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DA N U TA  L E WA N D O W S K A
( 19 2 7  -  19 7 7 )

“Nr 3”, 1974 r.

technika własna/płótno, 99 x 75 cm
opisany i datowany na blejtramie: ‘nr.3/1974’

estymacja: 35 000 - 50 000 PLN 
8 200 - 11 700  EUR

Zgeometryzowane, regularne struktury fascynowały Danutę Lewandowską od początku 
jej działalności. Cykl prac artystki utrzymany w duchu konstruktywizmu i abstrakcji 
geometrycznej liczy aż 134 dzieła, które powstały już w dojrzałym okresie twórczości 
liczącym zaledwie cztery lata przerwane przedwczesną śmiercią artystki w 1977. 
Są to kompozycje głównie o centralnej, niekiedy osiowej konstrukcji. Najczęstszym 
motywem tych prac jest koło, rzadziej owal. Lewandowska chętnie sięgała po odcienie 
czerwieni, kulturowo wiązane z miłością, życiem oraz po błękit utożsamiany 
z kolorem duchowym, symbolicznie utożsamianym z sacrum. Artystka funkcjonowała 
w intelektualnym środowisku czołowych polskich plastyków. Pozostawała w wielkiej 
przyjaźni z Henrykiem Stażewskim, który określił jej obrazy „automatycznymi 
maszynami”. Malarstwo Lewandowskiej jest zjawiskiem nietypowym dla polskiej 
awangardy przede wszystkim dzięki inspiracjom zaczerpniętym z dalekowschodniej 
filozofii, do której artystka często nawiązywała w swoich pracach.
Prezentowana kompozycja ma cechy charakterystyczne dla twórczości 
Lewandowskiej. Obraz na płótnie oprawiony jest w drewnianą ramę, która tworzy 
efekt pudełka. Przestrzeń kompozycji zbudowana jest z nachodzących na siebie 
płaszczyzn, które tworzą gęsto naciągane, rytmicznie ułożone struny. Kolejne 
przestrzenne warstwy tworzą rastrowa płaszczyzna oraz ciemnoniebieskie tło. 
W miarę przesuwania się widza oraz zmian w kierunku padania i nasilenia światła 
obrazy Lewandowskiej ulegają nieustannym przeinaczeniom. Pojawiają się w nich 
efekty wibracji, przebłysków, ruchu, poczucia prószenia światła i pulsowania świetlnych 
okręgów.

POCHODZENIE:
- zakup bezpośrednio od artystki
- kolekcja prywatna, Warszawa
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J A N  Z I E M S K I
( 19 2 0  -  19 8 8 )

Kompozycja, 1976 r.

akryl, relief/sklejka, 60 x 60 x 8,5 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: ‘JAN ZIEMSKI | 1976 r.’

estymacja: 40 000 - 60 000 PLN 
9 300 - 14 000 EUR

Jana Ziemskiego można zaliczyć do grona najwybitniejszych polskich konstruktywistów. 
Był jednym z założycieli lubelskiej grupy artystycznej „Zamek” działającej w latach 
1956-59. Wystawa grupy zorganizowana w Galerii Ranelagh de Cinema i George 
Fall w Paryżu w 1959 spotkała się z uznaniem krytyki, a Jean-Clarence Lambert 
zatytułował swój artykuł znamiennym tytułem „Le miracle polonais”.
Początkowo Jan Ziemski wykonywał kompozycje surrealistyczno-metaforyczne, które 
z biegiem czasu poprzez liczne eksperymenty z abstrakcją, sprawiły, że twórczość 
artysty zbliżyła się do malarstwa materii. Pod koniec lat 50. Ziemski porzucił je jednak 
na rzecz twórczych poszukiwań w zakresie form geometryczno-przestrzennych. 
Podczas ich tworzenia skupiał się na bogatej, nakładanej warstwowo, gipsowej 
fakturze, w której żłobił głębokie bruzdy. Te często monochromatyczne, skomplikowane 
powierzchnie wzbogacał obcymi, niemalarskimi elementami, jak choćby kamieniami. 
Od połowy lat 60. w pracach Ziemskiego uwidocznił się duch konstruktywizmu. Artystę 
fascynowały już niezmiennie problemy wizualizacji światła, ruchu oraz przestrzeni. 
Umieszczając na płaszczyźnie kompozycji wygięte, drewniane listewki, Ziemski 
konstruował struktury, które w miarę poruszania się widza wywołują wrażenie ruchu 
oraz efekt migotliwego przepływu kolorów. W ten sposób artysta realizował idee 
obrazu znikliwego, istniejącego jedynie w chwili interakcji z dziełem i zmian pozycji 
odbiorców dzieła w przestrzeni. Ziemski odszedł również od monochromatyczności 
na rzecz pracy z czystymi, wyrazistymi barwami, często w kontrastowych 
zestawieniach czerwieni i zieleni, niebieskiego i czerwonego, czy niebieskiego 
i żółtego.





To określenie upowszechnione przez wybitną historyczkę i krytyczkę sztuki, Bożenę 
Kowalską – autorkę niezliczonych artykułów, kultowych książek, wystaw i inicjatyw 
popularyzujących przede wszystkim, choć nie tylko, abstrakcję geometryczną – pokłosie 
tradycji konstruktywistycznej w malarstwie. W swym głównym, awangardowym 
założeniu sztuka abstrakcyjna miała być „autonomiczna” i „obiektywna”, niemalże 
wyzbyta cech indywidualnych, odautorskich. Nowoczesna autonomia dzieła sztuki 
przejawiała się w jego zamkniętej kompozycji, która pozostaje odrębną całością i nie 
wchodzi w reakcję z otoczeniem. Uproszczona forma dzieła, kompozycja oparta 
na podstawowych kształtach geometrycznych, czystych barwach i matematycznych 
założeniach, do dziś jawi się jako ponadczasowa, „obiektywna” i uniwersalna, w wielu 
znaczeniach tego słowa.

Niewątpliwie „ojcem” abstrakcji geometrycznej w Polsce był Henryk Stażewski, 
aktywny członek przedwojennych ugrupowań awangardowych. W 1965 roku 
pisał: „Przy pomocy form geometrycznych, które w plastycznym kształtowaniu 
coraz bardziej się rozpowszechniają, można osiągnąć rożne efekty. Często – mimo 
pozornych podobieństw do wielkiej klasyki abstrakcji geometrycznej – są to efekty 
tylko dekoracyjne, będące banalnym powtarzaniem dawno rozwiązanych problemów 
jednakże stosując formy geometryczne nadal można stawiać problemy nowe, gdyż 
formy te znaczą dzisiaj zupełnie co innego niż poł wieku temu, gdy sztuka abstrakcyjna 
dopiero powstawała”. 
Stażewski nigdy nie wykładał na żadnej uczelni artystycznej. Jednak dzięki swojej 
konsekwentnej postawie, dochował się licznego grona „uczniów”, do których zalicza się 
np. Andrzej Nowacki.

Współcześnie abstrakcję geometryczną i jej pochodne, w tym m. in. minimalizm czy 
współczesny postminimalizm, nazywa się niekiedy „czystą formalnością”. Ten eufemizm, 
wymyślony przez Marcina Krasnego jako tytuł wystawy w lubelskiej Galerii Labirynt 
(2015), może wskazywać na wyczerpanie się modernistycznej formuły sztuki. Niemniej, 
twórczość takich artystów, jak Tamara Berdowska, Georg Johann Tribowski, Aleksander 
Olszewski czy Jacek Dyrzyński wskazuje, że wielu artystów wciąż traktuje sztukę jako 
obszar autonomiczny, niezaangażowany, odrębny od codziennych zdarzeń.

JĘZYK GEOMETRII





103

J A N U S Z  K A P U S TA
( u r .  19 51 )

Manhattan

relief/drewno, 126 x 126 x 5 cm
sygnowany na odwrociu: ‘KAPUSTA 10.1’

estymacja: 25 000 - 40 000 PLN 
5 800 - 9 300 EUR

Janusz Kapusta znany jest przede wszystkim jako wynalazca K-DRONu – 
opatentowanej przez niego jedenastościennej bryły o różnorakich zastosowaniach, 
a także z rysunków publikowanych w prasie polskiej i międzynarodowej. Mieszkający 
od 1981 roku w Nowym Jorku artysta zajmuje się szeroko rozumianym projektowaniem 
graficznym – od ilustracji i satyry, przez plakat po opracowania graficzne i dyrekcję 
artystyczną – a także malarstwem i scenografią. Edukację artystyczną rozpoczął 
w Poznaniu, następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie studiował architekturę 
i filozofię. Zafascynowany geometrią i matematycznymi prawidłami rządzącymi 
naturą, artysta w 2000 roku odkrył nieznane wcześniej zasady dotyczące proporcji 
tzw. złotego podziału: po raz pierwszy w historii udało mu się połączyć złoty 
i srebrny podział w jednej geometrycznej konstrukcji. Swoje odkrycia popularyzował 
na konferencjach matematycznych oraz w prasie naukowej. O swoich oszczędnych 
w wyrazie pracach plastycznych mówi: „Moje prace nie mają tytułów. To metafory 
bez ułatwień. Wszystko widać”.







odwrocie

K-dron jest odkrytą w 1985 roku i opatentowaną przez artystę jedenastościenną 
bryłą geometryczną, łączącą w jednej przestrzennej konstrukcję złotego i srebrnego 
podziału. Nazwa tej formy pochodzi od greckiego słowa „dron” – ściana i jedenastej 
litery łacińskiego alfabetu – „k”. Sam artysta określa ją „przeoczonym kształtem” 
odkrytym podczas rozmyślań na temat możliwości narysowania nieskończoności. „Od 
zawsze [ta forma] była zamknięta i związana z symetriami sześcianu i tylko trzeba ją 
było ujawnić. Trójwymiarowy kształt wyłonił się nagle z rysunków zgłębiających naturę 
nieskończoności jakie wykonałem sześć lat wcześniej podczas studiów filozoficznych 
w Warszawie”. Powierzchnia K-dronu jest czasoprzestrzennym modelem równania 
drgającej struny. Jak mówi twórca – on „zmienił moje życie. Odtąd jest we mnie 
dwóch Kapustów: artysta i odkrywca. Odkrywając K-dron, otrzymałem narzędzie 
opowiedzenia czegoś nowego o świecie”.
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“M 29”, 1967 r.

olej/płótno, 57 x 57 cm 
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu:  ‘FANGOR | M 29 | 1967’

estymacja: 600 000 - 900 000 PLN 
139 600 - 209 300 EUR

„Przełożyłem stosunki między ludźmi na przestrzeń, 
na rzeczy tak oczywiste jak przedmiot i tło, ich 
wzajemne relacje”. 

– WOJCIECH FANGOR

POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, USA
- David Richard Gallery, Nowy Jork





Wojciech Fangor, Warszawa, 1959 r., fot. Tadeusz Rolke / Agencja Gazeta





„Zbuntowane dziecko, przekorny lewicowiec, oportunista? A może 
ambitny człowiek w nienormalnych czasach?” – pytał retorycznie 
Marcin Wicha, opisując karierę Wojciecha Fangora na łamach 
„Dziennika”. Ten ceniony grafik i felietonista zwrócił tym samym 
uwagę na społeczne zaplecze, czy, jakbyśmy dziś powiedzieli, 
kapitał kulturowy Fangora: „Ojciec był bogatym przedwojennym 
biznesmenem. Swoje pierwsze pejzaże Wojtek malował podczas 
wakacji na francuskiej Riwierze. Świat jego dzieciństwa to mieszkanie 
na Mokotowie, willa w Klarysewie, prywatne lekcje malarstwa (…) 
Podczas okupacji jego profesorem był Tadeusz Pruszkowski. Świetny 
malarz i jeden z najbogatszych polskich artystów. Przed wojną zarabiał 
krocie na zamówieniach rządowych. Dekorował statki, urzędy, pawilony 
wystawowe. Był pierwszym polskim artystą, który dorobił się własnego 
samolotu. Młody Fangor poszedł w jego ślady, choć w innych czasach 
i w innych warunkach” (Marcin Wicha, Fangor: od ‘Lenina w Poroninie’ 
do designu, https://kultura.dziennik.pl/artykuly/83958,fangor-od-
lenina-w-poroninie-do-designu.html, dostęp 29.10.2019).

Fangor jawi się nie tylko jako geniusz eksplorujący kolejne sfery 
związane z percepcją przestrzeni, medium i obrazu, ale także 
brawurowy przedsiębiorca, wierzący w swój talent i szczęście. Opisując 
swój epizod socrealistyczny wspominał: „Po pierwsze uważałem, 

że z socjalizmu nic już nie będzie. A po drugie chciałem sprawdzić, 
czy dam sobie radę w tej kapitalistycznej dżungli. Bo w Polsce nie 
można było zginąć. Jak już znałeś ministra kultury i kogoś z wydziału 
propagandy KC, jak wypiłeś ćwiartkę tu i ćwiartkę tam – to byt miałeś 
zapewniony. Więc pomyślałem: a gdyby tak spróbować na Zachodzie?” 
Kiedy indziej zaś stwierdził: „Ja nigdy nie należałem do partii. Ja tylko 
zarabiałem pieniądze” (cyt. za: Marcin Wicha, op. cit.).

Prezentowana praca stanowi przykład najbardziej rozpoznawalnego, 
ikonicznego okresu w twórczości artysty. Powstała w 1967 roku 
kompozycja została namalowana w pracowni artysty w Madison 
w stanie Wisconsin, na co wskazuje inicjał w tytule pracy. Podobnie 
jak w poprzednich realizacjach, artysta kontynuował swoją koncepcję 
pozytywnej przestrzeni iluzyjnej, która rozciąga się między płótnem 
a widzem i opiera się na naturalnych funkcjach aparatu optycznego. 
Obrazy z tego okresu nie są ograniczone ramami, stanowią otwarte 
kompozycje, które pulsują ruchem i kolorem. Ważna była rzeczywistość 
budowana w relacji między formą, kolorem i światłem. Próba skupienia 
się na rozmytych, płynnych kompozycjach powoduje złudzenie 
wibrowania, czy też przestrzenności kompozycji. Iluzjonistyczny 
obraz, zbudowany na kanwie intensywnych barw i wywołujących 
złudzenie kształtów, jest efektem kontrolowania procesu percepcji. 



Poglądy Fangora na problemy przestrzenne w malarstwie stanowiły 
novum również w Stanach Zjednoczonych. O ile inni artyści tworzący 
w duchu op-artu, z takimi postaciami jak Richard Anuszkiewicz, Victor 
Vasarely czy Tadasky na czele, w swoich dokonaniach skupiali się 
na płaszczyźnie obrazu, o tyle Fangor swoje zainteresowania skierował 
ku przestrzeni realnej, bowiem „uważał, że istotą jest realna przestrzeń 
otaczająca widza, odnotowana w czasie jako element powodujący 
powstanie nowych relacji pomiędzy formą, kolorem i światłem” 
(Magdalena Dąbrowski, Fangor – epizod nowojorski: Guggenheim 
1970, [cyt. za:] „Wojciech Fangor. Przestrzeń jako gra”, [red.] Stefan 
Szydłowski, Kraków 2012, s. 133).

Zwieńczeniem sukcesu za oceanem i potwierdzeniem istotnej roli 
na międzynarodowej arenie artystycznej była indywidualna wystawa 
Fangora w The Solomon R. Guggenheim Museum w Nowym Jorku 
z grudnia 1970. Odbyła się dzięki wsparciu i zaangażowaniu 
marszandów Artura Lejwy oraz jego żony Madeleine. Wystawionych 
zostało 37 prac, z których wszystkie stanowiły zbiór wibrujących dla 
oka kół, kwadratów i fal. Dominowały rozmyte kontury, zatarte barwy 
o niezwykle delikatnych przejściach oraz idealnie wypracowane płótno. 
„M29” utrzymany jest w tej samej stylistyce. Jak pisała Magdalena 

Dąbrowski, która miała okazję widzieć wystawę osobiście: „Spiralna 
forma ramp Guggenheima, wydawała się wręcz stworzona do 
wystawiania jego dzieł. Architektura i malarstwo komponowały się 
w sposób organiczny. Tak więc oko widza stojącego w centrum rotundy, 
na parterze, ślizgało się po wibrujących, kolorystycznych przestrzeniach 
ramp, rozmieszczonych na różnych przestrzeniach, stwarzających 
wrażenie wnętrza wypełnionego różnymi drgającymi barwami” 
(Magdalena Dąbrowski, Fangor – epizod nowojorski: Guggenheim, [w:] 
Wojciech Fangor, katalog wystawy, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 
16 września – 26 października 2003, [red.] Milada Ślizińska, 
Warszawa 2003, s. 20). Miejscem bliskim Fangorowi na przełomie 
lat 60. i 70. była nowojorska Galeria Chalette, prowadzona przez 
małżeństwo Artura i Madeleine Lejwów. Znaczna część obrazów z tego 
okresu została sprzedana właśnie w tym miejscu. Kolejno w latach 
1967, 1969, 1970 odbywały się tu indywidualne wystawy optycznego 
malarstwa Fangora, to oni też pomogli artyście zorganizować wystawę 
w Muzeum Guggenheima. Jak powiedział artysta w rozmowie z Martą 
Gnyp w 2014 roku: „Lejwa sprzedawał bardzo dużo [moich obrazów 
– przyp. red.]. Cena za jeden obraz to było 1 500 dolarów, z czego ja 
dostawałem połowę. Miałem dobre życie dzięki swojej sztuce: pomiędzy 
1966 i 1973 Lejwa sprzedał ponad 100 moich obrazów”.
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„SU 12”, 1972 r.

olej/płótno, 127 x 127 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘FANGOR | SU 12 1972 | 50 x 50”’

estymacja: 600 000 - 800 000 PLN 
137 000 - 183 000 EUR

„Obrazy bezkrawędziowe powstały w okresie 
kiedy zajmowałem się współpracą z architektami. 
Fascynowała mnie wtedy nie tylko funkcja architektury, 
jej praktyczne konieczności, czy estetyczne i historyczne 
dziedzictwo, ale tajemnicze medium, w którym powstała. 
Trójwymiarowa przestrzeń, którą można było formować 
i którą można było penetrować. (…) wyjątkowość 
i niezależność koloru powodowała też większą 
niezależność przestrzenną od powierzchni obrazu.  
Ta niezależność od powierzchni obrazu zwiększała się 
wraz z większą niezależnością w wypadku koła, elipsy 
lub fali, które poprzez krzywizny kontrastowały  
z prostokątnym układem brzegów obrazu”. 
– Z WOJCIECHEM FANGOREM ROZMAWIA STEFAN SZYDŁOWSKI, [W:] WOJCIECH FANGOR, 

KATALOG WYSTAWY INDYWIDUALNEJ W ATLASIE SZTUKI, ŁÓDŹ 2009, s. 41-55





Wojciech Fangor, “SU 14”, 1971 r., olej/płótno, 127 x 127 cm

Wojciech Fangor, “SU 31”, 1973 r., olej/płótno, 129,5 x 175 cm

Wojciech Fangor, “SU 16”, 1972 r., olej/płótno, 142 x 142 cm



„W latach 70. Wojtek Fangor i jego żona 
Magdalena Shummer-Fangor zakupili dom farmerski 
wraz ze 105 akrami ziemi na północ od Nowego 
Jorku, około godziny drogi z Albany. Był to wielki 
biały dom, pełen zakamarków, z ogromnym gankiem 
z widokiem na staw. Wojtek, który dotychczas 
mieszkał w Nowym Jorku, kupił farmę i przeprowadził 
się tam wkrótce po swojej indywidualnej wystawie  
w Guggenheim Museum”. 

– MARGARET SOLTAN

Summit to miasto w stanie Nowy Jork, gdzie artysta w 1969 kupił dom. Był to czas, 
gdy zdążył już zaistnieć na scenie artystycznej – sukcesy finansowe pozwoliły 
mu na zakup własnego domu za miastem. Od 1971 roku Fangor połowę roku 
spędzał właśnie tam, a pozostały czas w swojej pracowni w mieście Nowy Jork. 
W Summit artysta rozwinął nawet swoje zainteresowania astronomią. Zbudował 
tam małe obserwatorium. Obserwacją gwiazd zainteresował się już jako młody 
chłopak. Podczas II wojny światowej Fangor związał się z Polskim Towarzystwem 
Miłośników Astronomii, a po zakończeniu wojny brał udział w pracach związanych 
w przywracaniu do działania zniszczonego obserwatorium astronomicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego. Do pasji tych powrócił, kiedy jego rozpoznawalność 
w USA pozwoliła mu na sfinansowanie własnego miejsca do obserwacji nieba.

Czas, kiedy powstało prezentowane tu płótno „SU 12” to moment, gdy artysta miał 
już za sobą indywidualną wystawę w nowojorskim Guggenheim Museum. Wystawa 
ta była z jednej strony wyrazem uznania dla twórczości Fangora spod znaku sztuki 
optycznej. Z drugiej strony zwróciła ona uwagę tych, którzy wcześniej o polskim 
artyście nie wiedzieli. Gdy Fangor zaczął tworzyć serię obrazów o formacie 
kwadratu z serii „SU”, był to moment, kiedy artysta miał już na swoim koncie 
całą serię barwnych, pulsujących w oczach widzów okręgów – obrazów, które 
pozostają prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnymi w całym jego oeuvre. 

Jak zauważała krytyka, tym, co odróżniało Fangora od niektórych twórców 
związanych ze sztuką optyczną był jego warsztat: optyczne efekty artysta 
osiągał dzięki pracy pędzlem. W 1971 roku Szymon Bojko tak pisał o sztuce 
Fangora, zwracając uwagę właśnie na jej aspekt warsztatowy: „Fangor maluje 
na zagruntowanym płótnie olejem, nie żadnymi modnymi akrylikami, rozprowadza 
farbę cienko, miękkim pędzlem. Dlaczego wydaje mi się ważne to, że oparł się 
pokusie nowej technologii malarskiej, którą do perfekcji doprowadził Vasarely? 
Bo przedmiotem dociekliwości malarskiej jest samo światło, widmo wieńców 
chromatycznych w przestrzeni. Ale światło jest tu czymś materialnym, posiada 
swoją gęstość, nieprzenikliwość, a zarazem jest materią rozciągliwą w przestrzeni” 
(cyt. za: Szymon Bojko, Fangor, „Ty i ja”, 1970, nr 11, s. 6-9). W tym ujęciu Fangor 
przedstawiony został jako artysta jednocześnie nowoczesny, ale pod względem 
techniki wierny tradycji. Choć zainteresowany współczesnymi zagadnieniami 
podejmowanymi przez opartowych artystów, jednocześnie pozostaje wierny 
dawniejszym środkom malarskim, których używa tak umiejętnie, że osiąga nowy 
i zarazem nowoczesny efekt. Jednocześnie krytyk zwrócił uwagę na materialność 
obrazu – na fakt, że wszystkie znane z malarstwa Fangora feeryczne, migotliwe 
efekty wynikają bezpośrednio ze stosowanej materii farby, a dokładniej ze 
szczególnego sposobu posługiwania się nią, co było osiągnięciem Fangora.
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Bez tytułu, 1973 r.

akryl/drewno, śr. 46 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: ‘H. Stażewski 1973’

estymacja: 40 000 - 60 000 PLN 
9 300 - 14 000 EUR

LITERATURA:
- Henryk Stażewski, Andrzej Szczepaniak [red.], Mediolan 2018, s. 137 (il.)

Prace na okrągłym podobraziu należą w twórczości Henryka Stażewskiego do 
rzadkości. Znane nam są pojedyncze przykłady malarstwa wykonanego na misach 
ceramicznych, zamówionych przez cenionego fotografa, Jana Styczyńskiego, do 
jego oryginalnej kolekcji polskiego malarstwa nowoczesnego. Stażewski, podobnie 
jak inni zaproszeni do współpracy artyści, których nazwiska stanowią dziś kanon 
współczesnego malarstwa – Tchórzewski, Pągowska, Winiarski i inni – zrealizował 
na nieszkliwionym, ceramicznym talerzu jedną z charakterystycznych dla siebie, 
geometrycznych kompozycji. Pewne utrudnienie dla artysty było malowanie 
linii prostych na wklęsłym podobraziu. Artysta wybrnął z tego, malując siatkę 
z cienkich, czarnych linii, i wypełniając powstałe pola kolorem. Wywodzący swoje 
artystyczne korzenie z idei konstruktywizmu, Stażewski parokrotnie podejmował się 
prac z pogranicza sztuk wysokich i użytkowych, tworząc opracowania graficzne 
wydawnictw, okładki książek, projekty wnętrz, a także malując swoje kompozycje 
malarskie na przedmiotach znalezionych lub podarowanych, takich jak buty czy łyżki. 
Powstałe głównie dla przyjaciół artysty, stanowią teraz gratkę dla kolekcjonerów.
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“Relief biało-czarny” (nr 24), 1966 r.

relief, akryl/metal, 60 x 60 x 5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 
‘H. Stażewski | relief biało-czarny | aluminium malowane’

estymacja: 900 000 - 1 300 000 PLN 
209 300 - 302 400 EUR

POCHODZENIE:
- DESA Nowogrodzka, Warszawa
- kolekcja prywatna, Warszawa
- Galeria Grafiki i Plakatu, Warszawa 

OPINIE: 
- Praca posiada certyfikat autentyczności sygnowany przez prof. Janusza Zagrodzkiego 
  oraz certyfikat sygnowany przez Wiesława Borowskiego, dyrektora Galerii Foksal 
  w latach 1966-2006

„Sztuka abstrakcyjna (…) jest sumą wrażeń 
i obserwacji, jest wyczuciem klimatu 
współczesności, wyrazem dynamizmu dzisiejszego 
życia, lirycznym obrazem epoki, w której 
odbywają się przewroty powodowane wielkimi 
ruchami społecznymi, wynalazkami i odkryciami, 
epoki rozbicia stosu atomowego itp. Wszystko 
to powoduje gruntowne zmiany w charakterze 
naszego życia i musi znaleźć oddźwięk w sztuce 
i stworzyć nowe środki wyrazu plastycznego”. 

– HENRYK STAŻEWSKI





Henryk Stażewski to niewątpliwie jeden z najważniejszych bohaterów 
historii sztuki polskiej XX wieku. Na jego rangę wpływała zarówno 
własna, wieloletnia działalność twórcza, obejmująca okres przed- 
i powojenny, jak i sama obecność w środowisku artystycznym, 
współtworzenie legendy polskiej awangardy i kultowych dla niej miejsc: 
galerii Krzywego Koła, Galerii Foksal i znajdującej się nieopodal 
kawiarni SARP-u, gdzie przesiadywał pod egidą wiszącej tam pracy 
jego autorstwa, wreszcie – jego własnego mieszkania-pracowni, 
które stało się schronieniem dla lokalnego świata sztuki oraz miejscem 
„pielgrzymek” – obowiązkowym punktem wizyt zagranicznych 
krytyków, kolekcjonerów i artystów.

Począwszy od 1964 roku Stażewski zaczął eksperymentować 
z zastosowaniem metalu jako głównego budulca swoich reliefów. 
W 1970 roku artysta tak uzasadnił użycie metalu w swoich pracach: 
„Celowo w moim poprzednim okresie nie wprowadzałem koloru, 
poprzestając na monochromatyzmie, który rozpoczął się białymi 
reliefami. Chodziło o to, żeby nie zakłócić działania wszystkich 
kombinatorycznych możliwości istnienia form powtarzalnych 
w przestrzeni. Wprowadziłem za to metal, który obecnie jest moim 
podstawowym materiałem. Daje on większą czystość w obserwowaniu 
ruchu form, powstającego w reliefie w skutek ruchu widza. Równocześnie 
metal ostrzej reaguje na światło, które jest podstawowym składnikiem 

moich obrazów. Właściwa forma istnieje tylko wraz z cieniem, który jest 
jeszcze jednym powtórzeniem i bardzo ważnym czynnikiem zmienności 
obrazu”.

Istotnie, światłocień gra w przypadku prezentowanej pracy niebagatelną 
rolę. W zależności od kąta padania światła oraz punktu widzenia 
odbiorcy, relief ten może dawać efekt wielu różnych obrazów. 
Jednocześnie jednak kompozycja jest niezwykle oszczędna: złożona 
z sześciu elementów: trójkątów i kwadratów w dwóch wielkościach 
i dwóch kolorach: szlachetnej barwy aluminium i czerni. Centralnie 
ustawiony srebrny trójkąt i czarny romb nadają kompozycji dynamiki, 
trójkąt przytwierdzony po prawej stronie dolnej krawędzi nadaje 
z kolei wertykalny wektor, którego zwieńczeniem jest czarny kwadrat 
znajdujący się na osi w górnej części pracy.

Twórczość Stażewskiego ma rodowód konstruktywistyczny i związana 
jest z tradycją neoplastycyzmu, a jego powojenne dzieła zaliczane były 
do nurtu sztuki kinetycznej. Niektóre z jego reliefów z lat 60. zawierały 
wręcz wbudowane w nie mechanizmy, wprawiające poszczególne 
elementy kompozycji w ruch. Tym samym percepcja pracy nie tylko 
zmieniała się w obliczu zewnętrznego ruchu widza wokół niej, ale 
również zyskiwała element temporalny, czasoprzestrzenny poprzez 
różnorodne rozmieszczenie elementów w czasie.

Henryk Stażewski wykorzystywał metal w swoich reliefach od około 1964 roku. Początkowo umieszczał na licu pracy blaszane prostokąty o wyoblonych, 
„beczkowatych” czy „kineskopowych” kształtach, lub na zasadzie inwersji, wykorzystywał jako moduł formy ’poduszkowatych’ kwadratów o wklęśniętych 
bokach.

Henryk Stażewski, Relief, 1967 r., technika mieszana/płyta pilśniowa, 42 x 34 cmHenryk Stażewski, Relief nr 10, 1964 r., relief, akryl/deska, płyta, 72 x 72 cm 
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“Relief nr 32”, 1974 r.

akryl, relief/aluminium, płyta pilśniowa, 60 x 60 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘nr 32 - 1974 | H. Stażewski’

na odwrociu naklejki: depozytowa z Galerii Foksal oraz z Galleria Milano w Mediolanie
na odwrociu stempel wywozowy

estymacja: 200 000 - 250 000 PLN 
46 600 - 58 20 EUR

POCHODZENIE:
- zakup bezpośrednio od artysty
- Galeria Milano, Mediolan
- kolekcja prywatna, Warszawa
- Galeria Starmach, Kraków
- kolekcja prywatna, Warszawa
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Bez tytułu, 1975 r.

akryl/płyta, 64 x 64 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 
‘1975 | H. Stażewski’ oraz pieczęć wywozowa

estymacja: 80 000 - 120 000  PLN 
18 700 - 28 100  EUR

POCHODZENIE:
- zakup bezpośrednio od artysty, 1985
- kolekcja prywatna, Berlin

„Rzeczywistość zdominowana przez geometrię zredukowana zostaje do niewielkiej ilości linii 
lub płaszczyzn. Jest to wynikiem obserwacji ruchu linii biegnących równolegle, oddalających się 
od siebie lub przecinających się – wraz z zawartą między tymi liniami nicością”. 

– HENRYK STAŻEWSKI

Na początku lat 70. XX wieku Henryk Stażewski rozpoczyna nowy cykl 
prac. W jego twórczości pojawiają się wówczas kompozycje oparte 
o liniowe układy kreślone czarnym tuszem na białym tle. Czyste pola płócien 
zarysowuje liniami w rozmaitych wariantach – od pojedynczych, luźno 
rozsypanych, poprzez ich wiązki, po zgrupowane w zespoły równoległych. 
Powstały kilka lat później, prezentowany tu obraz należy do tej serii prac. 
„Rytm linii na białej płaszczyźnie zagęszcza się i rozszerza. Podsuwa od 
nowa podjęty kiedyś przez Strzemińskiego i Stażewskiego kontrowersyjny 
problem, czy sugerować raczej, że rytm na obrazie nabiera ‘przyspieszenia’, 
dynamiki i optycznie rozsadza kompozycję, czy przeciwnie – w myśl teorii 
unizmu ujednolicić obraz do płaszczyzny optycznie unieruchomionej, gdzie 
poza obrazem widz może oczekiwać jedynie jałowego przedłużenia tej 

samej neutralnej płaszczyzny. Swymi nowymi obrazami Stażewski zaprzecza 
zarówno unistycznej jednostajności, jak i ‘kolorymetrycznej’ ciągłości swych 
własnych obrazów sprzed czterech lat, pragnie działania o zdecydowanym 
napięciu, zachodzącym między zwolnioną kadencją rytmu a ingerencją 
linii czy barwy kontrastowej” (U. Czartoryska, O Henryku Stażewskim, 
„Miesięcznik Literacki”, 1974 nr 6).
W połowie lat 70. XX w. Stażewski kontynuuje wciąż serię „kreskowanych” 
obrazów. Pojawiają się wówczas także barwne warianty motywu linii. 
Prace zaczyna zestawiać w dyptyki lub tryptyki. W miarę narastania cyklu 
w pracach narasta również ład. Artysta upraszcza kompozycje, rozsypane 
wcześniej wiązki kresek porządkuje w równoległe wobec siebie. Maleją 
napięcia kierunkowe i dynamika kompozycji.
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A DA M  M A R C Z Y Ń S K I
( 19 0 8  -  19 8 5 )

“Refleksy zmienne zielone”, 1968 r.

relief, technika własna/płyta, 145 x 70 cm 
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu:
‘ADAM MARCZYŃSKI | “REFLEKSY ZMIENNE ZIELONE” | 
1968 | 145 x 70 cm | KRAKÓW [adres artysty]’
oraz wskazówka montażowa

estymacja: 200 000 - 280 000 PLN 
46 600 - 65 200  EUR

„Odosobnionym zjawiskiem na tej wystawie jest 
twórczość Marczyńskiego, który oczyszczając 
swoją koncepcję z pozostałości strukturalizmu 
doszedł do układów prostych, bezosobowych i do 
rozwiązań technicznych, redukując rolę artysty do 
zaprojektowania układu-instrumentu, który oddaje 
widzowi do estetycznej zabawy. Emitowany kolor 
wywołany jest przez naciśnięcie klawisza, podobnie 
jak ton muzyczny”.

– MAREK ROSTWOROWSKI [W:] KATALOG WYSTAWY GRUPY KRAKOWSKIEJ 
W KRZYSZTOFORACH W KRAKOWIE, 1967

POCHODZENIE:
- dom aukcyjny Doyle New York, 2009
- kolekcja prywatna, Nowy Jork







Bardzo rzadki przykład wczesnej pracy z cyklu „Zmiennych” Adama Marczyń-
skiego. Od końca lat 60. i w latach 70. Marczyński wykonał szereg rytmicznych 
kompozycji z niewielkimi kasetonami, które można było zamykać bądź otwierać 
za pomocą uchylnych klapek, mocowanych na pionowych lub poziomych osiach 
owych regularnych prostopadłościanów. Tego rodzaju asamblaże stały się odtąd 
główną domeną jego działalności (cykle „Dekompozycje”, „Układy otwarte”). 
Stosował jedynie zmienne kształty kasetonów (miewały przekrój kwadratu albo 
prostokąta), różne systemy zamocowania zarówno samych kasetonów, jak drzwi-
czek, rozmaite barwy. Z czasem tę różnorodność coraz bardziej ograniczał, barwy 
eliminował, aby ostatecznie skupić się na realizacji kompozycji minimalistycznych, 
zdominowanych zwykle już tylko przez jeden kolor. Każde z tak pomyślanych dzieł 
zyskiwało też nowe walory w zależności od otoczenia, w którym się znalazło. Istot-
ny jest również udział widza, który może zamykając i otwierając klapki kształtować 
kompozycję. Najciekawsza realizacja miała miejsce podczas jednego z Plenerów 
Koszalińskich w Osiekach (1970). Autor zainstalował tam kasetony bezpośrednio 
wśród przyrody (na drzewach), zderzając w ten sposób dwa porządki: naturalny 
i cywilizacyjny. W idei, którą rządzi się sztuka Marczyńskiego, zostało także prze-
widziane miejsce na interwencję widza. Jego konstrukcje stanowią rodzaj „dzieł 
otwartych”: widz, manewrując ich elementami, może stworzyć kompozycję orygi-
nalną, niepowtarzalną, własną. Do pewnych granic, wyznaczonych rachunkiem 
prawdopodobieństwa. Wpisany w strukturę reliefu aspekt kinetyzmu – ruchliwości, 
zmienności – jest jednak w tym przypadku, jak się wydaje, bardziej odbiciem indy-
widualnego wrażenia przemijalności świata i wypadkową poszukiwania harmonii, 
niż ścisłą realizacją rygorystycznych zasad op-artu, chociaż artysta prowadził 
swoje doświadczenia równolegle z ogólnoświatową, zauważalną także w Polsce, 
ekspansją tego właśnie zjawiska.

Adam Marczyński studiował w latach 1929-36 w krakowskiej ASP. W latach 
30. związał się z Grupą Krakowską, uczestniczył również w jej reaktywowaniu 
w 1957. Jego udział w pracach Stowarzyszenia związany był z niekiedy ostrym 
konfliktem z Tadeuszem Kantorem oraz jego najbliższym „otoczeniem”. Wydaje 
się, że Adam Marczyński – obok Marii Jaremy – był najwybitniejszym malarzem 
Grupy. Od 1945 aż do emerytury pracował na ASP, gdzie prowadził pracownię 
malarstwa. Od 1950 był jej profesorem. Obok malarstwa uprawiał rysunek, grafikę 
(monotypie) oraz scenografię. Jest autorem cenionych polichromii kościelnych 
(Nowy Wiśnicz, Katedra w Tarnowie, Ratułów, Brzesko, Sokołów Małopolski). Był 
autorem ilustracji książkowych – „Niebieskie kartki” Adolfa Rudnickiego, „Porwanie 
w Tiutiurlistanie” Wojciecha Żukrowskiego, „Pamiętniki” Jana Chryzostoma Paska, 
„Niespokojne godziny” Ireny Jurgielewiczowej i in. Jest uznawany za jednego 
z najważniejszych przedstawicieli polskiej awangardy. We wczesnych pracach 
Marczyńskiego widoczne są wpływy kubizmu i koloryzmu. Po wojnie tworzył 
liryczne kompozycje inspirowane sztuką Paula Klee i Joana Miro. W latach 70. 
wykonywał kompozycje z niewielkich kasetonów o uchylnych, ruchomych ścianach.
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R Y S Z A R D  W I N I A R S K I 
( 19 3 6  -  2 0 0 6 )

“Obszar 142.24” z cyklu “Rozkłady statystyczne”, 1973 r.

akryl/płótno, 50 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 
‘WINIARSKI 1973 | AREA 142 24’

estymacja: 30 000 - 50 000 PLN 
7 000 - 11 700 EUR

LITERATURA:
- Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973-1974, katalog wystawy indywidualnej, 
  red. Józef Grabski, Kraków 2002, s. 54-55 (il.)  

POCHODZENIE:
- zakup, Chicago
- kolekcja Fundacji IRSA
- kolekcja prywatna, Warszawa

OPINIE:
- autentyczność potwierdzona przez spadkobierczynię artysty
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R Y S Z A R D  W I N I A R S K I 
( 19 3 6  -  2 0 0 6 )

“Penetracja przestrzeni realnej z dwoma rodzajami elementów”, 1970 r.

akryl, relief/deska, 100 x 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 
‘WINIARSKI 1970 | acryl, wood, 100 x 100’
naklejki z opisem pracy na dolnej krawędzi oraz na odwrociu

estymacja: 400 000 - 600 000 PLN 
93 100 - 139 600 EUR

„Istnieje bardzo prosty mechanizm, dobrze 
znany matematykom, który zdaje się stwarzać 
nieograniczone możliwości – nazywa się on 
PRZYPADKIEM. Jak się człowiek zda na to, co mu 
przynosi seria przypadków, seria rzutów monetą 
czy kostką do gry, lub jak u Francoisa Morelleta 
średnia numerów znajdujących się w książce 
telefonicznej, otrzymuje mechanizm, który mu 
daje szansę nieskończonej ilości doświadczeń. 
Bowiem nawet przy małej ilości elementów użytych 
poddanych przypadkowi można uzyskać wielką ilość 
różnorodnych zdarzeń”.

OPINIE:
- autentyczność potwierdzona przez spadkobierczynię artysty 





Początek kariery artystycznej Ryszarda Winiarskiego wyznacza Główna 
Nagroda przyznana artyście podczas legendarnego Sympozjum 
Artystów-Plastyków i Naukowców w Puławach w 1966 roku – jednej 
z najważniejszych imprez w historii polskiej awangardy. Winiarski był 
wtedy świeżo po Akademii Sztuk Pięknych, wcześniej ukończył też Wydział 
Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej.
 
Młody artysta zaskoczył uczestników brawurowym zerwaniem z dotych-
czasowymi ideami rządzącymi sztuką: podważył celebrowaną dotąd rolę 
przypisywaną artyście-geniuszowi, który świadomie kreuje dzieło, nadając 
mu indywidualny, niepowtarzalny wyraz. Podobnie jak Victor Vasarely, 
Winiarski głosił ideę sztuki bezosobowej, pozbawionej emocji, rządzącej się 
racjonalnymi zasadami. Przyświecały mu w tym zasady matematyki i logiki. 
Kompozycje tworzył więc w oparciu o dwie naczelne zasady: „Cała moja 
twórczość, do dzisiaj, z grubsza biorąc, jest budowana na tych dwóch 
obiektywnych mechanizmach, na porządku i przypadku. Porządkiem nazy-
wam te doświadczenia, które są przypisane ciągom liczbowym, przypad-
kiem zaś te, w których uruchomiony został taki czy inny mechanizm losowy”. 

Winiarski konsekwentnie trzymał się wypracowanego na początku 
swojej twórczości założenia – pragnienia połączenia sztuki z nauką. 
Obecnie twórca uznawany jest za jednego z czołowych przedstawicieli 
indeterminizmu w sztukach wizualnych. Podobnie jak Roman Opałka, 
przekraczał w swoich pracach funkcje i znaczenia tradycyjnie rozumianych 
dzieł sztuki. Odrzucał estetyzm na rzecz podejścia stricte naukowego. 
Od efektu dużo istotniejszy był dla niego cały proces powstawania 

dzieła. Artyście o podwójnym wykształceniu – malarskim i inżynieryjnym 
przyświecał cel wypracowania zasad regulujących powstawanie dzieła. 
W typowy dla siebie sposób opisywał idee swojej sztuki za pomocą liczb, 
miar oraz kolorów. Przyczyną unaukowienia i obiektywizacji były nie tylko 
tytuły, ale również umieszczane na obrazach notatki, w których często 
określał szerokości pasów kolorystycznych i ich rozkład oraz uwzględniał 
skrupulatne obliczenia. Adnotacjami tego typu opisywał algorytmy, 
według których powstały dane prace, a także wprowadzał dodatkową 
zmienną wprawiającą algorytm w ruch. Zaprezentowana praca została 
opatrzona białym kawałkiem papieru umieszczonym na odwrociu. Możemy 
na niej przeczytać: „Penetracja przestrzeni realnej z dwoma rodzajami 
elementów: 4 x 4 i 6 x 6. Zmienna losowa – tablica liczb przypadkowych. 
Obszar losowy suma dwóch kostek do gry”. Jak wskazuje instrukcja, 
decydującym elementem były rzuty kośćmi oraz zestaw liczb. W efekcie 
powstała kompozycja przestrzenna, reliefowa, której percepcja zależy od 
ruchu widza – widz staje się więc współtwórcą jej wyrazu plastycznego 
w przestrzeni.

Winiarski od momentu wypracowania swojego języka plastycznego 
operuje sterylnym wręcz modułem czarno-białych kwadratów, działaniem 
seryjnym, regularnym oraz statystyczną zasadą rozkładu zdarzeń. Gdy 
komentował obranie swej ścieżki abstrakcyjnej, bazującej na mechanizmach 
funkcjonujących poza subiektywnością artysty, przywołał słowa Richarda 
Paula Lohse’a, który uważał, że wybór taki wypływa z pobudek moralnych, 
z chęci uniknięcia zafałszowania i mistyfikacji, które są immanentnym 
elementem tradycyjnego aktu twórczego. 

PRZESTRZEŃ JAKO GRA
PRZYPADEK WINIARSKIEGO

szczegółowa notatka artysty na odwrociu pracy
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R Y S Z A R D  W I N I A R S K I 
( 19 3 6  -  2 0 0 6 )

“Gra 10 x 10 - przeprowadzona ruchem konika szachowego”, 1979 r.

akryl, ołówek/płótno, 52 x 200 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 
‘gra 10 x 10 – przeprowadzona ruchem konika szach. | game 10 x 10 – the 
role of the check horses moves | winiarski 1979’

estymacja: 350 000 - 500 000 PLN 
81 400 - 116 300 EUR

OPINIE:
- autentyczność potwierdzona przez spadkobierczynię artysty 



„Biel i czerń to 'tak' i 'nie' w logice, to 0 
i 1 w binarnym systemie liczenia, to dobro i zło 
w filozofii, to tysiące dalszych skojarzeń i znaczeń 
odnoszących się do podstawowych praw natury 
i ludzkiej egzystencji”. 

– RYSZARD WINIARSKI



estymacja: 180 000 - 220 000  PLN 
42 500 - 51 500  EUR
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R I C H A R D  A N U S Z K I E W I C Z 
( u r .  19 3 0 )

Soft Grey Square with Lavender, 1979 r.

akryl/płótno, 122 x 122 cm
opisany na odwrociu: ‘SOFT GRAY SQUARE | 576’ oraz instrukcja montażowa
na odwrociu naklejka inwentarzowa z Christie’s oraz naklejka z opisem pracy

POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, USA
- dom aukcyjny Wright, Chicago, USA
- kolekcja prywatna, Polska

LITERATURA:
- David Madden / Nicholas Spike, Anuszkiewicz: Paintings and Sculpture 1945-2001, 
  Catalogue Raisonne, Florencja 2010, s. 189, poz. 1979.31 

WYSTAWIANY:
- „Chromatic Structures”, Philadelphia College of Art, 5.11-13.12.1980
- „Richard Anuszkiewicz. Retrospective”, Boca Raton Museum of Art, Floryda, 19.11.1998-10.01.1999

„Moja praca jest natury eksperymentalnej. Jest 
skupiona na badaniu efektów zestawienia barw 
komplementarnych w ich pełnej intensywności oraz 
zmian optycznych, które po nich następują. Studiuję 
dynamiczne efekty całości w kontekście zmieniających 
się warunków oświetlenia oraz relacji światła i barwy”. 

– RICHARD ANUSZKIEWICZ





Choć dywagacje na temat koloru kojarzą nam się przede wszystkim z nurtem color 
field painting i artystami takimi jak Mark Rothko, artyści z nurtu op-art, szczególnie 
bezpośredni i pośredni spadkobiercy koncepcji wywodzących się wprost z Bauhausu: 
Hannes Beckmann, Josef Albers i jego uczniowie z Yale, wcześniejsi absolwenci 
Cleveland Institute of Art: Julian Stańczak i Richard Anuszkiewicz, podobnie jak 
impresjoniści i pointyliści kilkadziesiąt lat wcześniej kładli nacisk na obserwację zmian 
w percepcji koloru w obliczu zarówno zmieniających się warunków świetlnych, 
różnorakich zestawień barwnych, jak i percepcji poruszającego się względem 
dzieła widza. Ta specyficzna odmiana abstrakcji w wydaniu Albersa, Stańczaka 
i Anuszkiewicza zyskała nawet miano „color function painting” – był to tytuł wystawy 
i publikacji na temat tych trzech twórców, z esejami Sanforda Wurmfelda i Floyda Ratliffa 
poruszającymi wątki dotyczące psychologii i fizjologii widzenia barwnego. We wstępie 
do publikacji czytamy, że choć termin op-art jest historycznie słuszny, ci trzej malarze byli 
przede wszystkim kolorystami. Choć brali udział w formatywnej dla tego nurtu wystawie 
„The Responsive Eye” w MoMA (1965), a sam termin „op-art” ukuty został w rezultacie 
pierwszej wystawy Stańczaka „Optical Paintings” w nowojorskiej Martha Jackson 
Gallery (1964), to, co różniło ich od innych artystów op-artu do skupienie na kolorze, 
a nie na wzorze (pattern). Niemniej jednak zarówno w przypadku „króla kwadratu” 
– Josefa Albersa, jak i w przypadku Stańczaka i Anuszkiewicza (a także podobnie jak 
w wielu pracach nestora polskiej awangardy – Henryka Stażewskiego) kolor poddany 

KOLOR, RUCH, ŚWIATŁO



KOLOR, RUCH, ŚWIATŁO

jest surowemu rygorowi geometrii: poszczególne pola barwne przybierają 
kształty kwadratów, rombów czy prostokątów, często poprzecinanych liniami 
w kontrastujących odcieniach.
Z kolei w pracach Wojciecha Fangora oraz Stanleya Twardowicza kolor „rozpływa 
się” w formach zdecydowanie bardziej organicznych – okrągłych, owalnych 
czy falistych. Obaj artyści odwoływali się do techniki sfumato, rozcierali granice 
pomiędzy poszczególnymi barwami, starając się jednocześnie zatrzeć dukt pędzla, 
tym samym nawiązując do klasycznie rozumianego malarskiego mistrzostwa (zako-
rzenionego jeszcze w micie Apellesa). W przeciwieństwie do wyżej wymienionych 
twórców, u których zmagania formalne rozgrywają się raczej w ramach moder-
nistycznie rozumianego kadru nabitego na blejtram płótna – w przypadku tych 
Twardowicza i Fangora kolor zdaje się „wychodzić” poza ramy obrazu, emanuje 
na zewnątrz, angażując przestrzeń i znajdującego się w niej widza. Przypomnijmy, 
iż w swoich pierwszych pracach z cyklu „Studium przestrzeni” Fangor operował 
kolorem niezwykle oszczędnie, by nie powiedzieć – lakonicznie. Dopiero w póź-
niejszych realizacjach stopniowo rozsmakowywał się w coraz bardziej „psycho-
delicznych” zestawieniach. „Było to dla mnie wtedy rewelacją, że kolor może być 
naturalnym budulcem obrazu i poprzez geometryzację i racjonalizację formy może 
być wprzęgnięty w prostokąt obrazu, że kolor i forma to dwie kontrastujące, ale 
dopełniające się siły, które są niezbędne do tworzenia żywej sztuki” – mówił.



estymacja: 1 300 000 - 1 800 000 PLN 
302 400 - 418 600 EUR
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V I C T O R  VA S A R E LY 
( 19 0 6  -  19 9 7 )

“Uyte”, 1991 r.

akryl/płótno, 180 x 180 cm 
sygnowany u dołu: ‘Vasarely’
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu na krośnie: 
‘VASARELY | “UYTE” - 1991 | (200 x 200) Vasarely’

WYSTAWIANY:
- Ascaso Gallery, Expo Chicago, 2019

POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Szwajcaria
- kolekcja prywatna, Nowy Jork
- Ascaso Gallery, Miami
- kolekcja prywatna, Polska

OPINIE:
autentyczność pracy potwierdzona przez Pierre’a Vasarely’ego. Praca będzie włączona do 
katalogu raisonné przygotowywanego przez Fundację Vasarely’ego w Aix-en-Provence 

„Prace z cyklu 'Vega' zdają się ciężko oddychać – jak 
pulsary, które powstały w wyniku gigantycznej eksplozji 
15 miliardów lat temu”. 

– VICTOR VASARELY





W praktyce twórczej Victorowi Vasarely'emu przyświecała przede wszystkim idea stworzenia 
sztuki uniwersalnej, ponad pojęciowego i ponad werbalnego wizualnego przekazu, który 
będzie komunikatywny dla każdego bez względu na jego pochodzenie czy wykształcenie. 
Wierzył, że obraz może być lepszym środkiem komunikacji niż język, ponieważ nie 
odzwierciedla podziałów politycznych czy klasowych. Metoda malowania Vasarely'ego 
zapożyczona była z różnych wpływów, w tym w dużej mierze z zasad projektowania 
Bauhausu, gdzie naczelną zasadą artystów i projektantów było dążenie do jedności 
estetycznej i technicznej dzieła, konstruktywizmu oraz twórczości takich artystów jak: Wassily 
Kandinsky, Paul Klee czy László Moholy-Nagy. Niezaprzeczalny wpływ na jego praktykę  
wywarł także rozwój współczesnej technologii.

Urodzony 9 kwietnia 1906 roku w Peczu na Węgrzech, krótko studiował medycynę aby 
po dwóch latach poświęcić się nauce malarstwa akademickiego. Pod koniec lat dwudziestych 
Vasarely zapisał się do Akademii Muhely w Budapeszcie, gdzie program nauczania opierał 
się w dużej mierze na szkole Waltera Gropiusa. Bardziej niż jasno określony styl wizualny, 
Bauhaus był konceptualnym podejściem, zawartym w manifeście, który Gropius ogłosił 
w momencie założenia niemieckiej akademii w Weimarze w 1919 roku. „Stwórzmy nową 
gildię rzemieślników, bez wyróżniających się różnic klasowych, aroganckiej bariery między 
rzemieślnikami a artystami” – pisał. „Razem wymyślimy i stworzymy nowy budynek przyszłości, 
który obejmie architekturę, rzeźbę i malarstwo w zjednoczonej formie i który powstanie 
pewnego dnia ku niebu z rąk miliona robotników, jak kryształowy symbol nowej wiary”. Ta 
idea konsolidacji obecna jest w dojrzałej twórczości Vasarely'ego, który z czasem znalazł 
zastosowanie dla swoich idei także w obiektach przestrzennych. Vasarely osiedlił się w Paryżu 
1930 r. – czasie kiedy sztuka abstrakcyjna była hasłem dnia i na dobre zagościła na salonach 
i w galeriach. W 1912 powstało tam pierwsze ugrupowanie z programem sztuki abstrakcyjnej 
– Section d’or. W okresie międzywojennym dominowała abstrakcja geometryczna, 
na gruncie sztuki abstrakcyjnej powstały idee powiązania malarstwa z innymi sztukami 
plastycznymi, rozwijało się nowe pojęcie jedności stylowej, kwitła twórczość teoretyczna. 
We Francji duże znaczenie miały ugrupowania Cercle et Carré i Abstraction-Création. Dzięki 
licznym kontaktom  ówczesnym środowiskiem artystycznym Vasarely mógł obserwować, co 
działo się w paryskim świecie sztuki. Jednakże próżno doszukiwać się w jego działalności 
podążania za podpatrzonymi trendami – abstrakcja geometryczna w jego wydaniu miała 
unikalny charakter, od najwcześniejszych abstrakcyjnych kompozycji czytelna jest aspiracja 
artysty do stworzenia własnego, uniwersalnego języka. Jego styl zmieniał się sukcesywnie 
– od figuratywnych przedstawień z lat 30., poprzez ekspresyjne, malarskie abstrakcje 
geometryczne, aż do późnych lat 40., w których rozwinął koncepcję „wewnętrznej geometrii 
natury”.

Po przeprowadzce do Paryża w 1930 roku Vasarely pracował jako grafik – tworzył dla 
dużych firm wzory użytkowe, plakaty i reklamy, równolegle starał się przekuwać grafikę 
użytkową w sztukę. Jednymi z pierwszych przykładów prac charakteryzujących się wizualnymi 
niejednoznacznościami nawiązującymi do optycznych iluzji są: „Zebra” (1935) oraz „Tygrys” 
(1938).  To właśnie te dwie prace po wielu latach zostały uznane przez krytyków i historyków 
sztuki za pionierskie dla op-artu. Pierwsza ważna indywidualna wystawa artysty odbyła 
się w 1944 roku podczas otwarcia galerii Denise René, ważnej instytucji na mapie Paryża 
skoncentrowanej w swojej działalności głównie na prezentowaniu sztuki abstrakcyjnej. 
Pod koniec lat 50. Vasarely zyskał międzynarodowe uznanie, jednak najbardziej znaczące 
osiągnięcia artysty przypadają na dekadę pomiędzy 1960 a 1970. W latach 60. doszedł do 
technicznej perfekcji w tworzeniu tzw. „struktur optycznych”. Dzięki wykorzystaniu materiałów 
takich jak farba przemysłowa, aluminium, szkło czy błona fotograficzna tworzył iluzjonistyczne, 
pełne ruchu kompozycje. Wystawiał swoje prace między innymi w Nowym Jorku, Brukseli 
i Paryżu. Dzieła Vasarely'ego były także prezentowane na słynnej wystawie The Responsive 
Eye w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Na zorganizowanej z wielkim 
przepychem w 1965 roku ekspozycji pokazywano prace wszystkich najważniejszych artystów 
z kręgu op-art, takich jak Richard Anuszkiewicz, Bridget Riley czy Getulio Alviani.

VASARELY: KRÓL OP-U



widok prezentacji Ascaso Gallery na Expo Chicago, 2019



W 1968 roku Victor Vasarely stworzył cykl „Vega”, czyli 
jedną z najpopularniejszych serii w swoim dorobku 
artystycznym. Charakterystyczne, wybrzuszone 
kompozycje zyskały wielką popularność wśród 
miłośników sztuki abstrakcyjnej i op-artu. Pierwszy, jeszcze 
monochromatyczny obraz o tym tytule powstał wcześniej, 
w 1957 roku. Obrazy powstające w końcu lat 60. pełne 
już były wibrujących barw, stając się opozycją do serii 
czarno-białej. Niezwykła seria stała się przykładem 
najbardziej zaawansowanego formalnie zastosowania 
systemu stworzonego przez tego artystę.

Victor Vasarely, “Vega-Orion”, 1971 r., akryl/płótno, 100 x 100 cm Victor Vasarely, “Titau”, 1989 r., akryl/płótno, 87 x 87 cm



Cykl został nazwany na cześć najjaśniejszej gwiazdy 
w gwiazdozbiorze Lutni. Wega to piąta co do jasności 
gwiazda, którą można zaobserwować na nocnym 
niebie, na północnej półkuli niebieskiej. Sama nazwa 
pochodzi od arabskiego wyrażenia „pikujący orzeł”. 
Powstałe w ramach cyklu obrazy określane są jako 
jedne z najbardziej zaawansowanych realizacji 
systematycznego podejścia artysty do zagadnień 
związanych z formą oraz kolorem. Składają się na niego 
realizacje, w których twórca za pomocą złudzenia 
optycznego przedstawił okrągłe elementy, zdające się 
podejmować próbę „uwolnienia się” lub jednoczesnego 
„powrotu w głąb” powierzchni malarskiej. 

Victor Vasarely, “Nebulus”, 1978 r., akryl/płótno, 200 x 198 cm Victor Vasarely, “Vega-Szurke”, 1975-92 r., 
akryl/płótno, 116,2 x 65 cm 







estymacja: 700 000 - 1 000 000 PLN 
162 800 - 232 600  EUR
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V I C T O R  VA S A R E LY 
( 19 0 6  -  19 9 7 )

“ERIDAN-C” (dyptyk: violet i vert), 1962 r.

olej/płyta, 69,8 x 63,5 cm (x2)
obie części sygnowane, datowane i opisane na odwrociu: 
‘1317 | ”ERIDAN-C” (violet) | 1962 | Vasarely’ 
oraz ‘1318 | ”ERIDAN-C” (vert) | 1962 | Vasarely’’
na odwrociu papierowe nalepki galeryjne z opisem pracy z Galerie 
Denise René w Paryżu, Sidney Janis Gallery w Nowym Jorku oraz nalepki 
inwentaryzacyjne

POCHODZENIE:
- Galerie Denise René, Paryż
- Sidney Janis Gallery, Nowy Jork
- kolekcja prywatna, Szwajcaria
- dom aukcyjny Christie’s, Nowy Jork, 13.09.2006, lot 217
- kolekcja prywatna, Stany Zjednoczone
- dom aukcyjny Christie’s, Nowy Jork
- kolekcja prywatna, Warszawa





estymacja: 150 000 - 250 000 PLN 
34 900 - 58 200 EUR
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J U L I A N  S TA Ń C Z A K 
( 19 2 8  -  2 017 )

“Conferring blue”, 1979 r.

akryl/płótno, 76 x 76 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: ‘Julian Stańczak 79’
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu na blejtramie: 
‘JULIAN STAŃCZAK “CONFERRING, BLUE” 79’

POCHODZENIE:
- zakup bezpośrednio od artysty
- kolekcja prywatna, USA
- dom aukcyjny Sotheby’s, 2018
- kolekcja prywatna, Warszawa 

LITERATURA:
- por. Marta Smolińska, Julian Stańczak, Op-art i dynamika percepcji, 
  Warszawa 2014, s. 228 (il.) - wersja o innych wymiarach

„Dzięki tej finezyjnej alchemii koloru, poszczególne 
formy zdają się prześwitywać, co widać szczególnie 
na ich obrzeżach, gdy tymczasem centrum każdego 
z pięćdziesięciu pól obrazowych najintensywniej wysyca 
się barwą”. 

–MARTA SMOLIŃSKA





„Od roku 1966 artysta, poszukujący coraz większej, chirurgicznej wręcz 
precyzji i metody tworzenia, zaczął stosować taśmy, które nakleja 
na podobrazie. Uzyskuje w ten sposób linie idealne, o pożądanych 
szerokościach i ostrych krawędziach. Z czasem zbuduje specjalną 
maszynę do cięcia taśm o różnych wymiarach, która stanie się jego 
nieodłączną towarzyszką w pracowni. Prekursorem na tym polu był Piet 
Mondrian. Holenderski malarz w swoich późnych dziełach Broadway 
Boogie-Woogie (1942-1943, kolekcja MoMA w Nowym Jorku) oraz 
nieukończonym Victory Boogie Woogie (1942-1944) powstałych 
w Nowym Jorku, zamiast malować linie, wyklejał je za pomocą 
papierowych taśm w odpowiednich kolorach. Być może praktyka ta 
stanowiła dla Stańczaka podpowiedź, w jaki sposób uzyskać we własnych 
dziełach absolutną perfekcję. Specyficzna dla artysty i wynaleziona 
przez niego metoda pracy wygląda jednak inaczej niż u Mondriana: 
Stańczak nakleja na płótno lub płytę warstwę koloru, po czym usuwa 
nacięte ostrym nożem paski, odsłaniając to, co pod spodem. Proces ten 
może być wielokrotnie powtarzany z większą liczbą barw, a twórca do 
momentu usunięcia ostatnich pasków nie jest pewien, jaki ostateczny efekt 
uzyska i czy poszczególne odsłonięte kolory dobrze zgrają się ze sobą. 
(…) W efekcie obraz musi bowiem wyglądać, jakby powstał bez wysiłku, 
by odbiorca mógł rozkoszować się jego frontalizmem i kolorystycznym 
promieniowaniem, pozbawionym wszelkich śladów indywidualnego gestu 
artysty” (Marta Smolińska, Julian Stańczak, Op art i dynamika percepcji, 
Warszawa 2014, s. 82-83).
Prace Juliana Stańczaka należą do klasyki op-artu. Sam artysta uznawany 
jest za pioniera tego gatunku – jego nazwa wzięła rzekomo swój 
początek w wystawie Stańczaka w prestiżowej Martha Jackson Gallery, 
„Optical Paintings” z 1964 roku. Swoje prace Stańczak opierał zarówno 

na rygorystycznych formach geometrycznych, jak i wyznaczanej przez nie 
gradacji barw. Źródeł wrażliwości kolorystycznej można doszukiwać się 
w naukach, jakie artysta pobrał w Stanach Zjednoczonych: początkowo 
na studiach w Cleveland Art Institute oraz następnie na Yale University, 
gdzie jego mistrzem był jeden największych klasyków abstrakcji 
geometrycznej XX w., przedwojenny wykładowca Bauhausu, Josef Albers – 
autor „Interaction of Color”. Stańczak inspirował się także tekstami Rudolfa 
Arnheima - czołowego badacza psychologii percepcji: jego „Art and Visual 
Perception” miała formatywny wpływ na definicję sztuki Stańczaka, którego 
płótna z czasem stawały się rodzajem płaszczyzn, na których artysta 
za pomocą środków plastycznych rozprawiał o długości fal, czystych 
barwach oraz ich psychofizycznym oddziaływaniu na człowieka.
W latach 70. i 80. Stańczak upraszcza swoje kompozycje, skupiając się 
m.in. na tworzeniu scentralizowanych kwadratów z idealnie dopasowanymi 
kolorami tworzącymi rozświetlone centrum. Obrazy tego typu zbudowane 
są na dynamizowanej kolorem siatce. W przypadku pracy „Conferring 
blue” płynne przejścia pomiędzy cieplejszymi tonami zieleni w centrum 
a chłodnymi i coraz ciemniejszymi partiami błękitów „niknących” 
na obrzeżach pracy podzielone są silnie kontrastującą kolorystycznie, 
czerwoną siatką, niejako kontrolującą efekt iluzji generowany przez 
gradację pulsujących spomiędzy jej ram barw. Jak pisała Marta 
Smolińska, „znawcy jego dorobku porównują motyw siatki także do 
konstrukcji witrażu, gdzie każdy kawałek jest otoczony ołowianą ramką. 
(...) Gdy tak właśnie spojrzymy na tę kompozycję, siatka jeszcze bardziej 
zyskuje na wieloznaczności i prezentuje swój motyw, który – mimo swej 
powtarzalności i przewidywalności – nie musi stać się nudny. Wiele zależy 
także od skojarzeń odbiorcy, które przyniesie on ze sobą, stając twarzą 
w twarz z obrazem” (Marta Smolińska, Julian Stańczak, op. cit.).

ILUZJA GEOMETRII
KOLOR, ŚWIATŁO I SIATKA W TWÓRCZOŚCI JULIANA STAŃCZAKA



Julian Stańczak w pracowni, reprodukcja za: Marta Smolińska, Julian Stańczak, Op-art i dynamika percepcji, s. 83



estymacja: 350 000 - 400 000 PLN 
81 400 - 92 000 EUR
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J U L I A N  S TA Ń C Z A K 
( 19 2 8  -  2 017 )

“Turn Yellow”, 1978 r.

akryl/płótno, 129,5 x 129,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na blejtramie: 
‘JULIAN STAŃCZAK “TURN YELLOW” 78’
na odwrociu papierowa nalepka galeryjna z opisem pracy z London Arts Group

POCHODZENIE:
- bezpośredni zakup od artysty
- galeria London Arts Group, Londyn
- galeria Heather James Fine Art, Palm Desert, Kalifornia
- kolekcja prywatna, Warszawa

LITERATURA:
- Marta Smolińska, Julian Stańczak, Op-art i dynamika percepcji, Warszawa 2014, s. 199 (il.)  

„Głównym przedmiotem mojego zainteresowania jest 
kolor, energia fal o różnej długości oraz ich zestawienia. 
Lecz kolor nie jest łatwo przedstawić w próżni. Maluję 
na płaszczyźnie, żeby poprzez linie i ich sekwencje 
oddać element czasowości, oraz nadać plastyczny 
kształt zmianom. Sam kształt ma dla mnie drugorzędne 
znaczenie”. 

– JULIAN STAŃCZAK





Prezentowana kompozycja autorstwa Juliana Stańczaka pochodzi z wczesnych 
lat 70., kiedy tworzone przez niego przestrzenie malarskie otrzymały nowy 
walor: światło emitowane przez barwy. Wzajemne przenikanie i przesłanianie się 
płaszczyzn w oku widza komplikuje się i wikła; półprzezroczyste ekrany pozostają 
w ciągłym ruchu, rozsuwając i zsuwają, wtapiając w tło po to, by znów pojawić 
się na pierwszym planie. Rytm i linia doprowadzone są do skrajności, skutkując 
powtarzalnością wzorów geometrycznych, które paradoksalnie, zamiast nudzić, 
nieustannie angażują uwagę. Julian Stańczak to twórca należący do wybitnego 
grona eksperymentatorów, których działania wytyczyły nowe drogi rozwoju sztuki 
modernistycznej. Do końca życia pozostał wierny modernizmowi, chcąc oddać 
piękno porządku natury i kosmosu. Jego międzynarodowa sława rozpoczęła się 
w 1964, kiedy Martha Jackson, wiedziona niezawodnym instynktem dobrego 
marszanda, zaprosiła go do współpracy, organizując artyście wystawę w swojej 
nowojorskiej galerii. W okresie hegemonii abstrakcji spod znaku taszyzmu 
i action painting Pollocka, pojawienie się kompozycji Stańczaka, opartych 
na zdyscyplinowanej formule, stało się przełomowym odkryciem, które wstrząsnęło 
ówczesnym światem sztuki. Głośna wystawa o tytule „Optical Paintings” nie 
tylko przyciągnęła uwagę środowiska artystycznego, ale wypromowała nazwę 
op-art, która zjednoczyła cały nurt twórców eksperymentujących w swojej 
sztuce z psychofizjologią widzenia. W latach 60. sztuka Stańczaka znalazła się 
więc w centrum uwagi. Wbrew obiegowym opiniom, jego malarstwo optyczne 
posiadało bogate zaplecze teoretyczne, wyrażając wiarę w uporządkowany 
kosmos, którego praw nie jesteśmy w stanie zgłębić intelektualnie, potrafimy je 
za to wyczuć w sposób intuicyjny. Abstrakcyjna rzeczywistość Stańczaka pełna 
jest odniesień do otaczającej natury i świata sensualnych wrażeń jej fenomenów. 
W obrazach tego artysty zrytmizowane układy równoległych linii wyłaniają się 
i znikają w nieokreślonej przestrzeni. Mimo precyzyjnego wyrysowania, zdają 
się nieuchwytne. „To, co postrzegamy, to rozwibrowanie eterycznej materii, która, 
poddając się doświadczeniu optycznemu, umyka dotykowi. To, co nas intryguje, 
to wyrafinowane współistnienie ukierunkowanego biegu linii z ich iluzyjnością” 
(Irena Kossakowska, Julian Stańczak. „Optyczne obrazy” czy „wyselekcjonowana 
energia wizualna”? „Biuletyn Historii Sztuki”, R.LVIII, 1996, Nr 1-2, s. 109).

Tematycznym centrum, wokół którego zaczęły krążyć jego kompozycje, stała się 
gra płaszczyzn obrazu. Podnosząc eksperymenty postimpresjonistów, Stańczak 
rozpoczął naukową analizę oddziaływania pigmentów barwnych na płótnach 
Seurata i Signaca. W reakcji na swoje wnioski, rozpoczął tworzenie kompozycji 
złożonych z równomiernie rozłożonych punktów, de facto dezintegrując kształty 
i ponownie scalając je w wymiarze wyspekulowanej kompozycji obrazów.

Dzieła Juliana Stańczaka ewoluowały na przestrzeni lat. Artysta poddawał 
je nieustannym eksperymentom. Jak powiedział: „Nie próbuję imitować czy 
interpretować natury; lecz poprzez reakcję na zachowanie kolorów, kształtów, 
linii, próbuję tworzyć relacje, które przebiegałyby równolegle do doświadczenia 
rzeczywistości przez człowieka” (Julian Stańczak, wypowiedź z katalogu wystawy 
Vibration Eleven, The Martha Jackson Gallery, Nowy Jork, 1965). Elementem 
zasadniczym w całej przestrzeni tej twórczości była jednak precyzja linii, 
warunkująca tworzenie form zmiennych, umykających i iluzyjnych.

ABSTRAHUJĄC OD NATURY





estymacja: 150 000 - 250 000 PLN 
34 900 - 48 200 EUR
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J U L I A N  S TA Ń C Z A K 
( 19 2 8  -  2 017 )

Deserted No. 6645, 1971 r.

olej/płótno, 91 x 91 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: ‘Julian Stanczak 1971’

POCHODZENIE:
- Makler Gallery, Philadelphia
- Dr. Arthur J. Weiss, Philadelphia (zakup około 1975)
- Moeller Fine Art Ltd., Nowy Jork
- kolekcja prywatna, Nowy Jork
- dom aukcyjny Phillips, Nowy Jork
- kolekcja prywatna, Polska

„Nie chcę rywalizować z cudem Natury. On już 
istnieje i jest perfekcyjny! (...) Natura staje się dla mnie 
prowokacją, by codziennie się budzić i brać do pracy”. 

– JULIAN STAŃCZAK





estymacja: 40 000 - 60 000 PLN 
9 300 - 14 000 EUR
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H A N N E S  B E C K M A N N
( 19 0 9  -  19 7 7 )

Color Study for Double Shadows over Yellow, 1974 r.

olej/płótno, 30,5 x 61 cm
sygnowany i datowany l.d.: ‘h.b. 74’
na odwrociu szczegółowy opis pracy

Prezentowana praca to niezwykle misterna kompozycja prostokątnych modułów nakładanych 
na siebie według ściśle określonego schematu. Ideą jest tytułowe zbadanie cieni rzucanych 
na pozostałe obszary obrazu przez dominantę. W centrum kompozycji znajduje się żółty 
kwadrat. Jest on zarówno punktem przyciągającym wzrok widza patrzącego na obraz, jak i ową 
dominantą rozrzucającą wokół siebie cienie. Warstwa „pod” centralnym kwadratem składa się 
z prostokątów w odcieniach pomarańczu i brązu. Stanowią one tytułowe cienie. Na odwrociu 
pracy znajduje się niezwykle dokładny opis układu poszczególnych modułów obrazu 
sporządzony ręką artysty w grudniu 1974 roku. Wszystkie elementy są opisane i przedstawiają 
kolejne etapy badań nad cieniami. Hannes Beckmann – z wykształcenia fotograf – operował 
kolorem, doskonale znając teorię widma optycznego. O efekcie końcowym napisze: „Folie 
chromatyczne przemieszczają się od nudnego pomarańczowego ku jasnożółtemu w taki 
sposób, iż zakładamy, że jasnożółty jest widoczny jedynie przez ciemne okulary”.





estymacja: 130 000 - 180 000 PLN 
30 300 - 41 900 EUR
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TA DA S U K E  K U WAYA M A  /  TA DA S K Y
( u r .  19 3 5 )

D-103, 1966 r.

akryl/płótno, 116 x 116 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 
‘TADASKY | TADASUKE KUWAYAMA | 1966 | D-103’
na odwrociu naklejki z Wigmore Fine Arts oraz Kootz Gallery, Nowy Jork

Twórczość Tadasky’ego oscyluje na styku dwóch kultur – Wschodu oraz Zachodu. 
Malarstwo artysty stanowi bowiem syntezę kultury japońskiej związanej z szacunkiem 
do piękna, harmonii, warsztatowej perfekcji oraz inspirację związaną z nowojorskim 
środowiskiem artystycznym, które na początku lat 50. podejmowało pierwsze 
eksperymenty z nurtem sztuki optycznej. Zagadnienie ekspansywności barw i kształtów 
zyskujących aspekt dynamiki w zetknięciu z percepcją odbiorców zajęło artystę, 
który przez kolejne dekady pozostał wierny pracy nad koncentrycznymi pierścieniami. 
W malarstwie artysta używa tradycyjnych japońskich pędzli, a wszystkie linie kreśli 
odręcznie, bez wcześniejszych szkiców koncepcyjnych. Obrazy Tadasky’ego mają 
charakter spirytualny. Wykonywane w niezwykłym skupieniu prace poprzedzone są 
wyrafinowanym procesem intelektualnym. Artysta uważał, że koło jest elementarną, 
najłatwiejszą do zrozumienia formą, która nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. 
W rezultacie kompozycje artysty stanowią same o sobie. Nie stoi za nimi żadna 
filozofia, ideologia, czy religia. Tadasky pracował nad koncentrycznymi okręgami 
wkomponowanymi w kwadratową płaszczyznę płótna już od początku lat 60. Koło 
stało się najważniejszym tematem prac artysty realizowanym w niezliczonej ilości 
wariacji i różnorodnych wariantach kolorystycznych. Pulsujące, żywe barwy sprawiają, 
że powierzchnia obrazów zdaje się wibrować, hipnotyzując oko widza. Inną stroną 
prac artysty jest ich medytacyjny, duchowy przekaz, ponieważ koła tworzone przez 
Tadasky’ego przypominają swoim kształtem mandalę – buddyjski symbol doskonałości 
i harmonii. Koncentryczne realizacje Kuwayamy są jednymi z najbardziej pożądanych 
obiektów artystycznych z zakresu światowej sztuki współczesnej.









estymacja: 70 000 - 100 000 PLN 
16 300 - 23 300 EUR
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E D U A R D O  M AC  E N T Y R E
( 19 2 9  -  2 014 )

Pintura Generativa (Negro y Amarillo), 1965 r.

olej/płótno (dublowane), 70 x 70 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 
‘EDUARDO A. MAC ENTYRE | PINTURA GENERATIVA | “NEGRO Y 
AMARILLO” | 0,70 x 0,70 cm | OLEO 1965’

POCHODZENIE:
- kolekcja Ray’a Blanco
- dom aukcyjny Sotheby’s, Nowy Jork, 2015
- kolekcja prywatna, Polska

„Linia krzywa jest obecna we wszystkich przejawach 
natury – w Słońcu, Księżycu, we wszystkim, czego 
forma i racja bytu opiera się na ruchu okrężnym 
lub wstecznym. Linia krzywa obecna jest w całym 
wszechświecie”. 

– EDUARDO MAC ENTYRE





estymacja: 14 000 - 20 000  PLN 
3 300 - 4 700  EUR
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C R I S T I A N  M A C  E N T Y R E
( u r .  19 6 7 )

“Reflejo Nocturno”, 2019 r.

technika mieszana/płyta, 53,5 x 53,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘”REFLEJO NOCTURNO” 
| TECNICA MIXTA | ANO 2019 | CRISTIAN MAC ENTYRE| [sygnatura 
artysty] | POLAND WARSZAWA | 2019’ oraz instrukcja montażowa

Argentyński artysta Cristian Roy Maria Mac Entyre, syn jednego z twórców 
południowoamerykańskiego ruchu arte generativo, Eduardo Mac Entyre’a, to 
twórca niezwykle eklektyczny. W swojej pracy sięga zarówno po estetykę znaną 
z prac jego słynnego ojca, a więc op art i abstrakcję geometryczną, jak i po znane 
z wcześniejszych epok rozwiązania, nasuwające skojarzenia z klasykami kubizmu, 
konstruktywizmu i międzywojennego europejskiego ekspresjonizmu. Punktem wyjścia 
jest jednak dla niego rodzinna Argentyna, z jej pejzażami i kulturą. Specjalne miejsce 
w pracach figuratywnych zajmuje motyw narodowego tańca, czyli tango, który artysta 
stylizuje na wiele sposobów, tworząc dynamiczne kompozycje. Prezentowana praca 
przywodzi na myśl główne założenia sztuki kinetycznej i op art: złudzenie optyczne 
tej trójwymiarowej kompozycji zależy od poruszającego się przed nią widza. To on 
„wprawia obraz w ruch”, delektując się migoczącymi „nokturnalnymi refleksami”.





POCHODZENIE:
- zakup bezpośrednio od artysty, 1986
- dom aukcyjny Christie’s, Nowy Jork
- kolekcja prywatna, Warszawa

estymacja: 140 000 - 190 000  PLN 
32 800 - 44 500  EUR
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O M A R  R AYO
( 19 2 8  -  2 010 )

“Sitiditis”, 1976 r.

olej/płótno, 66 x 66 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu:
‘OMAR RAYO | NEW YORK | 1976 | 26 x 26 | „SITIOITIS”’
na odwrociu papierowa nalepka aukcyjna z Christie’s z opisem pracy
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E D  ( E D W I N )  M I E C Z KO W S K I
( 19 2 9  -  2 017 )

“Mate Ends”, 1965 r.

akryl/płótno, 61 x 61 cm 
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 
‘EDWIN MIECZKOWSKI | “MATE ENDS” | 24 x 24 INCHES | 1964’ 
oraz wskazówka montażowa

estymacja: 100 000 - 130 000  PLN 
23 400 - 30 400  EUR

„Zawsze czułem się dobrze z formami geometrycznymi. 
Uważałem, że są ciekawym obiektem, który można 
przedstawiać w niezliczonej ilości wariacji, ponadto 
zawsze w jakiś sposób wchodzą w dialog z historią 
sztuki. Jednak, generalnie rzecz ujmując, nigdy nie 
myślałem o obrazach dogmatycznie – czułem, że nie 
chcę kuleć w żadnym ze stylów. Za moją twórczością 
od zawsze stoi niesłabnąca miłość do malarstwa 
i wytwarzania sztuki”.

– ED MIECZKOWSKI

WYSTAWIANY:
- „Black/White and Gray Paintings 24” Square”, Anonima Gallery, Nowy Jork, 1966
- Institute of Contemporary Arts, Londyn, 1966
- „Anonima Group. Obrazy czarno-białe i szare”, Galeria Foksal, Warszawa, lipiec-wrzesień 1966

LITERATURA:
- Anonima Group. Obrazy czarno-białe i szare, katalog wystawy, Warszawa 1966, poz. 3, s. nlb. (il.)
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A N D R Z E J  W R Ó B L E W S K I
( 19 2 7  -  19 5 7 )

[Kompozycja abstrakcyjna nr 144], niedatowany, około 1948 roku

akwarela/papier, 22,7 × 16,4 cm
opisany przez matkę artysty na odwrociu: ‘A Wroblewski’

estymacja: 140 000 - 200 000 PLN 
32 600 - 46 600 EUR

OPINIE:
- praca posiada certyfikat Fundacji Andrzeja Wróblewskiego
 

POCHODZENIE:
- po 1994 kolekcja spadkobierców artysty
- kolekcja prywatna, Kraków
- Galeria Starmach, Kraków
- kolekcja prywatna, Warszawa
 

LITERATURA:
- Andrzej Wróblewski. Wystawa pośmiertna, katalog wystawy monograficznej, 
 Pałac Sztuki, Kraków 1958, spis prac niewystawionych

- 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. 71, s. 89 (il.)

Obrazy abstrakcyjne Andrzeja Wróblewskiego można podzielić pod względem 
zastosowanych przez artystę form wyrazu. Pierwsza grupa obejmuje prace zbudowane 
z prostokątów. W takich kompozycjach artysta całe powierzchnie płócien lub arkuszy 
dzieli, a następnie wypełnia kolorami: czerwienią, bielą, zielenią, granatem czy żółcieniem. 
Także z prostokątów Wróblewski buduje pejzaże architektoniczne, którym z racji dalekiego 
uproszczenia, braku przestrzeni bliżej jest do abstrakcji niż realistycznych widoków.
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E D WA R D  K R A S I Ń S K I
( 19 2 5  -  2 0 0 4 )

”Intervention”, 1981 r.

emulsja światłoczuła na tkaninie, taśma klejąca, technika własna/płótno, 115 x 100 cm

estymacja: 180 000 - 240 000  PLN 
42 100 - 56 100  EUR

„To jest niebieski pasek Scotch szerokości 19 mm (...) On 
interweniuje W i demaskuje TO. ON istnieje. Mam do 
niego zaufanie”.

– EDWARD KRASIŃSKI

POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Niemcy
- Dom Aukcyjny Desa Unicum, 2014
- kolekcja prywatna, Poznań





„Interwencje” Edwarda Krasińskiego to seria, którą artysta zapoczątkował w 1968
na przyjęciu w swoim domu. Użył wówczas do oklejenia kilku drzew taśmy blue
scotch o szerokości 19 milimetrów. Ten niebieski pasek stał się bardzo szybko 
znakiem rozpoznawczym Krasińskiego i jednocześnie określił zakres jego działań. 
„Interwencje” opierają się na bardzo subtelnej ingerencji w zastaną rzeczywistość 
w sposób, który zwraca uwagę na wyróżnione przedmioty same w sobie. 
Wyznaczony tym z pozoru błahym gestem „duchowy krąg” artysty, na poły 
ironiczny, na poły poetycki, nabiera potencjału do rozszerzania się w nieznanych 
kierunkach – niebieska taśma wypływała z butelek i kranów, wydobywała się 
z maszynki do mięsa, stawała się zakładką do książki.

„Interwencja” z 1985 stanowi kontynuację głównych założeń Krasińskiego. 
Dzieło przedstawia ramę ujętą w aksonometrycznym rzucie; jeden z kątów 
zostaje wydzielony na zewnątrz obwodu. Ten nazwany trafnie przez Stefana 
Szydłowskiego „dramat nieciągłości” dotyczy również niebieskiej taśmy 
podkreślającej fragmentaryczność zastanego kontekstu. „Linia u Krasińskiego – 
pisze Szydłowski – staje się współczesną metaforą fragmentu ‘Historii naturalnej 
XXXV’ Pliniusza, gdzie omawiane jest współzawodnictwo Protogenesa i Apellesa 
dotyczące tego, który z nich wykreśli najdoskonalszą linię na obrazie, który 
‘był wielki i nie zawierał nic innego, jak linie prawie niewidoczne, tak, że wśród 
znakomitych dzieł wielu malarzy robił wrażenie pustego, ale przez to właśnie 
ściągał na siebie wzrok i wyglądał szlachetniej niż każdy inny obraz’ ” (Edward 
Krasiński, katalog wystawy, Galeria Foksal, Warszawa 1966).



Twórczość Edwarda Krasińskiego jest zjawiskiem bardzo złożonym, ulotnym 
i nieuchwytnym. Najważniejszym jej aspektem było bowiem samo życie tego 
artysty i jego twórcza postawa wobec rzeczywistości, która wyrażała się poprzez 
„życie w sztuce”. Nieustannie oddziaływał on na świat swoją osobowością, 
ironią, humorem, podważając i kwestionując w subtelny sposób tradycyjne formy 
przejawiania się sztuki i jej sens. Prace z cyklu „Interwencje” pojawiły się między 
innymi na wystawach w MoMA w Nowym Jorku. Na przełomie 2016 i 2017 
Tate Liverpool zorganizowało dużą retrospektywę artysty, którą zaprezentowano 
następnie w Stedelijk Museum w Amsterdamie. Edward Krasiński podczas wojny 
uczęszczał do krakowskiej Kunstgewerbeschule. Po wojnie kontynuował edukację 
na tamtejszej ASP. W latach 50. przeniósł się do Warszawy. Początkowo związany 
był z kręgiem Galerii Krzywego Koła. Po jej zamknięciu, w 1966, razem z krytykami 
Wiesławem Borowskim, Anką Ptaszkowską i Mariuszem Tchorkiem oraz artystami 
Tadeuszem Kantorem, Henrykiem Stażewskim i Zbigniewem Gostomskim był 
współtwórcą warszawskiej Galerii Foksal, w której wielokrotnie wystawiał swoje 
prace (15 wystaw indywidualnych, ostatnia w lutym 2004), z przerwą w latach 
1970-84. Od 1970 mieszkał wspólnie z Henrykiem Stażewskim w pracowni 
na ostatnim piętrze bloku przy ul. Świerczewskiego (obecnie al. Solidarności). 
Od lat 70. znakiem rozpoznawczym jego prac stała się niebieska taśma 
samoprzylepna umieszczana na wysokości 130 cm. Prace Edwarda Krasińskiego 
znajdują się w zbiorach między innymi Centre Georges Pompidou w Paryżu, 
Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu, w Muzeum Sztuki 
w Łodzi i Galerii Narodowej w Pradze.
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E D WA R D  K R A S I Ń S K I
( 19 2 5  -  2 0 0 4 )

“Intervention”, 1981 r.

emulsja światłoczuła na tkaninie, taśma klejąca, technika własna/płótno, 105 x 100 cm

estymacja: 180 000 - 240 000  PLN 
42 100 - 56 100  EUR

„Nie wiem, czy jest to sztuka. Ale na pewno jest to Scotch 
blue, szerokość 19 mm, długość niewiadoma”.

– EDWARD KRASIŃSKI
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R E G I N A L D  N E A L
( 19 0 9  -  19 9 2 )

“Rods Reflected”, 1967 r.

technika mieszana, relief/plexi, płyta, 37 x 37 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘Reginald W. 
Neal 1967 | “Rods Reflected” 14 3/4 x 14 3/4’

estymacja: 18 000 - 24 000  PLN 
4 300 - 5 700  EUR

POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Stany Zjednoczone
- dom aukcyjny Shannon’s, Milford, Connecticut, Stany Zjednoczone
- kolekcja prywatna, Polska

Wczesne opartowskie prace urodzonego w Anglii Reginalda Neala dotyczyły 
elementów wizualnych, które wytwarzały drgające, migotliwe i pulsujące efekty. 
W połowie lat 60. doszedł już w pełni do własnego, oryginalnego stylu wypowiedzi 
plastycznej. Powstawały wówczas prace wielowymiarowe, do których tworzenia 
często używał takich materiałów jak wielobarwne szkło akrylowe, plastik czy pleksi. 
Materiały te dodatkowo wzmacniały oddziaływanie prac na zmysł wzroku odbiorcy. 

Dwa lata przed powstaniem prezentowanej pracy, artysta brał udział w legendarnej 
wystawie „The Responsive Eye” w nowojorskim MoMA. Kurator wystawy William 
C. Seitz postanowił zebrać blisko 120 obrazów i konstrukcji wykonanych przez 99 
artystów z 15 różnych krajów. Wśród nich, oprócz Neala, byli m.in. Victor Vasarely, 
Richard Anuszkiewicz, Frank Stella, Hannes Beckmann, Wen-Ying Tsai, Bridget 
Riley, Getulio Alviani, Julian Stańczak, Tadasky, Gerald Oster. Celem wystawy było 
pokazanie najnowszych tendencji obecnych w sztuce współczesnej – używania 
jedynie linii, płaskich plam barwnych i wzorów tworzących złudzenia optyczne, 
komponowania przestrzeni obrazu wyłącznie z wyrazistych kolorów lub kontrastowo 
zestawianych czerni i bieli, a także wykorzystywania popularnych materiałów – takich 
jak wielobarwne szkło akrylowe, plastik, pleksi, równo cięte drewno – oraz silne 
i sugestywne oddziaływanie na zmysł wzroku odbiorcy. Dzięki przyjętym przez Seitza 
kryteriom wystawa stała się nie tylko prezentacją nowego stylu ekspresji artystycznej, 
ale także przełomowym momentem w historii sztuki. Dzięki niej niezwykle popularny 
i lubiany kierunek stał się obowiązującą i modną tendencją niosącą za sobą bogaty 
i wieloznaczny ciąg znaczeniowy.
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A N D R Z E J  N O WA C K I
( u r .  19 5 3 )

“05.02.14”, 2014 r.

akryl, relief/płyta, 100 x 100 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: ‘05.02.14 | A. NOWACKI | 2014’

estymacja: 40 000 - 60 000 PLN 
9 300 - 14 000 EUR

„Podstawową wartością w mojej pracy twórczej jest 
kolor. Uzupełnia on, wręcz zastępuje światło. W dialogu 
z odbiorcą tworzy słowa języka nieświadomego, jest 
źródłem energii. Przyciąga harmonią, to znów budzi 
lęk, intryguje, wprowadza niepokój. Kolor dla mnie jest 
miejscem spotkań. Właśnie tutaj rozum i logika natrafiają 
na tęsknotę. Wyobraźnia wypiera rzeczywistość, 
nieskończoność zaś szuka swojego początku. Posługując 
się wyłącznie kolorem, możemy przedstawić słońce, 
które jest źródłem i symbolem życia. Inne próby opisów – 
geometryczne czy też matematyczne – są martwe”.

– ANDRZEJ NOWACKI





Zrytmizowane kompozycje reliefowe pojawiają się w twórczości Andrzeja Nowackiego 
w latach 90. Nowacki czerpie inspirację od klasyków op-artu takich jak Bridget Riley, Antonio 
Calderara czy Josef Albers, jego prace zdradzają także pokrewieństwo z twórczością 
wenezuelskiego malarza Carlosa Cruz Dieza. Trudno nie doszukiwać również wpływów 
rodzimych przedstawicieli abstrakcji geometrycznej – na początku lat 80. Nowacki nawiązał 
kontakty z Kajetanem Sosnowskim oraz Henrykiem Stażewskim. Twórczość tych dwóch artystów 
w znacznej mierze uformowała jego myślenie o sztuce. Sosnowski niewątpliwie zaszczepił 
artyście niezwykłą wrażliwość na kolorystyczne niuanse, zaś obcowanie z wykonywanymi 
przez nestora awangardy reliefami stały się zaczynem do dalszych eksploracji na tym polu. 
Podobnie jak Stażewski, Nowacki operuje geometrycznymi formami: kwadratem, okręgami 
i cylindrycznymi formami, uzupełnionymi o fragmenty listewek. Tym, co odróżnia reliefy 
Nowackiego od dokonań Stażewskiego, jest ich niezwykła dynamiczność i szczególny 
rodzaj emocjonalności wyrażonej przez kolor – artysta dobiera barwy z niezwykłą precyzją, 
własnoręcznie tworzy farby, w obrębie jednego reliefu artysta używa od czterech do siedmiu 
różnych odcieni, które harmonijnie ze sobą współbrzmią co doskonale uwidacznia się 
w prezentowanych przez nas pracach. Idea trójwymiarowości reliefów daje okazję igrania 
subtelnościami barwnymi, zmiennymi w zależności od wypukłości listewek i cienia kryjącego 
się w interwałach między nimi. Wartość plastyczną mają zatem nie tylko materialne elementy 
reliefów lecz także przestrzeń, którą opasują – owo „nierealne, nieistniejąca samodzielnie” 
terytorium unaoczniające się dzięki uwolnieniu energii światła. Obcowanie z pracami 
Nowackiego to nieustające źródło wizualnych doznań – zmiana kąta patrzenia odkrywa 
przed widzem coraz to nowe wartości. Bożena Kowalska pisała o reliefach: „Ich uroda jest 
harmonijna, działa prostotą najczęściej i spokojem; rzadziej, dzięki ostrym kontrastom barw, 
niesie poczucie zagrożenia czy niepokoju. Częściej emanują te prace melancholią niż radością 
życia. Zawsze przykuwają wzrok i cieszą wyważaniem form i barw. Najprostsze z nich, 
o najmniejszej liczbie elementów, działają swoistym dostojeństwem i powagą. Zapraszają do 
medytacji”. Nowacki w przeciwieństwie do wielu twórców z kręgu abstrakcji geometrycznej 
celowo odrzuca perfekcyjność i tendencję do mechanicznego sposobu wykonania. W opozycji 
do innych artystów spod znaku sztuki optycznej, wspomnieć w tym miejscu można chociażby 
Victora Vasarely’ego, Nowacki nie postuluje programowej obiektywności, zarówno jego reliefy 
jak i prace graficzne noszą obecność śladu artysty. Standaryzacji poddany zostaje natomiast 
kształt i rozmiar prac, które od 2005 mają 64 x 64 cm, 99 x 99 cm lub 100 x 100 cm. Listewki 
zawsze usytuowane są wertykalnie, autor odrzucił układy poziome lub ukośne na rzecz możliwie 
klarownej, rytmicznej konstrukcji. Nowacki operuje tym modułem w każdej kolejnej realizacji 
i zmienia paletę barwną, ewokując nowe skojarzenia i emocje. Wspomniana przez Kowalską 
emocjonalność prac Nowackiego możliwa jest właśnie dzięki intuicji artysty, którą, jak sam 
podkreślał, zawsze się kierował, zarówno w budowaniu kompozycji, jak i rozmieszczeniu w niej 
koloru.
Tak o najnowszych pracach Andrzeja Nowackiego pisał prof. dr Hubertus Gassner: „Powstające 
teraz liniowane obrazy uwolniły się całkowicie od zasad kompozycyjnych abstrakcji 
geometrycznej, której polskimi reprezentantami byli choćby Strzemiński czy Stażewski. Sięgają 
natomiast do bogatej tradycji pasmowych obrazów i reliefów, którą od lat pięćdziesiątych 
tworzyli między innymi Raphael Soto, François Morellet czy Bridget Riley, Agnes Martin, Frank 
Stella czy Jean Scully. Podobnie jak w pasmowych obrazach tych artystów, w najnowszych 
reliefach Nowackiego słabnie znaczenie kompozycji zredukowanej do najprostszych elementów 
i form, punkt ciężkości natomiast przenosi się na jakości kolorystyczne. Barwa jako nośnik uczuć 
i emocji zdobywa przewagę nad kompleksowymi i dominującymi kompozycjami kwadratów 
i linii (...). W odróżnieniu od wspomnianych malarzy, dla których środkiem wyrazu stały się 
barwne pasma, Andrzej Nowacki swych liniowanych obrazów nie maluje, lecz konstruuje je 
nadal z malowanych, kolorowych czworokątnych listew. Ten właśnie element pracy obecny 
w reliefach sprawia, że każda barwna linia nie tylko działa niezwykle plastycznie i z ogromną 
siłą eksponuje swą obecność, urzeka tu również miękkość drewna, z którego wykonane są listwy, 
pełna życia gra światła i cieni odbijająca się na reliefowej powierzchni, a także cała subtelna 
nieregularność wynikająca z rękodzieła, co całkowicie odróżnia te reliefy od technologicznej 
perfekcji i chłodu prac op-artowskich” (prof. dr Hubertus Gassner 2004. Z katalogu wystawy 
indywidualnej Muzeum Narodowe Szczecin).



Andrzej Nowacki w pracowni, fot. dzięki uprzejmości artysty



131

A N D R Z E J  N O WA C K I
( u r .  19 5 3 )

“19.07.01”, 2001 r.

akryl, relief/płyta, 90 x 90 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: ‘A. NOWACKI | 19.07.01’ oraz 
instrukcja montażowa

estymacja: 35 000 - 50 000  PLN 
8 200 - 11 700  EUR
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A N D R Z E J  N O WA C K I
( u r .  19 5 3 )

“Ineinander”, 1991 r.

akryl, relief/płyta, 70,5 x 70,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu:
‘”Ineinander” | A. NOWACKI ‘91’

estymacja: 35 000 - 50 000  PLN 
8 200 - 11 700  EUR

„Trzeba się strzec sztuki zaprogramowanej i tylko 
i zawsze poddawać się niedefiniowalnej tęsknocie. 
Bo sztuka zawsze była i jest wyrazem tęsknoty i zawsze 
pozostanie tęsknotą”.

– WASSILY KANDINSKY, [CYT. ZA:] „PO DRUGIEJ STRONIE KWADRATU“, 
WYSTAWA INDYWIDUALNA ANDRZEJA NOWACKIEGO, MCK, KRAKÓW 2002







„… nierealna, nieistniejąca samodzielnie przestrzeń 
jest wynikiem uwolnienia energii światła. Powstaje 
w ten sposób iluzoryczna głębia, w której zanika siła 
ciężkości. Nie ma ona sztywnych ograniczeń, jest 
płynna, zależna od barw, ich wzajemnych relacji, 
kąta padania światła lub punktu odniesienia”.

– ANDRZEJ NOWACKI
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J AC E K  DY R Z Y Ń S K I
( u r .  19 4 6 )

“Dopełnienia” z serii “Interferencje”, 2018  r.

technika mieszana/płyta, 80 x 80 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 
‘“Dopełnienia” | z serii Interferencje | Listwy, płyta, bambus, akryl | 
80 x 80 cm | Jacek Dyrzyński | 2018’

estymacja: 30 000 - 40 000 PLN 
7 000 - 9 300  EUR

Twórczość Jacka Dyrzyńskiego jest silnie osadzona w tradycji abstrakcji geometrycznej 
i konstruktywizmu. Ważne miejsce w jego oeuvre zajmuje relief zbudowany z drewna, 
bambusa czy papier-mâché. Jego kompozycje oparte są zazwyczaj na silnych 
kontrastach barw, a ich podstawą jest kwadrat – forma idealna, niewystępująca 
w naturze. Prace Dyrzyńskiego konstruowane są w taki sposób, aby umożliwić 
różnorodność wrażeń podczas ich percepcji w ruchu – tym samym nawiązują do 
osiągnięć sztuki kinetycznej i op-art.
Jak twierdzi sam artysta: „Poszukuję układów bez relacji semantycznych, których odbiór 
zachodziłby jedynie w kategoriach plastyki. Niepotrzebne mi są literackie skojarzenia. 
Podmiot moich dociekań stanowią zależności między kolorem, fakturą, przestrzenią a 
niezmiennym idealnym kwadratem”.
Dyrzyński studiował malarstwo na ASP w Warszawie. Dyplom zrealizował w 1972 w 
pracowni Aleksandra Kobzdeja. Od czasu dyplomu związany z macierzystą uczelnią, 
jest profesorem Wydziału Malarstwa.
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I R E N E U S Z  P I E R Z G A L S K I
( 19 2 9  -  2 019 )

“Stagnacja”, 1983 r.

olej/płótno, 99,50 x 81 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘P’i [12] “STAGNACJA” | Ts’ui 
[45] | IRENEUSZ PIERZGALSKI |  II - V 1983 | OLEJ. 100 x 81 cm’

estymacja: 20 000 - 30 000 PLN 
4 700 - 7 000 EUR

POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Francja
- Desa Unicum, Warszawa
- kolekcja prywatna

Zmarły w 2019 roku Ireneusz Pierzgalski należał do czołówki łódzkiej awangardy 
artystycznej. W latach pięćdziesiątych związany był z grupą artystów „Piąte Koło”, 
później z Grupą „Nowa Linia”, działającą przy ZLP w Łodzi od 1959 roku.  
W tym czasie wystawiał wspólnie z Andrzejem Łobodzińskim i Krystynem Zielińskim 
w łódzkim salonie Towarzystwa Fotograficznego, a także z nimi i Stanisławem 
Fijałkowskim w Galerii Krzysztofory w Krakowie w 1961 roku. W pierwszej połowie 
lat sześćdziesiątych wielokrotnie pokazywał swoje prace w galerii „Krzywe Koło” 
w Warszawie. W tym czasie powstały cykle ekspresyjnych rysunków i obrazów 
inspirowanych dalekowschodnią kaligrafią. Jednocześnie jednak tworzył prace  
o rodowodzie konstruktywistycznym – czego przykładem jest prezentowana praca.
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S TA N L E Y  T WA R D O W I C Z
( 1917  -  2 0 0 8 )

P.O.Y. #41, 1969 r.

akryl/płótno, 86,5 x 66 cm
sygnowany i datowany na odwrociu na krośnie: ‘Twardowicz 69’
opisany na blejtramie: ‘#41-1969 | “P.O.Y.” | ACRYLIC | POLYMER 
| 34 x 26’

estymacja: 20 000 - 40 000  PLN 
4 700 - 9 400  EUR

„Podobnie jak Ad Reinhardt w swoich radykalnych 
'Czarnych Obrazach', [Twardowicz] nie chciał, 
aby na jego płótnach widniały ślady pędzla czy 
jakakolwiek faktura. Zainspirowany śladami pływów, 
które obserwował podczas spacerów na wybrzeżu 
Maine, chciał, aby w jego obrazach nie było widać 
włożonego w ich powstanie wysiłku”.

– JOHN YAU, „HYPERALLERGIC”







Stanley Twardowicz i jego żona, artystka Lillian Dodson w swoim mieszkaniu-pracowni, 
fot. Phil Marino dla „The New York Times”

Malarstwo urodzonego w Detroit Stanley’a Twardowicza umiejscowić można na granicy  
op-artu i color field painting. Krytycy niejednokrotnie nazywali jego prace sferą 
„całowania obszarów koloru”. Artysta był niezwykle subtelny w posługiwaniu się barwą, 
odczarowując jej symbolikę i odpowiednio zestawiając ze sobą kolory sąsiadujące. 
Jego najbardziej charakterystyczne obrazy z końca lat 60., 70. i 80. przedstawiają 
płaszczyzny delikatnie przechodzących przez siebie kolorów. Tak jak w przypadku 
prezentowanej pracy, zamykał je w owalnych formach, umieszczając w środku 
kompozycji niewielki jasny punkt, przypominający otwór zapraszający do wejścia do 
wnętrza obrazu. Poprzez efekt sfumato, stosowany w tamtym czasie również m.in. przez 
Wojciecha Fangora, stwarzał wrażenie, jakby obrazy były owiane lekką mgłą i aby im 
się dokładniej przyjrzeć, należy uprzednio wyostrzyć wzrok. W odpowiedzi na nurtujące 
go pytanie o sztukę nieprzedstawiającą, Twardowicz mawiał, że jego obrazy to uczucia, 
a przecież uczucia nie mają kształtów.
Twardowicz był artystą niezwykle zdeterminowanym. W czasie II wojny światowej 
jednocześnie studiował i pracował w fabryce samochodów i czołgów, był też 
zawodowym bokserem i baseballistą. W drugiej połowie lat 40. rozpoczął przygodę 
z fotografią, zaś w latach 50. i 60. przystąpił do grona bywalców słynnej Cedar Tavern 
w nowojorskiej Greenwich Village, gdzie spotykał się m.in. z Jacksonem Pollockiem, 
Markiem Rothko i Franzem Kline’m. Przyjaźnił się też z ikoną beatników – Jackiem 
Kerouackiem. 
Na przestrzeni lat jego sztuka ewoluowała od malarstwa figuratywnego, przez 
malarstwo gestu i abstrakcyjny ekspresjonizm, od form mrocznych i organicznych ku 
spokojnym kompozycjom o jasnych, przejrzystych barwach. Kluczowym okresem 
w twórczości artysty były lata 50. XX wieku, obfitujące we wspomniane kontakty 
z mistrzami abstrakcjonizmu ekspresyjnego oraz wystawy w prestiżowych muzeach 
(nowojorskie Guggenheim, Whitney, MoMA czy Art Institute w Chicago). W 1956 
MoMA zakupiło płótno Twardowicza do swojej kolekcji, następnie poszerzyło zbiory 
o sześć fotografii jego autorstwa. W 1958 praca Twardowicza znalazła się na okładce 
podsumowania „New Talent Annual” wydanego przez magazyn „Art in America”.
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TA M A R A  B E R D O W S K A
( u r .  19 6 2 )

“Duch”, 2019 r.

olej/płótno, średnica 120 cm 
sygnowany i datowany na odwrociu

estymacja: 12 000 - 15 000 PLN 
2 800 - 3 500 EUR

„Pojmowanie sztuki jako objawienia i przypomnienia 
modyfikuje pojęcie procesu twórczego. Tworzenie 
polega na zdejmowaniu zasłony, odkrywaniu praobrazu. 
(…) Praobraz jawi się podobnie jak archetyp Junga. 
Artysta podporządkowany zasadzie świata jest 
poszukiwaczem, nie stworzycielem”.

– TAMARA BERDOWSKA
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Z B I G N I E W  D Ł U B A K
( 19 21  -  2 0 0 5 )

“Asymetria 51”, 1993 r.

akryl/płyta pilśniowa, 104 x 110 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘Zbigniew 
DŁUBAK | ASYMETRIA 51. 1993 | 104 x 110 cm akryl’

estymacja: 28 000 - 40 000  PLN 
6 600 - 9 400  EUR

„Problem asymetryczności świata wybiega daleko poza 
zasięg sztuki. To jest raczej postawa wobec świata, jakaś 
filozofia. Jestem przekonany, że wszystko co na świecie 
istnieje, wszystkie przedmioty, wszystkie rzeczy, wszystkie 
fakty są niepowtarzalne”.

– ZBIGNIEW DŁUBAK
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Z B I G N I E W  D Ł U B A K
( 19 21  -  2 0 0 5 )

“Asymetria 83”, 1994 r.

akryl/płótno, 100 x 140 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 
‘Zbigniew DŁUBAK ASYMETRIA 83 1994 100 x 140 cm akryl’

estymacja: 25 000 - 40 000  PLN 
5 900 - 9 400  EUR

POCHODZENIE:
- kolekcja instytucjonalna, Polska
- Desa Unicum, 2015
- kolekcja prywatna, Polska

Obraz „Asymetria 83” z 1994 to jedna z prac pochodzących 
z fotograficzno-malarskiego cyklu realizowanego przez Zbigniewa 
Dłubaka od 1981, nad którym artysta pracował do końca życia. Pierwsze 
prace z serii powstawały na płótnie, później dołączyły do nich fotografie. 
Kompozycje malarskie składają się często tylko z dwóch elementów: 
jednolitego tła i fragmentu prostokąta wrysowanego w kompozycję płótna 
tak, by krawędzie obrazu i boki prostokąta nie były do siebie równoległe. 
Tło i prostokąt mają dwa nieznacznie się od siebie różniące odcienie 
jednego koloru, co sprawia, że granica pomiędzy nimi zlewa się w oku 
patrzącego. W opisie do swojego cyklu Zbigniew Dłubak pisał: „Zacieram 
zwykłe rozpoznanie przedmiotów, by zbliżyć się do istoty tego, co kryje 
się głęboko w widoku rzeczy. W widoku, a więc w nas”. Fotografie z cyklu 
„Asymetria”, ukazując kartony, drzewa, twarze i ciała, odzwierciedlają 
wieloletnią obserwację powierzchni przedmiotów, roślin i fragmentów 
ciała, pozornie tylko jednolitych lub symetrycznych. Dzieła stanowią także 
programową wypowiedź Dłubaka o obrazie fotograficznym, który odbiega 
od rzeczywistości. Według artysty fotografia jest zawsze zniekształceniem 
i efektem kreacji autora, pozostaje asymetryczna względem świata. 
W 2003 prace z tej serii znalazły się na wystawie w Zachęcie – 
Narodowej Galerii Sztuki. Lata 80., w których powstała „Asymetria”, to 

zwrot w twórczości Zbigniewa Dłubaka. Porzuciwszy problemy, którymi 
zajmował się w latach 60., autor powrócił do penetrowania i poszerzania 
percepcji wzrokowej oraz badania granic dziedzin sztuki. Seria dalece 
wykraczała poza problemy ściśle artystyczne, gdyż ukazuje świat dużo 
bardziej jednorodny, niż może się wydawać. O obiektach przedstawianych 
przez siebie autor pisał: „Wciąganie ich w grę z układem geometrycznym 
poprzez optykę aparatu stawia je w nowej sytuacji. Desymbolizuje 
ich dotychczasowy świat znaczeń. Przedmioty zatem są obojętne, 
ich widzenie jest znaczące. Inaczej zobaczyć to inaczej zrozumieć” 
(Zbigniew Dłubak [w:] Asymetria, katalog wystawy, Mała Galeria ZPAF, 
Warszawa 1988). Zbigniew Dłubak przyczynił się do sformułowania 
„sztuki kontekstualnej” będącej odpowiedzią na „stylistykę” polskiego 
konceptualizmu. W poszukiwaniu źródeł znaczenia w sztuce wprowadził 
do niej jednostkowość przedmiotów dzięki fotografii. Z drugiej strony 
jego abstrakcyjne i minimalistyczne malarstwo wydaje się dokładnym 
przeciwieństwem realistycznych fotografii. Widz popada z jednej skrajności 
w drugą, dzięki czemu może zmierzyć się także z istniejącymi schematami 
odczytania każdej z tych propozycji oddzielnie. Łączy je niemożliwość 
wyczerpania potencjału medium. Właśnie ta konstatacja umieszcza nas 
w centrum artystycznego procesu autora.
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G E O R G  J O H A N N  T R I B O W S K I
( 19 3 5  -  2 0 0 2 )

Biały kwadrat w czerwonym kole, 1995 r.

olej/płyta, 46,3 x 46,3 cm
na odwrociu papierowe nalepki z opisem pracy oraz stempel 
‘Original TRIBOWSKI’ z dopiskiem flamastrem:’702 | 46,3 x 
46,3 CM. | II.’

estymacja: 3 500 - 5 000  PLN 
900 - 1 200  EUR

LITERATURA:
- Georg Johann Tribowski 1935-2002. Gemälde / Zeichnungen, 
  red. Friedrich Gross, Hamburg 2006, s. 74 (il.)

„Szczególną precyzją nakładania farby odznaczają 
się kompozycje konstruktywistyczne. Zdarza się, 
że w określonych detalach odnaleźć można specjalne 
podmalunki, w całej pełni na wzór i sposób starych 
mistrzów. Nałożona grubą warstwą farba może 
sprawiać wrażenie struktury reliefowej, laserunkowe 
nakładanie farby dawać gładkość oraz silniejszy efekt 
barwny. Technika jest jednak zawsze stosunkowo prosta 
i podporządkowana przystępności oraz dobitności 
wyrazu”.

– FRIEDRICH GROSS
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G E O R G  J O H A N N  T R I B O W S K I
( 19 3 5  -  2 0 0 2 )

Lancet I, ok. 1995 r.

olej/płyta, 68 x 47,5 cm

estymacja: 4 000 - 8 000  PLN 
1 000 - 1 900  EUR

LITERATURA:
- Georg Johann Tribowski 1935-2002. Gemälde / Zeichnungen, 
  red. Friedrich Gross, Hamburg 2006, s. 28 (il.)

Twórczość malarska Georga Johanna Tribowskiego stanowi sztandarowy przykład 
nowoczesnego idiomu panującego w tej dziedzinie sztuki po II wojnie światowej. 
Wychowany w Gdyni i wykształcony w Szczecinie syn niemieckojęzycznego 
Kaszuba po skończeniu Liceum Plastycznego w Szczecinie studiował prywatnie 
u prof. Kusztalskiego, wykonując do 1964 wolny zawód malarza, skupiając się 
głównie na zleceniach kościelnych. W 1964 rodzina przeniosła się do Hamburga, 
jako tzw. późni repatrianci. Tribowski wciąż jednak odwiedzał Polskę – w 1974 poznał 
w Warszawie swoją przyszłą żonę.
Prace Tribowskiego stanowią przekrój tendencji od postimpresjonizmu oraz 
nowoczesnej w wyrazie, ekspresyjnej figuracji ku zapatrzonej w zdobycze 
konstruktywizmu abstrakcji. Jak zauważa Friedrich Gross, „sztuka Tribowskiego 
nie kieruje się ani stałą, jednolitą zasadą stylistyczną, ani nie wyczerpuje się 
w konsekwentnie po sobie następujących fazach twórczych. (…) Artysta bez przerwy 
nieoczekiwanie i spontanicznie szuka odpowiednich środków wyrazu. Otwartość, 
samokrytycyzm, produktywna ciekawość, bogata fantazja charakteryzują malarstwo 
Tribowskiego, wyczuwa się w nim zgoła pewną obawę przed wpadnięciem 
w koleiny konwencjonalnej produkcji obrazów, przed skostnieniem oraz rodzaj 
eksperymentalnego ruchu mającego im się przeciwstawić, ruchu sprzyjającego 
artystycznej żywotności” (Georg Johann Tribowski 1935-2002. Gemälde/
Zeichnungen, [red.] Friedrich Gross, Hamburg 2006, s. 60).
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F R A N C I S  H E W I T T
( 19 3 2  -  19 9 6 )

Munsell’s Navaho Blanket, 1962 r.

olej/płótno, 152 x 152 cm

estymacja: 80 000 - 120 000 PLN 
18 600 - 27 900 EUR

POCHODZENIE: 
- Martha Jackson Gallery, Nowy Jork
- zakup w 1965 tamże
- dom aukcyjny Christie’s, 2018
- kolekcja prywatna, Polska

Autorem powstałego 1962 roku obrazu „Munsell's Navaho Blanket” jest Francis Hewitt, 
jeden z artystów zaliczanych do nurtu op-art. W inspirowanym etnicznym wzorem 
Indian Nawaho płótnie Hewitt łączy obserwację natury z prezentacją stosowanego 
w kolorymetrii systemu kolorów, którego twórcą na początku XX wieku był profesor 
Albert H. Munsell. System kolorów Munsella to przestrzeń kolorów, która określa je 
na podstawie trzech właściwości kolorów: barwy, wartości (jasności) i nasycenia 
(czystości kolorów). System zaproponowany przez Munsella jest nadal powszechnie 
używany w różnych modelach kolorystycznych. Hewitt, podobnie jak inni twórcy 
op-artu, świadomie korzystał z odkryć nauki. Niejednokrotnie podkreślał, że: „Obrazy 
mogą ustanowić związek pomiędzy myśleniem a bezpośrednim doświadczeniem. 
Mogą połączyć percepcję z pojęciem, są tym samym zaangażowane w kwestie 
nauk empirycznych, które stawiają pytania o możliwe konceptualne (matematyczne) 
systemy korespondujące z naszym bezpośrednim doświadczaniem”. Ten sposób 
myślenia o twórczości artystycznej i poszukiwania wspólnych odniesień sztuki i nauki, 
wielogodzinne dyskusje wokół sztuki oraz techniki doprowadziły do tego, że ze 
spotkanym w Cleveland Edwinem Mieczkowskim oraz Ernstem Benkertem, Hewitt stał 
się w 1960 roku współzałożycielem „Anonima Group”. Artyści tworzyli rysunki, obrazy 
oraz pisali traktaty o sztuce w duchu rosyjskiego konstruktywizmu. Twórców łączyła 
także niechęć wobec postępującej popularyzacji oraz komercjalizacji świata sztuki. 
Nazwa samej grupy „Anonima” była związana z chęcią promocji kolaboracyjnej 
pracy. Na artystyczne postawy grupy wpłynęła przede wszystkim postać historyka 
sztuki Charlesa Parkhursta oraz jego kurs na temat teorii kolorów, który pozwolił 
Hewittowi na pogłębienie własnej wiedzy dotyczącej estetycznej oraz technicznej 
strony oddziaływania kolorów w historii sztuki.
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TA D E U S Z  K A L I N O W S K I
( 19 0 9  -  19 9 7 )

Kompozycja, 1969 r.

olej/płótno, 110 x 140 cm
sygnowany i datowany p.d.: ‘T. Kalinowski 1969’
na odwrociu naklejka z wymiarami pracy

estymacja: 30 000 - 40 000 PLN 

7 000 - 9 300 EUR

„Dbam o to, żeby konstrukcja i kolor rodziły jedno 
drugie, by kompozycja zdawała się wynikać z gry 
koloru i służyła jako dogodne rusztowanie dla 
koloru”. 

– TADEUSZ KALINOWSKI
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A N N A  C Y R O N E K
( 1919  -  2 0 0 8 )

“Elipsa żółta”, 1970 r.

olej/płótno, 110 x 130 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘ANNA CYRONEK 
| olej 1970 r. | 110 x 130 cm | ELIPSA ŻÓŁTA’

estymacja: 28 000 - 35 000 PLN 
6 500 - 8 200  EUR

„Jej szkice, a potem obrazy, opowiadają i nie są 
iluzjonistyczne ani też nie prezentują migotania aluzji 
w stylu Cybisa czy Rudzkiej. Natomiast wykazują 
się tym, co jest ‘malarską wypowiedzią kolorysty 
bez kolorystycznych tradycji’. To znaczy: są bardzo 
oszczędnie i z niezawodnym wyczuciem działania form 
i kolorów przeprowadzanymi narracjami malarskimi, 
zatrzymującymi się dokładnie w tym punkcie, w którym 
mógłby się zmienić w anegdotę”.

– ANDRZEJ KOSTOŁOWSKI
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A L E K S A N D R A  W E J C H E R T
( 19 21  -  19 9 5 )

Bez tytułu, 1965 r.

technika własna/płyta pilśniowa, 46 x 61 cm
sygnowany  i datowany l.g.: ‘ALEKSANDRA | WEJCHERT 65’
na odwrociu napis: ‘WITHOUT VARNISH !’ oraz papierowa nalepka ‘No 24’

estymacja: 12 000 - 18 000 PLN 
2 900 - 4 300  EUR

Aleksandra Wejchert to artystka niezwykle wszechstronna. Znana 
ze swojego nowatorskiego podejścia do sztuki łączyła osiągnięcia 
wschodnioeuropejskiej tradycji awangardy, konstruktywizmu rosyjskiego, 
unizmu oraz sztuki optycznej. Szczególne miejsce w jej twórczości zajęły 
struktury reliefowe. Prace, choć nierzadko miały wolumen rzeźbiarski, wiele 
czerpały z malarstwa, głównie poprzez używane przez artystkę tonalne 
pasma tworzące iluzję przestrzeni i głębi. Faktura oraz tektonika prac była 
dla Wejchert równie istotna co barwa. Sama artystka przyznała: „Kolor jest 
dla mnie bardzo ważny. Kiedy mam już jasną wizję kształtu, dopiero wtedy 
zaczynam myśleć, jakie materiały będą odpowiednie do powołania do 
życia w niezakłóconym kształcie tego, co już sobie wyobraziłam. Z tego 
wynika różnorodność materiałów, których używam”. Wywołujące wrażenie 
ruchu, pulsujące kompozycje Wejchert podkreślała żywym, jednolitym 

kolorem, nadając im charakterystyczny dla siebie rytm. Efekt pofalowania 
i dynamiki uzyskiwała poprzez połączenia drewnianych walców, 
fragmentów z pleksiglasu, anodyzowanego aluminium, czy drewna. 
W swoich pracach rzeźbiarskich sięgała także po mozaikę i ceramikę. 
Artystka twierdziła, że to właśnie praca z nowymi materiałami, zdobywanie 
wiedzy o ich właściwościach jest dla niej źródłem inspiracji. Wielu krytyków 
dostrzega związki zarówno wczesnych, jak i późniejszych reliefowych 
kompozycji Wejchert z muzyką. Symfoniczne modulacje oraz rytmicznie 
sprzężone formy są zatem charakterystycznymi elementami większości jej 
prac. Prezentowana w niniejszym katalogu kompozycja na tle dokonań 
artystki jawi się jako zupełnie wyjątkowa. Utrzymana w jednolitej tonacji 
intensywnej czerwieni praca przykuwa uwagę swoim delikatnym rytmem 
oraz wspomnianą melodyką.
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A L E K S A N D E R  O L S Z E W S K I
( u r .  19 4 4 )

Relief z cyklu “Permutacje” nr 7a

relief/drewno, 38,7 x 38,5 cm
sygnowany i opisany na odwrociu: ‘ALEKSANDER J. OLSZEWSKI 
(adres) | CYKL: PERMUTACJE NR 7a’

estymacja: 5 000 - 8 000  PLN 
1 200 - 1 900  EUR

„Dominujący w prezentowanych pracach język 
geometrii pozwala identyfikować twórczość Aleksandra 
Olszewskiego z tendencjami konstruktywistycznymi 
w sztuce polskiej i niewątpliwie jest wynikiem tradycji 
kształcenia w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych”.

– MARIUSZ JOŃCZY
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H A L I N A  W R Z E S Z C Z Y Ń S K A
( 19 2 9  -  2 018 )

“Konfiguracja czteropunktowa koncentryczna”, 1972 r.

olej/płótno, 90 x 100 cm
sygnowany p.d.: ‘HWrzeszczyńska’
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘Halina Wrzeszczyńska | “Konfiguracja 
czteropunktowa | koncentryczna” / 72 | format 100 x 90 | cena 10 000 zł’
na odwrociu na krośnie instrukcje montażowe

estymacja: 8 000 - 12 000  PLN 
1 900 - 2 900  EUR

POCHODZENIE:
- zakup ze spuścizny po artystce
- kolekcja prywatna, Warszawa

„Z kilku powodów, w moim przekonaniu, twórczość 
Wrzeszczyńskiej ma w naszej panoramie 
współczesnej sztuki, wartość znaczącą: odkrycie 
formy syntetycznej – scalającej formy będącej 
elementem wprowadzającym określoną strukturę 
ładu, pośród dynamiki różnorodności form 
antystrukturalnych, odkrywcza transpozycja pomiędzy 
światem mikro- i makroskopowym oraz umiejętność 
logicznego uogólnienia wartości plastycznych 
wobec kondycji ludzkiej – widzianej w jej 
optymalnym rozwoju”. 

– ANDRZEJ EKWIŃSKI
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H A L I N A  W R Z E S Z C Z Y Ń S K A  
( 19 2 9  -  2 018 )

“Kształtowanie II” z cyklu “Ewolucje”, 1980 r.

olej/płótno, 73 x 100 cm
sygnowany l.g.: ‘ HWrzeszczyńska’
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘”Kształtowanie II” / 1980 
| Halina Wrzeszczyńska | (z cyklu “Ewolucje”) | format 100/73’ oraz 
instrukcje montażowe na blejtramie

estymacja: 6 000 - 10 000  PLN 
1 500 - 2 400  EUR

POCHODZENIE:
- zakup ze spuścizny po artystce
- kolekcja prywatna, Warszawa

Twórczość Haliny Wrzeszczyńskiej wpisuje się w aktualne w latach 60. 
i 70. poszukiwania nowego wyrazu artystycznego zakorzenionego 
w odkryciach naukowych tzw. „wieku atomu”. Wedle słów artystki: 
„Okres krystalizowania się założeń, które w konsekwencji doprowadziły 
do skupienia się na strukturze opartej o ideę ładu, obejmuje głównie lata 
1965-1972. U ich podstaw leży głębokie przeświadczenie o istnieniu ukrytej 
harmonii rządzącej przejawami wszelkiego życia oraz optymistyczny 
pogląd, że objawy degeneracji są stadium przejściowym lub pozorem. 
(…) Jedyną sensowną drogą dla kierunku mej twórczości będzie sięgnięcie 
– celowe – po element fantastyki ‘wyspekulowanej’ w oparciu o rezultaty 
doświadczalne i teoretyczne nauk ścisłych. W przedstawieniu układów 

formalno-barwnych ustawicznie oscyluję na granicy rzeczywistości 
i fantastyki”. Owa „fantastyczność” przejawia się po pierwsze 
w swobodzie prowadzenia pędzla po powierzchni płótna, po drugie zaś 
w sposobie zestawiania i gradacji intensywnych barw: głównie zieleni, 
żółci, nasyconych błękitów czy magenty. Obłe kształty przypominają 
obserwowane przez różnorakie narzędzia optyczne formy organiczne czy 
kosmiczne. „W mikroprzestrzeni ustawicznie się coś rozpada i zarazem 
tworzy, dlatego też na pierwszy rzut oka praco ładu oraz celowość są 
nieuchwytne. (…) Pragnęłabym, aby moje malarstwo swą sugestią barw 
widmowych i porządkiem form zmuszało widza do myślenia o zjawiskach 
przyrody” – deklarowała artystka.
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J A N  PA M U Ł A
( u r .  19 4 4 )

“Sto kwadratów”, 1975 r.

akryl/płótno, 100 x 100 cm 
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu:  
‘JAN PAMUŁA | “STO KWADRATÓW” | 1975’ m

estymacja: 10 000 - 15 000  PLN 
2 400 - 3 600  EUR

Jan Pamuła urodził się w okresie, gdy popularność zdobywały pierwsze w pełni 
automatyczne komputery. Niespełna 40 lat później, z daleka od ośrodków rozwoju 
informatyki, w wizjonerski sposób wykorzystał maszyny do kreowania swoich 
obrazów. Zanim jednak, we współpracy z informatykiem Philipem Kellerem opracował 
podczas stypendium w pracowni ARTA (Atelier de Recherches Techniques Avancees) 
w paryskim Centre Georges Pompidou system tworzenia obrazów oparty o dzielenie 
powierzchni płótna, tworząc tzw. „Serię komputerową”, artysta od lat 70. tworzył 
prace inspirowane abstrakcją geometryczną. Jak sam mówił, był to dla niego „okres 
przemian”, kiedy pod wpływem filozofii Hegla, Kierkegaarda i Swedenborga 
zaczął stopniowo odchodzić od swojej wcześniej estetyki poetycko-metaforycznych 
kompozycji ku ładowi geometrii. Podstawowymi założeniami sztuki stały się wtedy dla 
Pamuły stabilizująca kompozycje konstrukcja oraz barwa, będąca wyrazem uczuć 
i ekspresji artysty. Prezentowane płótno pt. „Sto kwadratów” jawi się jako eksperyment 
plastyczny rodem z zajęć w legendarnym Bauhausie i przypomina dokonania jego 
mistrzów: Paula Klee czy Anni Albers. W podzielonym na równe części – kwadraty 
o boku 10 x 10 cm kadrze obrazu artysta dokonuje studium relacji barw i ich walorów. 
Migocząca kompozycja przypomina mozaikę złożoną z odcieni różu, żółcieni, zieleni 
i błękitów o różnym stopniu nasycenia. Równomierne rozłożenie elementów zdaje się 
rozpraszać uwagę widza. Gdyby nie arbitralna decyzja autora dotycząca doboru 
rozmiaru płótna, kompozycja mogłaby być powielana w nieskończoność. Taka 
„modularnośc” przypomina działania artystów z kręgu op-artu, z kolei zawierzenie 
matematycznej metodzie kojarzyć się może z działaniami Ryszarda Winiarskiego.
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J A N  PA M U Ł A
( u r .  19 4 4 )

“Seria komputerowa I”, 2016 r.

akryl/płótno, 60 x 60 cm
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu: 
‘JAN PAMUŁA | SERIA KOMPUTEROWA I | 2016/15’

estymacja: 7 000 - 10 000  PLN 
1 700 - 2 400  EUR

„Dzielenie, które zwykle kojarzy się z redukcją, 
rozbiciem, tutaj jest siłą tworzącą. Prostokąt zmie 
nia proporcje i wielkość zgodnie z zasadą progresji. 
W obrębie jednego obrazu, choć trudno w to 
uwierzyć, nie ma dwóch jednakowych prostokątów. 
Przeciwnie niż w op-arcie, gdzie zasadą jest 
powtarzalność – tutaj każdy, najmniejszy nawet 
element obrazu jest jedyny w swoim rodzaju. 
Celem jest stworzenie zaskakującej sytuacji. Dzięki 
użyciu komputera artysta dociera do obiektywizmu 
niemożliwego do wydobycia innymi metodami”. 

– AGATA WŁODARCZYK





Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa, tel. 22 163 66 00, www.desa.pl

Jerzy Nowosielski, Pejzaż abstrakcyjny, 1960 r.

SZTUKA WSPÓŁCZESNA 
KLASYCY AWANGARDY PO 1945 

 

Aukcja 5 grudnia 2019, godz. 19 

Wystawa obiektów: 25 listopada – 5 grudnia 2019 



Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa, tel. 22 163 66 00, www.desa.pl

Henryk Hayden, Pejzaż z ujściem rzeki, 1912 r. 

SZTUKA DAWNA 
XIX W., MODERNIZM, MIĘDZYWOJNIE 

Aukcja 12 grudnia 2019, godz. 19 

Wystawa obiektów: 2 – 12 grudnia 2019



PRZEWODNIK DLA KLIENTA

I. PRZED AUKCJĄ

1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza jest kwotą, od której aukcjoner rozpoczyna licytację. Zwyczajowo cena wy-
woławcza zawarta jest między połową a trzy czwarte dolnej granicy estymacji. Cena wywoław-
cza może być podana w katalogu.

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu 
i wynosi 18%. 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 
zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie estymacji 
rekomendujemy 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 sprzedające-
go. Jest równa bądź niższa niż dolna granica estymacji. Poszczególne obiekty mogą, jednak nie 
muszą, posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie 
osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje odczytaniem przez aukcjonera słowa "pass". Ozna-
cza to, że transakcja nie została zawarta. Fakt ten zostaje ogłoszony bez uderzenia młotkiem. 
Opcjonalnie, jeżeli transakcja nie osiągnie ceny gwarancyjnej, aukcjoner może ogłosić zawarcie 
transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje ogłoszony po uderzeniu młotkiem.

6. Pass
"Pass" zostaje odczytany przez aukcjonera w momencie, kiedy licytacja danego obiektu nie 
osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej i nie dochodzi do zwarcia transakcji w ramach aukcji. 
Klienci zainteresowani takim obiektem mogą zgłaszać oferty zakupu po zakończeniu aukcji. Dom 
Aukcyjny zastrzega sobie prawo przyjęcia więcej niż jednej oferty poaukcyjnej, Klient, który zło-
żył ofertę w wysokości ceny gwarancyjnej, ma pierwszeństwo zakupu. Dom Aukcyjny zastrzega 
sobie również prawo do nieoferowania obiektów w sprzedaży poaukcyjnej.

7. Transakcja warunkowa
Możliwość zawierania transakcji warunkowych w ramach aukcji musi być ogłoszona przez 
aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji. Tego typu transakcja zostaje zawarta w momencie, 
kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej i aukcjoner ogłosił taki fakt po ude-
rzeniu młotkiem. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta nabycia obiek-
tu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji ceny z komitentem, jednak nie 
gwarantujemy możliwości zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zde-
cyduje się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną 
kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą pozytywnego 
efektu w okresie pięciu dni roboczych liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprze-
dany. W okresie tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych ce-
nie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty 
od innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt warunkowo.  
W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy 
przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja wa-
runkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

8. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego nam do sprzedaży 
obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej 
wiedzy naszych pracowników oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświę-
canej każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii 
wystaw i bibliografii przedstawione 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.

9. 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 zainteresowani zakupem konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wysta-
wie przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego 
na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć 
szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy oce-
niają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach 
której jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym względem prowa-
dzone 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.

10. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. W trakcie ich trwania za-
chęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania  
i przekażą szczegółowe informacje o poszczególnych obiektach.

11. 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 

spadkobierców 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 (np. dla kwoty wylicytowanej 2 000 euro opłata 100 euro) oraz
2)   3% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości  
50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 80 000 euro 
opłata 3 400 euro) oraz 
3)   1% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości  
200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 300 tys. euro 
opłata 8 000 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 (np. dla kwoty wylicytowanej 400 tys. euro, 
opłata 8 750 euro) oraz 
5)   0,25% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym rów-
nowartość 500 000 euro – jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500 euro. 
W Polsce droit de suite reguluje art. 19-19(5)  ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia  
4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrek-
tywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztu-
ki. Opłata obliczana będzie z użyciem kursu dziennego NBP z dnia poprzedzającego aukcję. 
Opłata obliczana będzie, gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 100 EUR.

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

12. Prenumerata katalogów
W sprawie prenumeraty katalogów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 163 66 00 lub 
drogą mailową na adres: prenumerata@desa.pl. Katalogi dostępne są również 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 między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. W ra-
zie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza 
licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomo-
cą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie 

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 funkcję pośrednika handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez DESA Unicum odwołane 
lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.



wcześniej zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery obiektów 
są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner ma prawo do dowolnego 
rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opi-
sy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę 
przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona w języku polskim, 
jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre spośród licytacji mogą być równolegle 
prowadzone w językach angielskim i niemieckim. Prośby takie powinny być składane najpóźniej 
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, możemy 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 zawartych transakcji.

3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość licytacji przez telefon 
za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni 
przesłać wypełniony formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie 
ponosimy odpowiedzialności 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 przewodnika. 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. Jeżeli limit jest niższy niż cen gwarancyjna w wypadku niesprzedania obiektu  
w czasie aukcji, limit rozpatrywany jest jako oferta poaukcyjna. Opcjonalnie może dojść do 
zawarcia 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 postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może on wedle własnego uznania 
zdecydować o innej wysokości 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 opóźnienia w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce do równowartości  
w polskich złotych 10 000 EUR obliczonej według średniego kursu waluty ogłoszonego przez 
NBP, obowiązującego w dniu dokonania płatności, kartami płatniczymi (MasterCard, VISA) 
oraz przelewem bankowym na konto: mBank S.A. 27 1140 2062 0000 2380 1100 1002, Swift: 
BREXPLPWWA3. 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 
uzgodnieniu 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 
mBank S.A.

3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy z nabywcą 
po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.

W przypadku skorzystania przez DESA Unicum z prawa odstąpienia, określonego w akapicie 
powyżej, nabywca może zostać obciążony przez DESA Unicum karą umowną odpowiadającą 
1,6 (słownie: jednej całej i 60/100)) naliczonej opłaty aukcyjnej. Kara umowna określona 
w zdaniu poprzednim jest płatna na wezwanie Desa Unicum w terminie 7 dni od daty 
otrzymania wezwania.

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. Wobec osób niebędących 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 
tożsamość. 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 kosztami transportu oraz magazynowania. 
Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. 
Tym samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu 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 pakowaniem 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 poza granice Polski nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. 
Przypominamy, 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 uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia 
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc  
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi  
z eksportem dzieł sztuki.

8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo zawierające je, tj.  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 
równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. Nabywca jest zobowiązany do 
przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają 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 oznaczeniu 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 2 000/5 000/8 000 (np. 32 000, 35 000, 38 000)

50 000 – 100 000 5 000

100 000 – 300 000 10 000

300 000 – 700 000 20 000

700 000 - 1 500 000 50 000

1 500 000 - 3 000 000 100 000

3 000 000 - 8 000 000 200 000

powyżej 8 000 000 wg uznania aukcjonera



WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

1. WPROWADZENIE

Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do sprzedaży na wa-
runkach określonych: 
a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIERDZENIA AUTEN-
TYCZNOŚCI, 
b) w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu aukcyjnego, w szczegól-
ności 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 sto-
sowny aneks bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem 
aukcji. Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem przedstawi-
ciela, 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 
komitenta uprawnionego do rozporządzenia obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalo-
gu, 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, dostar-
czyć wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający 
tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.
2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, DESA Unicum może 
zrealizować 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. Aukcjoner nie akceptuje zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksy-
malnej 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 licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie naj-
wyższą 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 fotoko-
pią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być przesłane 
(pocztą, faksem 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 tele-
fonicznej 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, faksem, e-mailem) lub dostarczone osobiście do siedziby DESA Unicum 
przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania fotokopii 
dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. Dostarczone później zlecenia mogą 
nie być zrealizowane. Licytacja telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest rów-
noznaczne 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 limit nie jest określony na zle-
ceniu, 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 Uni-
cum, 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 zobo-
wiązuje się dochować należytej staranności w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności 
za niezrealizowanie 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 Uni-
cum i komitentem. Cena gwarancyjna nie może przekroczyć dolnej granicy estymacji.

2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, ponownie za-
oferować 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 osią-
gnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy DESA Unicum mogą składać  
w toku licytacji oferty w imieniu komitenta bez wskazania, że czynią to w imieniu komitenta, 
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź też oferty w odpo-
wiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany obiekt 
lub oferty są zbyt niskie, aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany, co sygnalizuje 
terminem "pass".
4) Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna być dokonana płat-
ność. W odpowiedzi na potrzeby klientów zagranicznych estymacje w katalogu aukcyjnym 
mogą być podawane także w euro, funtach brytyjskich i dolarach amerykańskich, odzwiercie-
dlając 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 zwy-
cięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza akceptację najwyższej oferty  
i zawarcie umowy 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 WARUN-
KOM 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 oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część końcowej ceny obiektu i wy-
nosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.
2) Do kwoty wylicytowanej mogą zostać doliczone inne podatki i opłaty, jeśli w katalogu za-
znaczone to zostało odpowiednimi oznaczeniami (patrz: paragraf 1 punkt 10 „Przewodnika dla 
klienta”: „Legenda”).
3) 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 uiszczone w polskich złotych gotówką (do równowartości 10 000 EUR), kartą lub 
przelewem bankowym:
a) DESA Unicum akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA,
b) DESA Unicum akceptuje płatność przelewem bankowym na konto  
mBank S.A.. 27 1140 2062 0000 2380 1100 1002, Swift: BREXPLPWWA3
W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
4) 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 zobo-
wiązana do przekazania obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na 
kupującego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne z przenie-
sieniem 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 
uregulowaniu 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 Biurem Obsługi Klienta pod numerem tel. 22 163 66 00, 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 uzależ-
niona 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 przechodzi 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 
obiektu 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 zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, DESA Unicum nie bierze 
odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby 
trzecie. Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować 
się z DESA Unicum telefonicznie przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu 
pod numerem telefonu: 22 163 66 20.

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 POTWI-
ERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI zanim przystąpią do licytacji.



WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI

Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu i prawidłowe 
jego datowanie. DESA Unicum udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowa-
nych 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 (konsumentowi). Powyższa gwarancja nie obejmuje: 
a) kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od bezpośredniego na-
bywcy 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 ozna-
czone 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: „przypi-
sywany/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 datowa-
nie 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 na-
ukowych 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. DESA Unicum zastrzega iż opis uzupełniający (pochodzenie, historia wystaw, li-
teratura) został wykonany w dobrej wierze i błędy w tym zakresie nie mogą być podstawą 
do reklamacji. DESA Unicum zastrzega, sobie również 5% jako granicę błędu w przypadku 
podawania poszczególnych wymiarów obiektu.

4) DESA Unicum będzie wymagała okazania dowodu osobistego przed przekazaniem obiek-
tu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który dodatkowo powinien posiadać pisemne upo-
ważnienie 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 zlecenie 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 postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania zaległości; 
g) potrącić należności nabywcy względem DESA Unicum z wierzytelności wobec tego na-
bywcy wynikających 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 przeprowa-
dzeniem aukcji DESA Unicum może wymagać od klientów podania danych osobowych lub  
w niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamo-
ści 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 marke-
tingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź wydarzeniach organizowa-
nych przez DESA Unicum oraz spółki powiązane. Zgadzając się na WARUNKI SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają się, że DESA Unicum i spółki powią-
zane mogą wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli klient chciałby uzyskać więcej informacji 
o polityce prywatności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji 
marketingowej, prosimy o kontakt pod numerem 22 163 67 00. 

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 po-
danych 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 wo-
bec kupującego za szkody przewyższające cenę nabycia, o której mowa w punkcie 1 pa-
ragrafie 9 powyżej, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, 
pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. DESA Unicum nie jest zobowiązana do 
zapłaty odsetek od ceny zakupu.
5) Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie wyklucza lub nie 
ogranicza odpowiedzialności DESA Unicum wobec kupującego, wynikającej 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 reproduko-
wania obiektu.
2) Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem sporządzo-
nych przez lub dla DESA Unicum, włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność 
DESA Unicum. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne osoby bez uprzed-
niej zgody pisemnej DESA Unicum.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz z późniejszymi zmianami i uzu-
pełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz WARUNIKI POTWIERDZE-
NIA 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. Po-
wiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do 
DESA Unicum.
3) Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ okazałoby 
się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia 
będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wyni-
kających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się 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 WARUNKÓW 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 powiększoną o opłatę aukcyjną,



Zlecenie licytacji z limitem lub licytacja telefoniczna to proste sposoby wzięcia udziału w aukcji, które nie skutkują 
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, w przypadku późniejszego dostarczenia nie gwarantujemy 
realizacji zlecenia, jednak dołożymy wszelkich starań, aby było to możliwe.

Prosimy czytelnie wypełnić formularz, by uniknąć ewentualnych pomyłek.

ZLECENIE LICYTACJI 

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik domu aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o okazanie 
lub skopiowanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku 
zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub faksem konieczne jest dołączenie kserokopii lub skanu takiego dokumentu). Dane są udostępniane 
dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w licytacji.

 

Imię i nazwisko    

Dowód osobisty (seria i numer)          NIP (dla firm) 

Adres: ulica         nr domu         nr mieszkania

Miasto                           Kod pocztowy

Adres e-mail 

Telefon / faks 

Skąd dowiedzieli się Państwo o DESA Unicum?

z prasy        z mailingu              z reklamy internetowej          z reklamy zewnętrznej          z radia

od rodziny/znajomych                z imiennego zaproszenia             inną drogą

     

Nr kat. Autor, tytuł
Maksymalna oferowana kwota (bez 

opłaty aukcyjnej)  
lub licytacja telefoniczna

Data i podpis klienta składającego zlecenie

DESA Unicum SA, ul. Piękna 1A, 00-477 Warszawa, tel. 22 163 66 00, faks 22 163 67 99, e-mail: biuro@desa.pl, www.desa.pl  
NIP: 5272644731 REGON: 142733824 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy KRS0000718495.

Zlecenie licytacji z limitem
Podanie przez Klienta limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. 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. 
Przebieg rozmowy – licytacji telefonicznej może być rejestrowany przez DESA 
Unicum. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości 
wzięcia udziału w wyniku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym 
numerem. W przypadku problemów z uzyskaniem połączenia zgadzam się 
na licytację w moim imieniu za kwotę równą cenie wywoławczej:

 Tak                Nie

Numer telefonu do licytacji   

tel. 22 163 67 00, faks 22 163 67 99
e-mail: zlecenia@desa.pl

Należność za zakupiony obiekt 

  Wpłacę na konto bankowe mBank S.A.. 27 1140 2062 0000 2380 1100 1002, 

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

  Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy
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Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
marketingowych oraz w celu składania ofert, a w szczególności w celu przesyłania 
na wskazane przeze mnie adresy korespondencyjne materiałów promocyjnych, 
informacji handlowych o obiektach i usługach świadczonych przez DESA Unicum.

  Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 
w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez DESA Unicum.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DESA Unicum informacji handlowej 
drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
marketingu produktów lub usług podmiotów powiązanych kapitałowo  
z DESA Unicum.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od podmiotów powiązanych 
kapitałowo z DESA Unicum informacji handlowej drogą elektroniczną.

WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA POWYŻSZE, OŚWIADCZAM, ŻE:
• Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę  DESA 

Unicum S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 1A w celach powyżej przeze 
mnie określonych.

• Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja 
zgoda. Odbiorcami danych mogą być Podmioty powiązane kapitałowo z DESA 
Unicum oraz Podmioty świadczące usługi na rzecz DESA Unicum. Mam prawo 
wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane 
do odwołania zgody lub przez  maksymalny okres 10 lat od dnia zakończenia 
wykonania umowy lub przez okres określony przez przepisy prawa, które 
nakładają na DESA Unicum obowiązek przetwarzania moich danych.

• Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

• Administratorem danych jest spółka DESA Unicum S.A. z siedzibą w Warszawie, 
z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę się 
skontaktować, dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 163 66 00 lub poprzez 
korespondencję elektroniczną na adres biuro@desa.pl.

• Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania moich danych 
mogę uzyskać na stronie internetowej www.desa.pl.

• Zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
I WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI domu aukcyjnego DESA Unicum 
opublikowane w katalogu aukcyjnym.

• Zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z ninie- 
jszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej 
o opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, 
w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży 
oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw. droit de suite) w terminie 10 dni od daty 
aukcji.

• 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.
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