt był prezentowany mogą 

być celowo nieujawnione. 

8. Stan obiektu

opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak takiej informacji nie jest 

równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby  zaintereso-

wani zakupem konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej 

oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego na wyraźną prośbę mo-

żemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu 

zachowania obiektu. Przygotowując taki raport nasi pracownicy oceniają stan obiektu biorąc pod uwa-

gę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na sprzedaż. 

Mimo że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi 

pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy 

odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną 

pracownię opraw. 

9. Wystawa obiektów aukcyjnych

Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. W trakcie ich trwania zachęcamy do 

kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegóło-

we informacje o poszczególnych obiektach.

10. Legenda

Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć w niniejszym katalogu:

 - obiekty bez ceny gwarancyjnej

∆ - obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadko-

bierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 

egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:

  1)   5 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50.000 

euro, oraz

  2)   3 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50.000,01 

euro do równowartości 200.000 euro, oraz

  3)   1 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200.000,01 

euro do równowartości 350.000 euro, oraz

  4)   0,5 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 

350.000,01 euro do równowartości 500.000 euro, oraz

  5)   0,25 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równo-

wartość 500.000 euro - jednak nie wyższego niż równowartość 12.500 euro.

W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r.  z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodze-

nia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki. 

 – obiekty sprowadzane z państw spoza Unii Europejskiej, do których ceny doliczamy podatek gra-

niczny w wysokości 8% kwoty wylicytowanej

 - przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytworzone z roślin lub zwierząt 

określanych jako chronione lub zagrożone

◊ - obiekty z pozwoleniem na wywóz

11. Prenumerata katalogów

W sprawie prenumeraty katalogów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 584 95 32 lub 

drogą mailową na adres: prenumerata@desa.pl. Na naszej stronie dostępny jest formularz zamówienia 

prenumeraty http://www.desa.pl/assets/files/formularze/prenumerata.pdf. Katalogi dostępne są rów-

nież na naszej stronie internetowej www.desa.pl. Zachęcamy do pobierania darmowych katalogów 

w formacie pdf.

II. AUKCJA

Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia licytacji telefonicznej lub 

zlecenia licytacji z limitem. 

1. Przebieg aukcji

Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza 

zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie 

uderzenia młotkiem przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży mię-

dzy domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu 

w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. 

Zastrzegamy sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej zgłoszonych przez uczestników 

aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyj-

nego. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania 

Udział klienta w aukcji regulują wARUnKI SPRZEDAŻy AUKCyJnEJ, wARUnKI POtwIERDZEnIA AUtEntyCZnOŚCI oraz niniejszy PRZEwODnIK DLA KLIEntA. 

Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku prawnego pomiędzy Domem Aukcyjnym DESA Unicum, 

a kupującym w ramach aukcji. DESA Unicum pełni rolę pośrednika handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. warunki mogą być przez 

DESA Unicum odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne na sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.





z licytacji bez podania przyczyn. opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione 

przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzo-

na w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre spośród licytacji mogą 

być równolegle prowadzone w języku angielskim i niemieckim. Prośby takie po winny być składane 

najpóźniej na godzinę przed aukcją wraz z informacją, których obiektów dotyczą. Licytacja odbywa się 

w tempie 60–100 obiektów na godzinę. 

2. Licytacja osobista

W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji i odebrać tabliczkę z numerem. 

Nowi klienci powinni zarejestrować się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam 

czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić o dokument potwierdzający 

tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są 

informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości DESA Unicum i spółek powiązanych, które 

mogą przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. 

Klientom, którzy posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych aukcjach mo-

żemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie lizaka aukcyjnego. W przypadku jego zgubienia 

prosimy o natychmiastowe poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji należy zwrócić 

tabliczkę z numerem w punkcie rejestracji, a w przypadku zakupu należy odebrać potwierdzenie za-

wartych transakcji.

3. Licytacja telefoniczna

Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość licytacji przez telefon za po-

średnictwem jednego z naszych pracowników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypeł-

niony formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie ponosimy odpowiedzial-

ności za realizację zleceń dostarczonych później. Formularz zlecenia dostępny jest na ostatnich stronach 

katalogu, w siedzibie naszego domu aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy 

przesłać faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem prosimy o przesłanie 

fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed 

rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za brak możliwości 

wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym 

przez klienta numerem telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez opłaty 

aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. Zastrzegamy prawo do nagrywania 

i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej. opisana usługa jest darmowa i poufna.

4. Licytacja w imieniu klienta

Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji, jest złożenie zlecenia licytacji z 

limitem. Klienci zainteresowani taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej 24 

godziny przed rozpoczęciem aukcji. obowiązuje ten sam formularz co w przypadku licytacji telefonicznej. 

Zawarte w formularzu kwoty nie powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny 

być wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawioną w dalszej części prze-

wodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi 

pracownicy dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej cenie, 

nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do 

transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje 

kolejność zgłoszeń. opisana usługa jest darmowa i poufna.

5. tabela postąpień

Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpienia podaje według tabeli po-

stąpień. W zależności od przebiegu aukcji, może on wedle własnego uznania zdecydować o innej wyso-

kości postąpienia. 

III. Po AUKCJI

1. Płatność

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 10 dni od dnia 

aukcji. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóź-

nienia w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi (MasterCard, VISA) oraz 

przelewem bankowym na konto:

Bank PKo BP SA 88 1020 1042 0000 8102 0271 6405, SWIFt BPKoPLPW

W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

2. Płatność w walutach innych niż polski złoty

Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie, po wcześniejszym uzgod-

nieniu dopuszczamy wpłaty w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji 

opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. 

Przeliczenia dokonujemy po dziennym kursie kupna waluty Banku PKo BP. 

3. odstąpienie od umowy

W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy z nabywcą po bezskutecznym 

upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.

4. Reklamacje

Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego. Reklamację 

z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wo-

bec osób nie będącymi bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za ukryte 

wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

5. odbiór zakupionego obiektu

Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu potwierdzającego tożsa-

mość. obiekty mogą zostać wydane nabywcy lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może 

to nastąpić tylko w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających 

z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. 

W przeciwnym razie mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obciążony kosz-

tami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz 

rodzaju i wielkości obiektu. tym samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiek-

tu jedynie przez okres 30 dni od aukcji.

6. transport i przesyłka

Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Na 

wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pako-

waniem i wysyłką dzieł sztuki. 

7. Pozwolenie na eksport

Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby zorientowali się czy w razie 

potrzeby wywozu obiektu za granicę Polski nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypomi-

namy, że reguluje to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz określonych obiektów poza granice 

kraju wymaga zgody odpowiednich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat 

o wartości powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym 

zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu, nie 

uzasadnia odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Na 

wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą sprawa-

mi formalnymi związanymi z eksportem dzieł sztuki.

8. Zagrożone gatunki

Przedmioty zawierające lub zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego m.in. koralowiec, 

skóra krokodyla, kość słoniowa, kość wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia niezależnie od 

wieku, procentu zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed 

wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających eksport nie jest rów-

noznaczne z możliwością importu do innego państwa. Nabywca jest zobowiązany do przestrze-

gania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub 

opóźnienie w ich uzyskaniu, nie uzasadnia odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu 

pełnej ceny nabycia za obiekt. obiekty tego typu zostały oznaczone dla Państwa wygody symbolem 

„ ” opisanym w legendzie. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w ozna-

czeniu przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub regulowanych prawem 

gatunków roślin i zwierząt.

cena postąpienie

0 – 2 000 100

2 000 – 3 000 200

3 000 – 5 000 200/500/800 (np. 3 200, 3 500, 3 800)

5 000 – 10 000 500

10 000 – 20 000 1 000

20 000 – 30 000 2 000

30 000 – 50 000 2000/5000/8000 (np. 32 000, 35 000, 38 000)

50 000 – 100 000 5 000

100 000 – 300 000 10 000

300 000 – 500 000 20 000

powyżej 500 000 do uznania aukcjonera
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WARUNKI SPRZEDAżY AUKCYJNEJ

1. WPRoWADZENIE

Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do sprzedaży na warunkach 

określonych: 

a) w WARUNKACH SPRZEDAżY AUKCYJNEJ i WARUNKACH PotWIERDZENIA AUtEN-

tYCZNoŚCI,

b) w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu aukcyjnego,   szczególności 

w PRZEWoDNIKU DLA KLIENtA, 

c) w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych przez DESA Unicum 

na sali aukcyjnej, w każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź 

ogłoszenie podane do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.

Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem przedstawiciela, czy też na 

podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę 

na brzmienie niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAżY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz 

WARUNKÓW PotWIERDZENIA AUtENtYCZNoŚCI.

2. DESA UNICUM JAKo PoŚREDNIK HANDLoWY

DESA Unicum występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na rachunek ko-

mitenta uprawnionego do rozporządzenia obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego 

zmianach lub w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

3. LICYtoWANIE NA AUKCJI

1) DESA Unicum może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału 

w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć 

wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsa-

mość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, DESA Unicum może zre-

alizować pisemne zlecenie licytacji. W takim przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz 

„zlecenie licytacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej DESA Unicum lub otrzymać 

w siedzibie DESA Unicum. Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać 

opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą 

postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Au-

kcjoner nie akceptuje zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której DESA 

Unicum może zrealizować zlecenie. DESA Unicum dołoży starań aby klient zakupił wybrany obiekt 

w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez licytują-

cego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do 

transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje 

kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym 

weryfikacje danych osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone 

osobiście do siedziby DESA Unicum przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Dostarczone 

później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

3) od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci licytacji telefonicznej 

poprzez wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej 

DESA Unicum lub w siedzibie DESA Unicum. Wszystkie zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, 

faxem, mailem) lub dostarczone osobiście do siedziby Desa Unicum przynajmniej na 24 godziny przed 

rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfika-

cji danych osobowych. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja telefoniczna 

może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy 

telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu 

limit do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować  pomimo braku połączenia. Jeśli żaden li-

mit nie jest określony na zleceniu, pracownik domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje 

przynajmniej cenę wywoławczą.

4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem pracownika DESA Unicum, 

licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej 

w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na 

piśmie z DESA Unicum, że oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej 

przez DESA Unicum. 

5) Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. DESA Unicum zobowiązuje 

się dochować należytej staranności w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezreali-

zowanie takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po stronie DESA Unicum.

4. PRZEBIEg AUKCJI

1) o ile nie zastrzeżono inaczej poprzez symbol, każdy obiekt oferowany jest z zastrzeżeniem ceny 

gwarancyjnej, która jest poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między DESA Unicum i komi-

tentem. Cena gwarancyjna nie może przekroczyć dolnej granicy estymacji.

2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, ponownie zaoferować 

przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem), w razie zaistnienia błędu 

bądź sporu co do wyniku licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie działania, 

które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po aukcji, 

wynik sprzedaży w ramach aukcji uznaje się za ostateczny. 

3) Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. W celu osiągnięcia 

ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy DESA Unicum mogą składać w toku licytacji oferty 

w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, bądź to przez składanie następu-

jących po sobie ofert licytacyjnych bądź też oferty w odpowiedzi na oferty, składane przez innych ofe-

rentów. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.

4) Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna być dokonana płatność. 

W odpowiedzi na potrzeby klientów zagranicznych estymacje w katalogu aukcyjnym mogą być po-

dawane także w euro, funtach brytyjskich i dolarach amerykańskich odzwierciedlając w przybliżeniu 

cenę przy obecnym kursie waluty. Stosownie do tego, estymacje podawane w euro, funtach brytyjskich 

i dolarach amerykańskich mają charakter wyłącznie orientacyjny.

5) Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera jest zwycięzcą licyta-

cji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera przez oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umo-

wy sprzedaży między DESA Unicum a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za obiekt przechodzący 

na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 6 poniżej. 

6) Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega również WARUNKoM 

SPRZEDAżY AUKCYJNEJ oraz WARUNKoM PotWIERDZENIA AUtENtYCZNoŚCI.

5. CENA NABYCIA I oPŁAtA AUKCYJNA

1) Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z ozna-

czeń katalogowych obiektu. opłata aukcyjna stanowi część końcowej ceny obiektu i naliczana jest 

degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do kwoty 100 000 złotych (włącznie) w wyso-

kości 18%, powyżej kwoty 100 000 złotych w wysokości 15%. opłata aukcyjna obowiązuje również 

w sprzedaży poaukcyjnej.

2) Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność w terminie 10 dni od daty 

aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia na eksport czy innych pozwoleń. opłaty mają być uiszczo-

ne w polskich złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:

a) DESA Unicum akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA

b) DESA Unicum akceptuje płatność przelewem bankowym na konto

Bank PKo BP SA 88 1020 1042 0000 8102 0271 6405, SWIFt BPKoPLPW

W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu

3) Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego dopóki DESA Unicum nie otrzyma 

pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty aukcyjnej. DESA Unicum nie jest zobowiązana do prze-

kazania obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. Wcześniejsze 

przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności obiektu na 

kupującego ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia. 

6. oDBIÓR ZAKUPU

1) odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej ceny nabycia oraz uregu-

lowaniu innych płatności wobec DESA Unicum i spółek powiązanych. Jak tylko nabywca spełni wszystkie 

wymagania powinien skontaktować się ze swoim doradcą klienta DESA Unicum lub z działem sprzedaży 

pod numerem tel. 22 584 95 32 aby umówić się na odbiór obiektu.

2) Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od daty aukcji. Po tym terminie DESA 

Unicum przesyła wszystkie wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony 

zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora 

magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest 

z zaakceptowaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty aukcji na kupującego prze-

chodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, 

w tym koszty jego ubezpieczenia. DESA Unicum odpowiada względem kupującego za szkody z tytułu 

straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu.

3) Dla wygody kupującego DESA Unicum nieodpłatnie zapewnia podstawowe opakowanie obiek-

wARUnKI SPRZEDAŻy AUKCyJnEJ i wARUnKI POtwIERDZEnIA AUtEntyCZnOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki licytujących i kupujących 

z jednej strony, oraz Domu Aukcyjnego DESA Unicum i komitentów z drugiej. wszyscy potencjalni kupujący na aukcji powinni dokładnie przeczytać wARUnKI SPRZEDAŻy 

AUKCyJnEJ i wARUnKI POtwIERDZEnIA AUtEntyCZnOŚCI zanim przystąpią do licytacji.



DESA UNICUM DLA DZIECI
 
Działalność charytatywna jest dla nas niezwykle ważna. Dzięki doświadczeniu  
i kontaktom na rynku sztuki, udaje się nam w istotny sposób wspierać zaprzyjaźnione  
fundacje.  W te wyjątkowe wydarzenia zaangażowany jest cały zespół Domu Aukcyjnego,  
jak i artyści, którzy są pod naszymi skrzydłami.
 
Na początku sierpnia 2014 r. przeprowadziliśmy dwa warsztaty artystyczne  
dla wypoczywających w Niechorzu wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka  
- podopiecznych Fundacji ORLEN-DAR SERCA.
 
Zajęcia plastyczne poprowadził młody artysta - Sylwester Stabryła, który swoim  
doświadczeniem pedagogicznym zachęcał dzieci do wspólnej zabawy.
 
Jesteśmy dumni, że mogliśmy zorganizować wraz z Fundacją ORLEN – DAR SERCA  
warsztaty artystyczne dla wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka. 
 



WARUNKI PotWIERDZENIA AUtENtYCZNoŚCI

tu umożliwiające jego odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie kupującego DESA Unicum może pomóc 

w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki. Każde takie zle-

cenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, DESA Unicum nie bierze odpowiedzialności za niepra-

widłowe wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient sam wybierze firmę 

transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się z DESA Unicum telefonicznie przynajmniej 

na 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu na numer telefonu: 22 584 95 32. 

4) DESA Unicum będzie wymagała okazania dowodu osobistego przed przekazaniem obiektu nabywcy 

bądź jego przedstawicielowi, który dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.

7. BRAK PŁAtNoŚCI

Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca nie uiści pełnej ceny nabycia za 

obiekt w terminie 10 dni od daty aukcji, DESA Unicum może zastosować jeden lub kilka z poniższych 

środków prawnych: 

a) przechować obiekt w siedzibie DESA Unicum lub w innym miejscu na ryzyko i koszt klienta;

b)  odstąpić od sprzedaży obiektu zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód;

c) odrzucić zlecenia nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem 

uiszczenia kaucji;

d) naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia wymagalności płatności do 

dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;

e) odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną ustaloną przez DESA 

Unicum. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący 

wylicytował obiekt, nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy wraz 

z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;

f ) wszcząć postepowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania zaległości; 

g) potrącić należności nabywcy względem Desa Unicum z wierzytelności wobec tego nabywcy wy-

nikających z innych transakcji;

h) podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE oSoBoWE KLIENtA

W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem 

aukcji, DESA Unicum może wymagać od klientów podania danych osobowych lub w niektórych 

przypadkach (np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta, lub w celu 

uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. DESA Unicum może również 

wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta w celach marketingowych dostarczając ma-

teriały o produktach, usługach bądź wydarzeniach organizowanych przez DESA Unicum oraz spółki 

powiązane. Zgadzając się na WARUNKI SPRZEDAżY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci 

zgadzają się, że DESA Unicum i spółki powiązane mogą wykorzystać te dane dla ww. celów. Jeśli 

klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować swoje dane lub zrezy-

gnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy o kontakt pod numerem (22) 584 95 32.

9. ogRANICZENIE oDPoWIEDZIALNoŚCI

1) DESA Unicum wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI PotWIERDZENIA AUtEN-

tYCZNoŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.

2) Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność DESA Unicum będzie 

ograniczona wyłącznie do ceny nabycia zapłaconej przez kupującego.

3) DESA Unicum nie jest odpowiedzialna za pomyłki, słowne czy na piśmie, w informacjach poda-

nych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie 

prowadzonej aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

4) Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9, DESA Unicum nie bierze odpowiedzialności wobec ku-

pującego za szkody przewyższające cenę nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, 

niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przy-

padkowe czy następcze. DESA Unicum nie jest zobowiązana do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

5) żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAżY AUKCYJNEJ nie wyklucza lub ogra-

nicza odpowiedzialności DESA Unicum wobec kupującego, wynikających z jakiegokolwiek oszustwa 

bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej. 

10. PRAWA AUtoRSKIE

1) Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania 

obiektu.

2) Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem, sporządzonych 

przez lub dla DESA Unicum, włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność DESA Unicum. 

Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne osoby bez uprzedniej zgody pisemnej 

DESA Unicum. 

11. PoStANoWIENIA ogÓLNE

1) Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAżY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o 

których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz WARUNIKI PotWIERDZENIA AUtENtYCZNoŚCI, 

wyczerpują całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu. 

2) Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres DESA Unicum. Powiadomie-

nia kierowane do klientów będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do DESA Unicum.

3) Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAżY AUKCYJNEJ okazałoby się nie-

ważne, bezskuteczne, lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obo-

wiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywania praw  wynikających z WARUNKÓW 

SPRZEDAżY AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla  

obowiązywalności całości bądź części z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAżY AUKCYJNEJ.

12. PRAWo oBoWIĄZUJĄCE 

Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAżY AUKCYJNEJ oraz WA-

RUNIKÓW PotWIERDZENIA AUtENtYCZNoŚCI, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane 

z powyższymi postanowieniami podlegają prawu polskiemu. DESA Unicum w szczególności zwraca 

uwagę na przepisy:

1) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i  opiece nad  zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, 

z późn. zm.) – wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) – muzea 

rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną po-

większoną o opłatę aukcyjną,

3) ustawy z  dnia  16 listopada  2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego 

wartości majątkowych pochodzących z  nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdzia-

łaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) –  Dom Aukcyjny jest 

zobowiązany do  zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powy-

żej 15 tysięcy euro.

Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu i prawidłowe jego dato-

wanie. DESA Unicum udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na 

okres 5 lat od daty sprzedaży przez DESA Unicum, z poniższymi zastrzeżeniami: 

1) Desa UNICUM udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu 

(konsumetowi).  Powyższa gwarancja nie obejmuje:  

a) kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od bezpośredniego nabywcy obiekt 

odpłatnie, w drodze darowizny lub dziedziczenia;

b) obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;

c) obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest 

następującymi zapisami:  brak dat życia po imieniu i nazwisku artysty,  nazwisko artysty poprzedzone 

jedynie inicjałem imienia,  znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?” lub „(?)”) po nazwisku artysty 

przed lub po imieniu i nazwisku artysty określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;

d) obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego artysty, co 

w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego 

z następujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

e) obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą opinią specjalistów, uczonych 

i innych ekspertów; 

f) obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania, różni się od faktycznej 

o mniej niż 15 lat;

g) obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe określenie stulecia, natomiast 

nieprawidłowe określenie części tego stulecia (połowy lub ćwierci);

h) obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie stwierdzone datowanie różni 

się w stosunku do podanego w katalogu „na korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy niż było to 

podane w opisie;

i) obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu metod naukowych, 

lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były 

uznawane za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 

mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.



EDWARD DWURNIK
LIMITOWANA EDYCJA

Unikatowe poszetki, apaszki i porcelanowe kubki w limitowanej edycji 300 egzemplarzy. Bogactwo 
fasonów, ręcznie malowanych wzorów czyni kolekcję wyjątkową i niepowtarzalną,  

a motywy obrazów polskiego artysty Edwarda Dwurnika nadają artystycznego wdzięku.

Galeria Mokotów, I piętro
Wołoska 12,  Warszawa

www.desamodern.pl



18
11

Artoutlet
obiekty przyjmujemy do 18 października

Kalendarium Aukcji 2014

13
11

Komiks i Ilustracja
obiekty przyjmujemy do 11 października

25
11

Prace na Papierze
obiekty przyjmujemy do 22 października

06
11

Nowa Sztuka
obiekty przyjmujemy do 3 października

28
10

Fotografia
obiekty przyjmujemy do 10 września



11
12

Sztuka Współczesna
obiekty przyjmujemy do 7 listopada

27
11

Młoda Sztuka
obiekty przyjmujemy do 24 października

16
12

Biżuteria
obiekty przyjmujemy do 14 listopada

Biuro przyjęć obiektów DESA Unicum  
ul. Marszałkowska 34-50,  00-554 Warszawa
tel. +48 22 584 95 30 
email: wyceny@desa.pl

Godziny otwarcia:  
poniedziałek - piątek 11-19, sobota 11-16

Wyceny biżuterii odbywają się w galerii Bizuterii  
ul. Nowy Świat 48, 00-363 Warszawa
tel. +48 22 826 44 66
email: bizuteria@desa.pl

wyceny:  
wtorek 11-15, czwartek 15 -19

18
12

Młoda Sztuka
obiekty przyjmujemy do 10 listopada

02
12

Sztuka Dawna
obiekty przyjmujemy do 31 października
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Jak sprzedać obiekt na aukcji 
w DESIE Unicum?

Sprzedawanie obrazów 
za pośrednictwem DESY Unicum 

jest proste. Wstępną wycenę 
otrzymasz bezpłatnie, 

nawet nie wychodząc z domu.

Obiekty przyjmowane 
są w depozyt na 
dokument Pokwitowania 
Tymczasowego

Poczekaj na odpowiedź. Komisja wstępnie oceni  obiekty na podstawie 
otrzymanych zdjęć. 

Po uzgodnieniu warunków  sprzedaży, 
przygotujemy  Umowę Komisową. 
Zaprosimy Cię do podpisania w naszym 
biurze lub wyślemy do podpisu pocztą 
albo skan drogą e-mailową.

Nasz pracownik 
przedstawi Ci ocenę 
komisji

Nasz pracownik skontaktuje się 
z Tobą i poprosi o dostarczenie 
obiektu, który uznamy za 
interesujący

Poprosimy o dostarczenie 
obiektu osobiście lub 
pomożemy zorganizować 
transport

Wstępna wycena zostanie
zweryfikowana

Jeśli posiadasz obraz 
lub inny przedmiot 
kolekcjonerski 
skontaktuj się z nami

…lub wysyłając 
zdjęcia  i opisy 
tradycyjnym listem

…osobiście,
przynosząc obiekt
do Działu Przyjęć

…e-mailem, wysyłając 
zdjęcie (do 2 MB) i opis
na adres: 
wyceny@desa.pl

Nie wszystkie obiekty mogą być 
włączone do oferty aukcyjnej, 

niektóre przeznaczamy 
do sprzedaży w naszych 

galeriach. Obiekty galeryjne 
prezentowane są również 

na naszej stronie internetowej.
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Dlaczego warto sprzedać w DESIE Unicum?

WYSTAWA: Przed aukcją obiekty prezentowane są przez minimum 10 dni 
w galerii w centrum Warszawy. Skuteczny zespół sprzedażowy pracuje wówczas 
bezpośrednio z naszymi klientami.

GOTÓWKA: Odbiór gotówki należy 
ustalić z kasjerką telefonicznie 
pod nr 22 584 95 23.

AUKCJA: Twój przedmiot wystawiony zostanie na aukcję, która odbędzie się 
w naszej siedzibie. Klienci licytować mogą na żywo, za pośrednictwem internetu 
oraz przy pomocy naszych pracowników przez telefony i zlecenia stałe. 

OPRACOWANIE: Obiekt zostanie profesjonalnie zbadany, sfotografowany 
i opisany do katalogu aukcyjnego.

KATALOG: Trafia do kilku tysięcy naszych klientów w Polsce i za granicą, umieszczany 
jest na naszej stronie www.desa.pl i w serwisach specjalizujących się w informowaniu 
o aukcjach w Polsce i na świecie (Artinfo.pl, Artprice.com, Liveauctioneers.com, 
Askart.com) oraz dostępny jest w salonach Empik.

PRZELEW: Najlepiej podać 
numer konta bankowego 
na umowie komisowej 
podczas jej podpisywania.

PŁATNOŚCI:  Zazwyczaj wypłata następuje po 3 tygodniach od aukcji.



Zlecenie licytacji z limitem lub licytacja telefoniczna to proste sposoby wzięcia udziału w aukcji, które  
nie skutkuje żadnymi dodatkowymi kosztami dla Nabywcy.

Zlecenie licytacji z limitem    Zlecenie telefoniczne

Zlecenie musi być dostarczone (osobiście, pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby Domu Aukcyjnego  
nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

Prosimy czytelnie wypełnić formularz, by uniknąć ewentualnych pomyłek

ZLECENIE LICYTACJI 

Andrzej Wróblewski  Aukcja prac na papierze • 341MON003  • 20 listopada 2014 r. 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ I WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Domu 
Aukcyjnego DESA Unicum opublikowane w katalogu aukcyjnym
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie 
z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia 
wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 
10 dni od daty aukcji
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe 
i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub 
podania nieprawdziwych danych DESA Unicum nie ponosi 
odpowiedzialności
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia,  zgodnie 
z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez 
Desa Unicum oraz podmioty powiązane z Desa Unicum  
w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych
5) wyrażam zgodę nie wyrażam  zgody  na przetwa- 
rzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz 
na przesyłanie katalogów wydawanych przez DESA Unicum a 
także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, 
zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, 
przez DESA Unicum oraz podmioty powiązane z DESA Unicum  
w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych
6) zostałem poinformowany, że administratorem moich danych 
osobowych jest DESA Unicum Sp. z o.o. oraz że przysługuje 
mi prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo do ich 
poprawienia
7) dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą 
nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego 
udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.

Przed przyjęciem zlecenia licytacji, pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych 
osobowych oraz o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, 
prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych emailem, pocztą lub faksem: w formie kserokopii lub skanu 
tego dokumentu).

Imię Nazwisko    

Dowód osobisty seria i numer           NIP (dla firm) 

Adres: Ulica   Nr domu   Nr mieszkania

Miasto                           Kod pocztowy

Adres e-mail 

Telefon / FAX  

                                   

     

Nr kat. Autor, tytuł
Maksymalna oferowana kwota 

(bez opłaty aukcyjnej)  
lub licytacja telefoniczna

Należność za zakupiony obiekt 

  Wpłacę na konto bankowe Bank PKO BP SA  

 88 1020 1042 0000 8102 0271 6405 

  Wpłacę w kasie firmy (pn.-pt. w godz. 11–19)

Faktura
Proszę o przekazanie informacji o zawartych  
transakcjach:

  telefonicznie                      faksem

  listownie                            e-mailem 

  Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

data i podpis klienta składającego zlecenie data i podpis pracownika DESA Unicum

DESA UNICUM Sp. z o.o.  Dom Aukcyjny, ul. Marszałkowska 34-50, 00-554 Warszawa , tel. 22 584 95 25, fax 22 584 95 26 
e-mail: biuro@desa.pl, NIP: 525-00-04-496, REGON: 012669260 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  
dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000090241, o kapitale zakładowym: 7 728 100 zł.

Zlecenie licytacji z limitem
Podanie przez Klienta limitu licytacji jest informacja ściśle 
poufna. Dom Aukcyjny będzie reprezentował w licytacji 
Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie 
obiektu za najniższą możliwą kwotę. Dom Aukcyjny nie 
przyjmuje zleceń bez górnego limitu. W przypadku zaistnienia 
kilku zleceń w tej samej wysokości, Dom Aukcyjny będzie 
reprezentował Klienta, którego zlecenie zostało złożone 
najwcześniej. Zgadzam się na jedno postąpienie w górę  
w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości:        

Tak                Nie

Zlecenie telefoniczne 
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie 
numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy Domu 
Aukcyjnego połączą się z Państwem chwilę przed rozpoczęciem 
licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi 
odpowiedzialności za nieumożliwienie wzięcia działu w przypadku 
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem. 

Numer telefonu do licytacji   

tel. 22 584 95 32, fax 22 584 95 26

e-mail: zlecenia@desa.pl





Dom Aukcyjny Desa Unicum
ul. Marszałkowska 34-50, Warszawa
tel. 22 584 95 34, www.desa.pl

Aukcja Sztuki Współczesnej
11 grudnia 2014 r., godz. 19
Wystawa obiektów: 1 – 11 grudnia

Ryszard Winiarski „Obszar 178”, 1973 r.



Rafał Olbiński Krajobrazy energii 2014
Bez energii nie ma życia, a wszystko co żyje - jak słusznie zauważył Arthur Schopenhauer 
- walczy z grawitacją. W cyklu obrazów “Krajobrazy energii”, poprzez poetyckie metafory 
starałem się pokazać magię i piękno naszego zmagania z materią i prawami fi zyki.
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DOM AUKCYJNY DESA UNICUM  ul. Marszałkowska 34-50, 00-554 Warszawa

WWW.DESA.PL

     

AnDRZEJ wRÓBLEwSKI
AUKCJA PRAC nA PAPIERZE

WARSZAWA 20 LIStoPADA 2014


