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STANISŁAW WIŚNIOWSKI (1914 - ?) – SZKOŁA ZAKOPIAŃSKA

"Żniwiarz", 1935 r.

wiąz górski - brzost, 46 x 14,5 x 10,5 cm 
na spodzie oznaczenie: 'EW. 9/35'

cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 35 000 - 45 000

„Nowy kierownik tej szkoły (Szkoła Przemysłu Drzewnego w Zakopanem) – utalentowany archi-
tekt i człowiek o wysokiej kulturze fachowej, p. Karol Stryjeński (mąż znanej malarki), w krótkim, 
bo zaledwie kilkunastomiesięcznym okresie swej działalności, potrafił natchnąć zarówno perso-
nel wychowawczy, jak ogół uczniów, ambitnym dążeniem do samoistnego rozwiązywania zadań 
praktycznych, dalekiego od utartych wzorów i szablonów, a zwłaszcza tępego naśladownictwa 
przeróżnych 'stylów' i 'stylików', które jeszcze niedawno panowały w szkole niepodzielnie. Obcu-
jąc bezpośrednio ze swymi wychowankami, budząc ich zainteresowania drogą pokazów i szeregu 
konkursów, rezultaty których omawiane są wspólnie z uczniami, stara się on im zaszczepić wstręt 
do naśladownictwa i szerszą kulturę fachową, oraz zapał do twórczości samodzielnej”.

A. ŚWIDWIŃSKI, MUZEUM TATRZAŃSKIE I SZKOŁA ZAWODOWA „TYGODNIK ILLUSTROWANY”, NR 10, 08. III. 1924, S. 154
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SZKOŁA ZAKOPIAŃSKA

Hokeista, 1933 r.

drewno jesionowe, 28 x 15 x 17 cm 
na spodzie oznaczenie: 'EW. 116/33'  

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 25 000 - 35 000

Autorem prezentowanej rzeźby jest wychowanek Szkoły Przemysłu Drzew-
nego. Anonimowy twórca wykonał rzeźbę w latach 30. XX w. Badania 
w podczerwieni podstawy rzeźby uwidoczniły sygnaturę: 'EW. 116/33', 
co wskazuje, że rzeźba powstała w 1933 roku. Prezentowana kompozycja 
przedstawia hokeistę w trakcie gry – jego postać o mocno zgeometry-

zowanej i dekoracyjnie opracowanej sylwetce przywodzi na myśl linie 
i architektoniczne elementy stylu art déco. Mocno kubizująca sylwetka zdaje 
się składać z kilkudziesięciu nachodzących na siebie drewnianych klocków. 
Ostre, precyzyjnie ścięte kanty i wyoblenia, elegancka linia w partiach rąk 
i nóg nadają rzeźbie wyraźnej rytmiki oddanej za pomocą dłuta.
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SZKOŁA ZAKOPIAŃSKA 

Gaździna, , lata 30. XX w.

wiąz górski - brzost, 43 x 21 x 14,2 cm

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 37 000 - 42 000

LITERATURA: 
- porównaj: Relacja Warszawa-Zakopane,  
kat. wyst., Muzeum Narodowe w Warszawie,  
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem,  
Warszawa-Zakopane 2017, s. 106.





Fotografia z albumu wystawy "Relacja Warszawa-Zakopane", Gaździna, 
lata 30. XX w., rzeźbiarz nieznany, numer inw. S.H.S./nr2528

Zakopane ma bogatą artystyczną historię. Przez Podhale przewinęła się 
prawdziwa śmietanka artystyczna, tu swoją karierę rozpoczęli i Hasior, 
i Witkacy, i wielu innych. Ale to założona w 1878 roku przez Towarzy-
stwo Podhalańskie Szkoła Przemysłu Drzewnego i jej późniejsi profeso-
rowie wprowadzili do potocznego języka zwrot „szkoła zakopiańska”. 
Pomysł na uczelnię narodził się na wzór podobnych szkół z Europy 
Zachodniej i Północnej. W II połowie XIX wieku poszukiwano sposo-
bu na powiązanie sztuki z nową wytwórczością. Niestety traktowanej 
w kategoriach rzemiosła, co trzymało ją ciągle w ograniczonej postaci. 
Powodowało to, że wytwarzane tam prace były często traktowane 
jako anonimowe. W Zakopanem szkoła dawała zawód młodym ludziom 
z miast i wsi. Reformatorzy otwierający szkołę wierzyli w samorodny 
talent tkwiący w prostym ludzie. Rolę autora przejmował prowadzący 
pracownię, w której dzieło było wykonane. Powiedzenie, że dzieło po-
wstało w jakiejś pracowni miało wystarczyć za wyjaśnienie, dlaczego rzeź-
ba jest mniej lub bardziej „nowoczesna” i dlaczego reprezentuje taki a nie 
inny poziom artystyczny. Szkoła mimo starań o artystyczną oryginalność 
często popadała w dekoracyjność i pamiątkarstwo. Dopiero za dyrekcji 
Karola Stryjeńskiego (1922-27), a później za Mariana Wimmera (1936-
39) zaczęto dbać o poziom artystyczny. W metodzie pracy Stryjeński 
odwoływał się do wyobraźni plastycznej uczniów, do lapidarności formy 
sztuki ludowej oraz do oszczędnych i syntetycznych środków wyrazu 
polskiego formizmu, który wykorzystał elementy kubizmu, futuryzmu 
i ekspresjonizmu. Stryjeński pisał: „ [szkoła] stara się indywidualnie trak-
tować uczniów od chwili przyjścia ich do szkoły, wydobyć z nich samych 
wartości twórcze, które drzemią w duszy każdego dziecka. Odpowiedni 
kierunek dany przez nauczyciela i naprowadzający na właściwą drogę 
da możność rozwinięcia wspólnej cechy, która po szeregu lat wytworzy 
nowy, współczesny i swoisty styl szkoły” (Karol Stryjeński, Szkoła Prze-
mysłu Drzewnego, „Giewont” 1924, s. 27). Stryjeńskiemu nie chodziło 

zatem o akademickie wykształcenie uczniów, ale o wykształcenie stylu, 
który czerpiąc z lokalnej tradycji (traktowanej jako pars pro toto tradycji 
polskiej) będzie mógł służyć w odnowionym państwie polskim. Potwier-
dzeniem słuszności tych zamierzeń i sposobu ich realizacji miał być sukces 
uczniów placówki na Wystawie Sztuk Dekoracyjnych i Nowoczesnego 
Przemysłu w Paryżu w 1925 roku. Wyróżniono nie tylko prace uczniów, 
lecz także doceniono pedagogiczną myśl stojącą za jej powstaniem.
Teoria „stylu zakopiańskiego” wyrastała z założenia, że sztuka i budow-
nictwo Podhala jako jedyne na ziemiach polskich zachowały pierwiastki 
rodzime, nieskażone kosmopolitycznym wpływem. Rzeźba szkoły zako-
piańskiej z lat 1926-36, o formach kubizujących, ostro ciętych i dynamicz-
nych, w której temat był w istocie podporządkowany ruchowi, stanowił 
ostatnią, tak konsekwentną recepcję sztuki Podhala.

Znakiem rozpoznawczym „szkoły zakopiańskiej” jest proponowana 
rzeźba, utrzymana w nurcie, który można postrzegać jako nowoczesny 
(kojarzony przede wszystkim z formizmem). Rzeźba anonimowego 
twórcy powstała zapewne w pracowni Karola Stryjeńskiego. Frontalnie 
przedstawiona kobieca postać odznacza się mocną budową ciała zazna-
czoną poprzez stylizowane, zgeometryzowane kształty. Nadają jej one, 
mimo niemonumentalnych rozmiarów, hieratyczny charakter. Przyczynia-
ją się do tego również frontalność, rytmicznie układające się fałdy sukni 
oraz symetria postaci. Dynamikę w kompozycji wprowadzają ostre cięcia, 
szczególnie widoczne w tylnej partii sukni „Gaździny” oraz w wyzyskaniu 
rysunku usłojenia drewna. Analogiczna rzeźba prezentowana była na wy-
stawie „Relacja Warszawa – Zakopane” w Muzeum Narodowym w War-
szawie w 2017 roku. Wspomniana praca, jak i kilkanaście innych na wysta-
wie, miała na postumencie przybitą złotą tabliczkę z napisem „Paysanne 
Ménagère |École de Zakopane”. Złote tabliczki wskazują na zbiorowego 
autora i wciąż hołdowniu kolektywnemu podejściu do pracy.
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TADEUSZ TOMASZEWSKI (1913 - ?) – SZKOŁA ZAKOPIAŃSKA

Madonna z Dzieciątkiem, ok. 1932 r.

drewno z drzewa owocowego, 66 x 14,5 x 14 cm 
na spodzie sygnowany ołówkiem: 'Tadeusz Tomaszewski' 

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 25 000 - 35 000

Proponowana praca to jedno z ujęć tematu macierzyństwa. Madonna 
z Dzieciątkiem wykonana w jednym kawałku drewna emanuje matczynym 
ciepłem. Wertykalna kompozycja, wydłużenie postaci, głęboko wyżłobione 
fałdy szaty zdają się prowadzić widza jedną linią za dłutem rzeźbiarza. Temat 
Madonn artyści szkoły zakopiańskiej podejmowali bardzo często, było 
to ćwiczenie wymyślone i zadane przez Stryjeńskiego uczniom (ale realizo-
wane we wszystkich pracowniach), polegające na wykonaniu rzeźbiarskiego 
wizerunku Matki Boskiej. Prace te łączy frontalność przedstawienia, syme-
tria, wynikająca z nich hieratyczność, ale również geometryczne syntety-
zowanie formy i użycie rytmicznie powtarzającego się kształtu (na ogół 

w partii spódnicy). Maria przedstawiana była bez Dzieciątka. Prezentowana 
praca, choć przedstawiona wraz z Dzieciątkiem, jest w wyrazie stylistycz-
nie bardzo podobna do owych „Madonn Karola Stryjeńskiego” (nazwa 
pochodzi od tytułu notatki w czasopiśmie „Pani” [R 3: 1924, nr 8/9, s. 42]). 
Frontalność kompozycji może przywodzić na myśl rzeźbę ludową. Zwarta 
bryła została opracowana w sposób syntetyczny, postać zaś umieszczono 
na postumencie i kuli charakterystycznej dla rzeźby zakopiańskiej. Według 
podpisu na spodzie podstawy, który można było odczytać dzięki badaniu 
w podczerwieni, autorem rzeźby jest absolwent szkoły z 1932 roku – Tade-
usz Tomaszewski. 
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SZKOŁA ZAKOPIAŃSKA

Czytający chłopczyk, lata 30. XX w.

drewno lipowe, 33 x 10,5 x 9,5 cm 
opisany na spodzie: 'ZAKOPANE'

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 22 000 - 30 000

„Kłaniaj się górom, córeczko, kłaniaj się górom,
Śniegom słonecznie kipiącym, świtom tatrzańskim,
Olśniewającym lazurom, olśnionym chmurom,
Kłaniaj się, córko, wysokim dniom zakopiańskim!”

JULIAN TUWIM (FRAGMENT WIERSZA„DO CÓRKI W ZAKOPANEM”)
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STEFAN MOMOT (1909 - 1998) – SZKOŁA ZAKOPIAŃSKA

"Don Kichot", 1976 r. 

drewno iglaste, 54 x 12 x 10 cm 
sygnowany i opisany na spodzie: 'S. Momot | Don Kichot j.5/76  
| 'trudno czytelne' oraz sygnowany wyciskiem: 'STEFAN MOMOT'

cena wywoławcza: 6 000 zł 
estymacja: 8 000 - 12 000

Pochodził z Rozkoszówki. Edukację artystyczną rozpoczął w Szkole 
Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, a kontynuował w Miejskiej Szkole 
Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie. Do roku 1938 studiował 
rzeźbę u prof. Tadeusza Breyera na ASP w Warszawie, a dyplom uzyskał 
w 1947. W czasie II wojny światowej brał udział w walkach partyzanckich. 
W 1947 otrzymał II nagrodę w konkursie na Pomnik Powstańców Śląskich 
na Górze św. Anny. Jest autorem warszawskiej płaskorzeźby Tkaczka (lub 
Włókniarka, projekt Tadeusza Breyera). Współtworzył Pomnik Braterstwa 
Broni w Warszawie. Jedna z jego prac – Chłopiec z żaglówką – stanowiła 

część zaginionej dekoracji rzeźbiarskiej ulicy Katowickiej w Warszawie. 
We wrześniu 2009 roku odsłonięcia doczekał się Pomnik Żołnierza 
Polskiego Państwa Podziemnego Ziemi Hrubieszowskiej 1939-45 
projektowany przez Momota. Artysta sprowadził granitowe bryły 
potrzebne do jego wykonania jeszcze w latach 60. XX wieku. Już po jego 
śmierci dzieło zostało wykończone przez rzeźbiarzy z Jarosławia, a inicjatywa 
uzyskała wsparcie Rady Miasta Hrubieszowa oraz Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa. Całe przedsięwzięcie sfinalizowano dzięki inicjatywie 
byłych żołnierzy Armii Krajowej.
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WŁADYSŁAW HASIOR (1928 - 1999)

"Ucieczka", 1961 r.

assemblage, ceramika/deska, 106 x 158 cm 
na odwrociu papierowa nalepka wystawowa  
z odręcznym opisem pracy w języku szwedzki

cena wywoławcza: 55 000 zł 
estymacja: 65 000 - 80 000

POCHODZENIE: 
- kolekcja prywatna, Londyn 
- kolekcja prywatna, Polska

LITERATURA: 
- Władysław Hasior: wystawa rzeźby, Biuro Wystaw Artystycznych Poznań,  
Stary Rynek „Arsenał”, Poznań 1967 
- Anna Micińska, Władysław Hasior, sztuka naszych czasów, Arkady, 1983, s.47, (il.) 
- Władysław Hasior. Europejski Rauschenberg, red. Józef Chrobak,  
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Kraków 2014, s. 290 (il) i s.295 (il.)

WYSTAWIANY: 
- Wystawa rzeźby Władysława Hasiora, Muzeum Śląskie, Wrocław 1964  
- Wystawa rzeźby Władysława Hasiora (Zakopane), Zachęta, Warszawa 1966 
- Władysław Hasior, BWA, Lublin 1966 
- Władysław Hasior: wystawa rzeźby, BWA „Arsenał”, Poznań 1967 
- Władysław Hasior, Pawilon Wystawowy BWA, Kraków 1967 
- Władysław Hasior, Moderna Museet, Sztokholm 1968

„Dla mnie podstawowymi i najżywotniejszymi siłami, które rodzą sztukę, są: intuicja, wyobraźnia 
i fantazja. Gdy dozna się chwili boskiej wolności od przyciągania ziemskiej logiki, znaczy to, że się 
dysponuje najbardziej twórczą energią, która łamie kanony, wyrywa z przeciętności i trywialności 
naszych przyzwyczajeń”.

WŁADYSŁAW HASIOR









„Używam materiałów, które coś znaczą. Każdy przedmiot ma swój sens, a złożone dają aforyzm. 
Aforyzm jest bardzo podobny do prawdy, ale nie jest samą prawdą. Działalność artystyczną uwa-
żam za prowokację: intelektualną, twórczą”.

WŁADYSŁAW HASIOR

Z wystawy Władysława Hasiora w BWA w Poznaniu, 1967



Hasior uczęszczał i kształcił swój warsztat w Liceum Kenara w Zakopa-
nem, a następnie w latach 1952-58 studiował na Akademii Sztuk Pięk-
nych w pracowni Mariana Wnuka, po czym wyjechał do Niemiec, Belgii 
i Paryża, gdzie wpływ miał na niego Ossip Zadkine, u którego pracował 
jako stypendysta. W l 1957 powrócił do Zakopanego i swej macierzystej 
uczelni, został wykładowcą (do 1968 roku) w Liceum Technik Plastycznych. 
Pod koniec lat 60. związał się z Teatrem Polskim we Wrocławiu, dla którego 
wykonywał scenografie. W 1961 roku został członkiem międzynarodowej 
grupy artystów i pisarzy Phases skupionej wokół pisma o tej samej nazwie. 
W 1984 roku powstała Galeria Autorska Władysława Hasiora w Muzeum 
Tatrzańskim w Zakopanem. W Polsce nazywany był prekursorem pop-artu 
i sztuki asamblażu, uczniem Warhola i Rauschenberga. Z potrzeby uzyskania 
jak najwłaściwszej ekspresji w swoich pracach Hasior zaczął wykorzystywać 
stare, znalezione, kalekie przedmioty, budował człekokształtne wizerunki 
z drutu, mydła, potłuczonych lusterek, zardzewiałych rur, antropomorfizując 
rzeczy i tworząc z nich przejmujące metafory ludzkiej egzystencji. Zasłynął 
jako artysta totalny, działający na pograniczu gatunków sztuki: malarstwa, 
rzeźby, architektury, rzemiosła artystycznego. Już na przestrzeni lat 60. 
i 70. stał się artystą „kultowym”. Jego twórczość szokowała i zachwycała, 
wzbudzała skrajne emocje i oceny, swoją kontrowersyjną postawą zmuszał 
do stawiania pytań o istotę sztuki.
Fantazja w rozumieniu Władysława Hasiora to uskrzydlona mądrość. 
W swoich pracach stara się opowiadać o człowieku w sposób magiczny, ale 
za pomocą zwykłych przedmiotów. W połowie lat 60. z formuł par excellen-
ce rzeźbiarskich Hasior przeszedł na płaszczyznę symbiozy z malarstwem. 
„Ucieczka” umieszczona na drewnianym panelu, zbita z desek, z której 
szczelin wychodzą fragmenty tkanin stanowią tło dla kompozycji. Posługując 
się słownikiem symboli wizualnych Hasiora, prezentowaną pracę możemy 
odczytać jako swoistą opowieść o ludzkim cierpieniu i próbie ucieczki 

od niego. Chrystus – niewielkie, srebrne reliefy metalowe, tłoczone seryjnie 
razem z „INR”, nie symbolizuje Chrystusa, tylko istotę ziemską, uwikłaną 
w mękę istnienia na granicy śmierci. Użyte w pracy elementy metalowe 
stanowią zagmatwanie, uwikłanie. Gwoździe symbolizują narzędzia do za-
dawania bólu lub śmierci, a zestawienie ich w kilkanaście ze sobą zapowiada 
coś mrocznego. Umieszczone w górnej partii dzieła szkło, tafla o nieregu-
larnych brzegach symbolizuje materię duchową. Na dole natomiast artysta 
umieścił grabie jako agresywne zabezpieczanie, zaporę, a może traktować 
je jako drabinę? drogę ucieczki? Z prawej drewniane koło obrazuje toczący 
się los człowieczy, mechanizm, nad którym nie panujemy i który czasami 
staje się naszym oprawcą. Do pracy artysta za pomocą drutu dodał formę 
rzeźbiarską wykonaną w glinie o organicznych kształtach, przypominającą 
nieokreślone kończyny. Wyrażają pamięć o tragicznych zdarzeniach. Element 
rzeźbiarski oraz otwór ziejący z panelu potęgują dramatyzm kompozycji. 
Sztuka Hasiora przesycona jest symboliką i kpiną, kpiną ze świata miesz-
czańskiej dewocji. Fascynacja przedmiotem zwykłym, brudnym, zniszczonym, 
przedmiotem gotowym zdaje się wychodzić od readymades Marcela Du-
champa, ale Hasior idzie dalej, teatralizując swe prace, budując nową formę.
Praca pokazywana była na licznych wystawach w latach 60. Indywidualna 
wystawa Hasiora w Zachęcie przyciągnęła tłumy publiczności. Relację 
z wystawy opisał w „Przeglądzie Artystycznym” Jacek Kaczmarski: „Na wer-
nisażu Władysława Hasiora w zachęcie było tłoczno i ciemno, jedynie przed 
eksponatami płonęły świece i zaimprowizowane lampki. Artysta zaś cele-
brował spektakl swej sztuki, wprowadzając zebranych gości w misterium ni 
to Zaduszek, ni to wtajemniczenia. (…) Sztuka Hasiora nie jest zjawiskiem 
wtórnym, jego zapożyczenia dotyczą zupełnie drugorzędnych spraw. 
Listopadowa wystawa prac Hasiora pokazuje dorobek artysty w sposób 
możliwe pełny (…). Głównym jej atutem ciągle jeszcze jest nowość. To ona 
robi atmosferę wokół Hasiora (…) ”.

„Hasior to krewny późnośredniowiecznych plastyków-poetów, ewokujących piękny i potworny 
świat, łączący rzeczywistość z metaforą i zaświatem, mający oczarować człowieka znękanego rze-
czywistością i tęskniącego za jej przekroczeniem – epoka Hieronima Boscha, Bruegla, czarownic 
czy hiszpańskich lubowników męczeństw”.

MAREK ROSTWOROWSKI

Zawias zwłaszcza gdy się złamie
Łyse futro anioł z chleba
Ością szyty sztandar nieba
Mówi prawdę czy też kłamie

Dwie są bowiem klamki w bramie
Lustro zbite oko gniewa
Ale zmieści kiedy trzeba
Hełm i gęśle w jednej ramie

A więc próchno które świeci
Strachem jest czy drogowskazem
I czy koncerz budzi sprzeciw

Ostrzem bijąc czy też płazem
Rdza i popiół są tu hasłem
A wy grzecznie chlebuś z masłem
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ANTONI RZĄSA (1919 - 1980)

Z cyklu "Krzyże", 1959 r.

drewno barwione, 59 x 16 cm 
sygnowany wyciskiem na odwrociu: 'A | RZ | 59',  
powtórzone na drzewcu krzyża

cena wywoławcza: 20 000 zł 
estymacja: 25 000 - 32 000

„Staram się każdą rzeźbę tak robić, aby nie tylko twarz, ale cała postać była wyrazicielką zamie-
rzonej idei. W tym celu niektóre postacie deformuję, aby głośniej powiedzieć to, co mam przez 
rzeźbę wyrazić. Nigdy nie deformuję rzeźby dla samej deformacji lub inności. Chcę, aby moje 
rzeźby miały swój własny język, dzięki któremu nawiązywałyby kontakt ze wszystkimi ludźmi”.

ANTONI RZĄSA





„Między wierzącymi i niewierzącymi Chrystus 
jest jednak jakimś symbolem dobra, mądrości 
i to tkwi w ludziach”.

ANTONI RZĄSA



Antoni Rząsa urodził się w małej wiosce Futoma w 1919 roku. W 1952 
roku ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych u Antoniego Kenara 
i pozostał w niej jako nauczyciel rzeźby. Duchowym przewodnikiem Rząsy 
i jego mentorem był właśnie Kenar, który wskazał mu drogę, jaką ma obrać 
w sztuce: „Utarło się od dawna niesłuszne określenie mych rzeźb jako 
świątków. W zaraniu mej twórczości, kiedy robiłem bezowocne wysiłki 
w szukaniu własnej drogi, prof. Kenar, wychodząc z założenia, że pochodzę 
ze wsi, namawiał mnie, abym wyszedł od sztuki ludowej. Prof. Kenar sztukę 
ludową uważał za sztukę żywą, widział w niej ciekawą mądrość, uszanowanie 
materiału, prostotę kompozycji, zachwycał się syntetyczną zwartą formą 
i niewielką ilością środków plastycznych, dzięki której wydobyty został ol-
brzymi wyraz, sztukę ludową uważał za nieocenione źródło przyszłej sztuki 
– poszedłem wskazaną przez Profesora drogą”. Zwykle Rząsa łączył prace 
w cykle – dla wzmocnienia wyrazistości; powstało siedem cykli pasyjnych. 
Motywy te (Chrystus Biczowany, Chrystus Ukrzyżowany, Pieta) stały się 
dlań metaforą gorzkich, bolesnych doświadczeń dwudziestowiecznego eve-
rymana. Zróżnicowane formy i konkretne adresy poszczególnych rzeźb nie 
wyodrębniają ich jednak z uogólniającego tonu wypowiedzi, a przeciwnie 
– podkreślają jednoznaczność autorskiej refleksji nad uniwersalną Kalwarią 
i nad samotnością człowieka w obliczu cierpienia.
Prezentowana praca należy do cyklu „Krzyży”. Wykonana została w ciem-
nym dębie, „materiale, który żyje”, jak mawiał artysta. Wyciągnięte ku górze 
ręce Chrystusa w koronie cierniowej, schematycznie zarysowana sylwetka – 
ukryta tu pod suknią, rodzajem koszuli (Suknia z Trewiru, którą miał na sobie 
Jezus podczas ukrzyżowania stanowi jedną z najważniejszych relikwii chrze-
ścijańskich, długość tuniki zmieniała się na przestrzeni lat, ta wywodzi się 
jeszcze z antyku), spuszczone w dół nogi, wydłużają i wysmuklają postać, ale 
to drewno nie trzyma się praw anatomii. Kształt wypływa z układu pnia i ko-
narów drzewa, artysta natomiast narzuca syntezę formy. Rząsa, tworzy przy 
użyciu najprostszych środków wyrazu, poprzez schematyczność czerpie 
z ludowej tradycji, ale poszukując zupełnie nowoczesnej formy. W prostocie 
jego rzeźb tkwi jednak moc, moc wyrażania wiary, pojęcia frasobliwości. Jest 
to zupełnie nowa sztuka pasyjna, daleka od teatralności rzeźb barokowych, 
wznioślejsza z kolei od tych ludowych. Mamy więc u Rząsy i średniowieczny 
mistycyzm, i ludową pobożność, ale przede wszystkim niepowtarzalny styl 
i jednego z najlepszych twórców sztuki sakralnej. Przepełniona ekspresją 
postać Chrystusa na krzyżu opowiada historię o ludzkiej kondycji. Ksiądz 
Władysław Smoleń, autorytet w dziedzinie ikonografii chrześcijańskiej na-
pisał o Rząsie: „Artysta podporządkował wszystkie tematy chrystologiczne 
oraz ludzkie krzyżowi. Dlatego można go nazwać współczesnym mistrzem 
pasji Chrystusa” (Ks. Władysław Smoleń, Ilustracja świąt kościelnych w pol-
skiej sztuce, KUL Lublin 1987).
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ANTONIO ASIS (ur. 1932)

"Interferencja" (No. 27), 1966 r.

technika własna, akryl/deska, malowany metal, 114 x 115 x 21 cm 
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu: 'Asis No. 27 | Interférence  
| 1966 115 x 115'

cena wywoławcza: 80 000 zł 
estymacja 110 000 - 130 000

POCHODZENIE: 
- Dom Aukcyjny Conan Hôtel d'Ainay, Lyon 
- kolekcja prywatna, Polska

Antonio Asis w latach 1946-50 studiował w Escuela National de Belles 
Artes w Bueno Aires. Sześć lat później wyjechał do Paryża, gdzie rozpo-
czął współpracę z galerią Denis Rene, w której w 1955 roku odbyła się 
wystawa „Le Mouvement” mająca kluczowe znaczenie dla konsolidacji 
tzw. malarstwa optycznego. Obracał się w kręgu skupionych wokół galerii 
artystów, do jego przyjaciół należeli Jesus Rafael Soto, Paul Bury i Yaacov 
Agam. Jest jednym z pierwszych, pochodzących z Argentyny artystów, 
którzy rozpoczęli karierę w Paryżu. Już od końca lat 50. formować zaczął 
się indywidualny styl artysty, któremu pozostaje wierny po dziś dzień.

Zasadnicze zagadnienie, które rozwija w swojej twórczości stanowi „in-
terferencja”. Termin ten, związany z fizyką, oznacza zjawisko powstawa-
nia nowego, przestrzennego rozkładu amplitudy fali w wyniku nakładania 
się dwóch lub więcej fal. W optyce dotyczy to sytuacji, gdy światło odbija 
się od ośrodka o większym współczynniku załamania (w którym światło 
ma mniejszą prędkość). Do najbardziej znanych malarskich realizacji Asisa 
należą podobne do prezentowanej kompozycje, złożone z przenikających 
się barwnych kół przypominających układy kalejdoskopowe. Zagadnienie 
rozchodzenia się fal świetlnych realizuje również w kompozycjach prze-

strzennych, w których na zamalowaną powierzchnię nakłada metalową 
kratkę, tworzącą optycznie złudzenie ruchu i przenikania się barw. Ta gra 
pozorów i złudzeń, w którą wciąga oko widza twórczość Asisa pozwala 
wiązać go z przeżywającym swoje apogeum w latach 60. nurtem op-art. 
Rozwijanie zagadnienia ekspansywności barw i kształtów, zyskujących 
aspekty dynamiki w zetknięciu z percepcją odbiorcy, naukowe podej-
ście do tematu relatywizmu kolorów charakterystyczne jest zwłaszcza 
dla pionierów op-artu, za których uznaje się związanego z Bauhausem 
Johennesa Ittena oraz Josefa Albersa. Scjentystyczne podejście cechuje 
również twórczość Antonio Asisa. W 1971 artysta był współzałożyciel 
grupy Position wraz z Carlosem Agüero, Armando Durante, Hugo De-
marco i Horaciem García Rossi. Poza Asisem do grupy artystów pocho-
dzenia południowoamerykańskiego (argentyńskiego i wenezuelskiego) 
zainteresowanych rozwijaniem zagadnienia iluzyjności, ruchu i percepcji 
zaliczyć należy takie nazwiska jak Julio Le Parc, Luis Tomasello, Horacio 
Garcia-Rossi, Soto, Carlos Cruz-Diez, Dario Perez-Flores czy Narciso 
Debourg. Antonio Asis żyje i pracuje w Paryżu. Jego prace wystawiane 
były między innymi na Paryskim Biennale w 1967 i na Casa de Cultura de 
Grenoble w 1968.
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RYSZARD WINIARSKI (1936 - 2006)

Gra nr 5, 1972-1981 r.

instalacja złożona z 6 elementów: planszy, 2 taboretów, 2 postumentów, 
pudełka na czarne i zielone piony, w którym znajduje się instrukcja do gry 
w języku niemieckim 
plansza: 5 x 100 x 100 cm, postument na planszę: 30 x 104 x 106 cm; pudełko 
na piony: 24 x 24 x 24 cm; postument na pudełko na piony: 62 x 30 x 30 cm; 
2 taborety biały z czarnym siedziskiem: 45 x 41 x 41 cm (wymiary dotyczą 
każdego z dwóch taboretów)

cena wywoławcza: 800 000 zł 
estymacja: 1 000 000 - 1 400 000

POCHODZENIE: 
- kolekcja prywatna, Łódź

WYSTAWIANY: 
- Konstrukcja w procesie, Łódź 1981 
- Spotkanie „Konstrukcja w procesie”, Monachium 1986 
- Kunststation Kleinsassen, Fulda 1986





GRA STRATEGICZNA DLA 2 OSÓB
Zawiera: planszę 100 × 100 cm, 44 czarne oraz 42 
czerwone piony

Instrukcja gry:
Rzut monetą lub podobna czynność decyduje, który 
z graczy rozpoczyna grę. Pierwszy gracz umieszcza pion 
w wybranym przez siebie kolorze 

na dowolnie wybranym polu. Drugi gracz wykonuje 
analogiczny ruch wykorzystując pion w swoim kolorze. 
Warunek: piony w tym samym kolorze mogą stykać się 
jedynie bokami, piony o różnych kolorach mogą stykać 
się jedynie narożnikami. Przegrywa gracz, który nie może 
umieścić swojego piona na planszy, ponieważ wykorzystał 
już wszystkie możliwości.







Pierwszy „Salon Gier” – wystawa, na której Ryszard Winiarski zapre-
zentował gry planszowe – odbył się w 1972 roku w Warszawie podczas 
wystawy indywidualnej w Galerii Współczesnej. „Gry”, będące konse-
kwencją wcześniejszych poszukiwań artysty, były sposobem na prze-
łamanie nieporozumień i ukazanie procesu tworzenia obrazów tego 
artysty. Jak powiedział: „Podejmowałem walkę z niezamierzonym prze-
ze mnie sposobem odbierania prac. Na kliku wystawach obok obrazów 
prezentowałem plansze i z uporem maniaka spisywałem reguły gry 
wyjaśniające program. Ich celem było uświadamianie, że za obrazami 
kryje się coś innego, co nie pozwala na odbiór emocjonalny. Zrozumia-
łem, że muszę dokonać istotnego zwrotu, że nadmierne komplikowanie 
programu nie prowadzi do zdobywania kolejnych obszarów sztuki”.
Wystawa w Galerii Współczesnej zapoczątkowała szereg eksperymen-
tów oraz wystaw krajowych i za- granicznych, w których artysta starał 
się przemienić widza w autentycznego partnera i współtwórcę dzieła 
sztuki. Koncepcja współdziałania z publicznością sprawiła, że od roku 
1976 nastąpił w twórczości Winiarskiego powrót do najprostszych 
połączeń programu i przypadku oraz realizacji obrazów z serii „Gry”.
Ciekawym kontekstem twórczości Ryszarda Winiarskiego w latach 70. 
jest międzynarodowe sympozjum, które odbyło się w czerwcu 1974 
roku w holenderskim Gorinchem. Tematem przewodnim spotkania 
była dyskusja nad społeczną rolą sztuki i możliwościami wykorzystania 
jej potencjału w kreowaniu przestrzeni publicznych. Organizatorzy 
udostępnili wybrane obszary miasta zaproszonym artystom, którzy – 
we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami – mieli zaprojektować 
i zrealizować rzeźby i instalacje. Organizatorzy nie narzucili tematyki 

i techniki: projekty miały powstać w wyniku kontaktu artystów z mia-
stem i jego mieszkańcami.
W Sympozjum w Gorinchem wziął udział Ryszard Winiarski, zare-
komendowany przez Hermana de Vriesa, holenderskiego artystę 
konceptualnego i botanika. Poznali się w 1969 w Polsce. Połączyła 
ich długoletnia przyjaźń, wzmacniana przez pokrewność idei arty-
stycznych. Twórcy równolegle rozwijali koncepcje przypadkowych 
i losowych działań. Ryszard Winiarski tworzył czarno-białe obszary, de 
Vries zaś kolaże, zatytułowane „random objectivations”. W Gorinchem 
Ryszard Winiarski przygotował dwie realizacje pod wspólnym tytułem 
„Geometria w krajobrazie”. Sympozjum było wydarzeniem o ważnych 
dla Winiarskiego skutkach. To tam zwrócił na siebie uwagę krytyków 
i teoretyków sztuki, poznał interesujących artystów, z którymi mógł 
dzielić zainteresowanie geometrią, przypadkiem, partycypacją widzów.
Podczas Sympozjum rozpoczęła się przyjaźń i wieloletnia współpraca 
Winiarskiego z Ewerdtem Hilgemannem, niemieckim artystą i pedago-
giem, wykładowcą Academie van Beeldende Kunsten w Rotterdamie. 
Przez wiele lat organizowali częste wymiany swoich studentów i poka-
zy własnych pracowni, między innymi w Warszawie, Elblągu, Chełmie, 
Krakowie, Radomiu. To również za pośrednictwem Hilgemanna, 
rozwijając swoje kontakty ze środowiskiem artystów poznanych 
podczas Sympozjum w Gorinchem, Winiarski dołączył w 1977 roku 
do Międzynarodowej pracowni sztuki konstruktywistycznej, wspólnie 
z którą bierze udział w licznych wystawach m.in. w Varese (1977), 
Helsinkach (1978), Zagrzebiu (1979), Łodzi (1981), Klein Sassen (1985), 
Monachium (1985).



Pokłosiem Sympozjum było otworzenie przez Antoinette de Stigter Go-
rinchem Kunstcentrum Badhuis galerii sztuki współczesnej. W 1976 roku 
w galerii obyła się wystawa Ryszarda Winiarskiego. W katalogu Antoinette 
de Stigter napisała: „Winiarski należy do grupy artystów, którzy spośród 
niewyobrażalnej ilości możliwości w sztuce, wybiera tę opartą o w pełni 
dający się kontrolować efekt. Uruchamiając regułę, uruchamia wyobraźnię. 
Ostateczny obraz jest rezultatem zadanego procesu realizacji. Logicznie 
zatem akceptuje elementy gry, czy nawet, jak w przypadku naszej wystawy, 
wybiera grę jako temat, osiągając, jak sam mówi, 'dzieło zbiorowe'. Jego gra 
jest zawsze prosta, nigdy skomplikowana, a jednak różnorodność możliwo-
ści jest ogromna. (…) Za pomocą swojej metody twórczej Winiarski 
wyraźnie celuje w demistyfikację figury artysty, który dla niego nie jest 
geniuszem, a dostawcą idei służących osobistej i zbiorowej kreatywności”.
Dzięki „Salonowi Gier”, widz mógł bez problemu poznać reguły powsta-
nia obrazów Ryszarda Winiarskiego, a także aktywnie współuczestniczyć 
w tym procesie. Artysta dał widzom możliwość tworzenia własnych, 
opartych na jego zasadach obrazów. Zamiast gotowych dzieł Winiarski 
wypełnił przestrzeń galerii pustymi planszami, miejscami rozgrywki. Kon-
cepcja „Gier” opierała się o klasyczny kanon gier planszowych zarówno 
strategicznych, jak i losowych. Idea wybrana i stosowana przez artystę, 
wraz ze swoim rozwojem, stała się programem o najwyższych walorach 
intelektualnych. Za jego pomocą wyraził chęć podjęcia jednej z najważ-
niejszych funkcji w sztuce współczesnej, nazwanej przez profesora Stefana 
Morawskiego „moralno-intelektualną”: „Intelektualną, gdyż próbuje 
określić i przedstawić taką czy inną konstrukcję myślową, dążąc do mak-
symalnego jej ujawnienia i zmuszając odbiorcę do śledzenia meandrów 
rozumowania, zdając się w dużej mierze na dobrą wolę i wysiłek widza. 
Moralną, gdyż zasadniczym powodem i motorem działania jest nie tyle 
rozrywka intelektualna, ile chęć wywołania w odbiorcy i sobie samym 
stanu zwątpienia, trwałej niepewności, chęć stawiania na swojej drodze 
twórczej ciągle nowych znaków zapytania”.

Idea sztuki w przestrzeni publicznej, która jest ściśle powiązana z da-
nym miejscem i jego mieszkańcami, jak podczas Sympozjum w Gorin-
chem, to wyraz kryzysu modernizmu i rychłego nadejścia kolejnej ery 
– postmodernizmu. Naczelną myślą stał się wernakularyzm i subiek-
tywność jednostkowego, emocjonalnego spotkania twórcy i odbiorcy. 
Nadchodził koniec ery niezachwianej wiary w linearny rozwój historii 
i wyższość postępu technicznego. Rolę, którą dotychczas pełnił czas, 
odmierzający globalny postęp, zastąpiła idea myślenia przestrzennego. 
Rozwiązania uniwersalne wyparła lokalność i jednostkowość, w myśl 
filozofii Martina Heideggera, Maurice’a Merleau-Ponty’ego czy Michela 
de Certeau.
„Gry” Ryszarda Winiarskiego były nie tylko dziełami sztuki, lecz także 
manifestem wyznaczającym ten przełomowy moment rozwoju myśli 
artystycznej Zachodu. Artysta stworzył nową definicję swojej sztuki, 
zwróconą ku emocjom, zajmującym dotychczasowe miejsce dążności 
do obiektywnego piękna. Idea partycypacji Ryszarda Winiarskiego, 
urzeczywistniona w powstających od 1972 roku „Grach”, bliska jest 
estetyce relacyjnej skonceptualizowanej przez Nicolasa Bourriauda. 
Teoria estetyczna, która powstała przeszło 20 lat później, w latach 90. 
XX wieku, zakłada ocenę dzieła sztuki pod względem relacji między-
ludzkich, które obrazuje, podtrzymuje lub wytwarza. Artyści sztuki 
relacyjnej za cel obrali nie prywatną i niezależną przestrzeń dzieła 
sztuki, lecz relacje między jego odbiorcami.
Dzieło relacyjne i jego twórca nie zajmują centralnej pozycji w do-
świadczeniu odbiorcy, jak ma to miejsce w tradycyjnej sztuce, lecz stają 
się „katalizatorami” jego przeżyć. Podobnie u Ryszarda Winiarskiego 
– głównym celem „Gry” są emocje, które przeżywają grający ze sobą 
widzowie-współuczestnicy. Grający posługują się regułami stosowanymi 
przez artystę w jego sztuce. Tym samym Winiarski stworzył zasady 
i narzędzia, powstanie dzieła pozostawiając odbiorcy, który uruchamia 
proces tworzenia, wchodząc w relację z drugą osobą. 



Ryszard Winiarski, „Gra”, wystawa „Konstrukcja w procesie”, Łódź, 1981
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ALEKSANDRA WEJCHERT (1921 - 1995)

Kompozycja

relief, technika własna/płyta, 72 x 38 cm 
na odwrociu nalepka z numerem '47'

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 - 12 000

Malarka i grafik. W 1949 roku ukończyła studia na Wydziale Architek-
tury Politechniki Warszawskiej. Następnie w latach 1952-56 studiowała 
na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP pod kierunkiem Leona Michalskiego. 
Poza grafiką warsztatową i użytkową zajmowała się także malarstwem 
sztalugowym oraz tworzyła mozaiki i malowane reliefy z drewna, betonu, 

stali. Wystawiała indywidualnie w Rzymie (1959), Dublinie (1966 i 1969) 
oraz Paryżu (1968). Brała udział w wielu wystawach zbiorowych Polsce 
i zagranicą (Londyn, Dublin). Jej prace znajdują się w zbiorach muzeów 
w Paryżu, Rzymie i Dublinie oraz w kolekcjach prywatnych w Irlandii, 
Włoszech, Francji i USA.





„Na struktury jej reliefów wpływają różnego rodzaju drgania i tonacje, które nie mają jednak 
ani początku, ani wyznaczonego kierunku. Rzeźbione obrazy Aleksandry Wejchert polegają 
na zmiennym układzie identycznych elementów, rytmiczne ułożonych w obrębie jednej struktu-
ry i koloru”. 

PAULE GAUTHIER, PEINTURE FRAÎCHE, "LES LETTRES FRANÇAISES", 24-30.01.1968

Aleksandra Wejchert była artystką wszechstronną i chętnie eksperymen-
tującą. Jej poszukiwania artystyczne począwszy od grafiki warsztatowej 
ewoluowały poprzez malarstwo sztalugowe, by rozbrzmieć zjawisko-
wymi reliefami z pogranicza malarstwa i rzeźby. Rytmicznie pofalowane 
płaszczyzny, uzyskane (w zależności od zamierzonego efektu) z połącze-
nia drewnianych walców, elementów z pleksiglasu czy metalu, tworzą 
niepowtarzalne efekty wizualne. Nierzadko jednolity kolor prac wzmac-
nia siłę wyrazu jej reliefów. Prace te nie pozwalają przejść obok siebie 
z obojętnością. Intrygują, prowokują i zachęcają odbiorców do interakcji.

O swoich pracach artystka pisała: „Wykonuję powierzchnie, reliefy lub 
trójwymiarowe struktury. Jeśli maluję płasko, maluję wrażenie trójwy-
miarowości. Kolor jest dla mnie bardzo ważny. Kiedy mam już jasną wizję 
kształtu, dopiero wtedy zaczynam myśleć, jakie materiały będą odpo-
wiednie do powołania do życia w niezakłóconym kształcie tego, co już 
sobie wyobraziłam. Z tego wynika różnorodność materiałów, których 
używam. Przy konstruowaniu reliefów i powierzchni zwykle używam 

jednego rodzaju elementów do każdej pracy, ale powtarzam te elementy, 
uzyskując w ten sposób pewne rytmy, korelacje, współzależności 
pojedynczych elementów z całą powierzchnią. Odstępy, rozmiary, skosy 
i wysokości elementów są czynnikami zmiennymi. Stosowane kształty 
są geometryczne: koła, cylindry, kule, półkola (te ostatnia miękkie, może 
stają się bardziej organiczne). Używam również kwadratów i sześcianów. 
Lubię tworzyć zakrzywione, pływające linie, płynące powierzchnie. 
Najważniejsze znaczenie mają dla mnie efekty spowodowane padaniem 
światła na te polichromowane powierzchnie. Chcę osiągnąć bogate i zło-
żone efekty światła i cienia. Ponieważ aglomerowane kształty wytwarzają 
wszelkiego rodzaju cienie, półcienie, refleksy itp. prace najlepiej wyglądają 
bez szczególnego światła, są bowiem wystarczająco bogate, by żyć wła-
snym życiem. Tylko niektóre kompozycje, zwłaszcza te stworzone z pół-
okrągłych rzeźbionych ostrzy (jak relief w University College w Dublinie) 
mogą być dramatyzowane za pomocą światła punktowego. Ze względu 
na te bogate efekty muszę ograniczyć się do kompozycji jednobarwnych. 
Tylko bardzo duże reliefy mają więcej kolorów”.



Aleksandra Wejchert, archiwum rodziny
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LESZEK NOWOSIELSKI (1918 - 1999)

"Kompozycja Kosmos", 1980 r.

ceramika, drewno 104,5 x 59 cm 
na odwrociu sygnowany, opisany i datowany: 'Leszek Nowosielski | Komp. II  
| 1980'

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 - 24 000

LITERATURA: 
- Barbara Banaś, Nowosielscy, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2010, 
s. 86-87 (il.) 
- Atelier Nowosielskich, Ceramiczny świat Hanny i Leszka Nowosielskich, 
Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2016, s. 84 (il.)





Ukończył studia na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, pod-
czas II wojny światowej uczęszczał na prywatne lekcje malarstwa u Jana 
Rubczaka. W 1945 przeprowadził się do Gliwic, gdzie do 1949 prowa-
dził wytwórnię chemiczną. W 1949 został członkiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków, w tym samym roku w Biurze Wystaw Artystycz-
nych miała miejsce pierwsza indywidualna wystawa malarstwa Leszka 
Nowosielskiego. W 1956 swoje zainteresowanie skierował na ceramikę, 
zaczynał od dekoracji naszkliwnych umieszczanych na porcelanie. 
W późniejszym czasie wyspecjalizował się w kompozycjach figuratyw-
nych tworzonych z płaskorzeźbionych kafli (paneli) ceramicznych. Two-
rzył abstrakcyjne dekoracje stosując również malarstwo na porcelanie, 
część jego twórczości odwoływała się do historii Polski m.in. Bitwa pod 
Grunwaldem, Zbrodnia katyńska, Powstanie warszawskie, męczeń-
stwo w Auschwitz. Prace Leszka Nowosielskiego charakteryzowały 
się żywą kolorystyką, część z nich to trójwymiarowe figury wykonane 
ręcznie i niepowtarzalne w swojej formie. Twórczość artysty znajduje 
się w kolekcjach Muzeum Narodowego w Warszawie, we Wrocławiu 
i Gdańsku, w płockim Muzeum Ziemi Mazowieckiej i warszawskim 
Muzeum Archeologicznym.

Jedną z kompozycji ceramicznych Leszek Nowosielski poświęcił wybu-
chowi bomby jądrowej w Hiroszimie, praca ta znajduje się w Centrum 
Pamięci Hiroszimy w Tokio.
Żoną Leszka Nowosielskiego była Hanna Modrzewska-Nowosielska, 
oboje przez wiele lat mieszkali w Podkowie Leśnej.

Prezentowany ceramiczny panel stanowi reliefową kompozycję o cha-
rakterze abstrakcyjnym. Drobne, kuliste elementy utrwalone w glinie 
i założone szkliwem o subtelnych barwach nadają tej pracy o kame-
ralnej wielkości znamię malarskości. Traktowanie faktury, finezyjne 
wykończenie, wyrafinowana forma oraz nowatorskie zastosowanie 
różnego rodzaju szkliw sprawiają, że praca urzeka nowoczesnością. 
Bożena Kowalska o dziełach Nowosielskiego pisała: „Dzieła o dominacji 
raz niebieskiego, kiedy indziej zieloności albo półcieni mogą być równie 
dobrze lasem jak wspomnieniem morza czy słonecznej plaży lub bez-
przedmiotowym uosobieniem malarskim klimatu poszczególnych części 
'Czterech pór roku' Vivaldiego albo czymkolwiek innym, co podpowie 
wyobraźnia patrzącego. Chyba na tym polega bogactwo współczesnej 
sztuki, jednocześnie i osiągnięcia poszukiwań Leszka Nowosielskiego”.
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ANDRZEJ RAJCH (1948 - 2009)

"Gracje A 32"

gobelin, wełna, len, 112 x 172 cm 
sygnowany p.d.: 'Rajch'

cena wywoławcza: 8 000 zł 
estymacja: 12 000 - 18 000

LITERATURA: 
- Andrzej Rajch - Gracje. Tkanina artystyczna, katalog wystawy w  
Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Łódź 2004



W latach 60. XX w. na forum prestiżowego lozańskiego Biennale polscy 
twórcy zmienili kierunek poszukiwań w obrębie tkaniny unikatowej. Spra-
wili, że dziedzina ta stała się platformą nowatorskich rozwiązań i, co ważne, 
została przyjęta w poczet sztuk wyzwolonych, wpisując się w szerokie 
spektrum współczesnych form wypowiedzi artystycznej. Choć rewolucjoni-
ści wywodzili się ze środowiska warszawskiej ASP, to właśnie wybitni łódzcy 
twórcy ugruntowali sławę polskiej szkoły tkaniny.
Prezentowany gobelin pochodzi z flagowego cyklu Andrzeja Rajcha, zatytu-
łowanego „Gracje”. Operując naprzemiennie wąskimi, czarnobiałymi pasma-
mi, artysta wykorzystał doświadczenia związane z analizą właściwości światła 
i barw, a także podatności oka na złudzenia optyczne. Liczne załamania oraz 
zmiany kierunku biegnących pasm wywołują wrażenie trójwymiarowości, 

reliefu, wręcz namacalnych pofałdowań, zgnieceń czy okrywania kształ-
tów. Dzieła te nie są pozbawione emocji, percepcja wzrokowa pobudza 
możliwość skojarzeń prowadzonych, np. tytułem cyklu. Prace Andrzeja 
Rajcha balansują na granicy op-artu i abstrakcji geometrycznej, wykorzy-
stując do realizacji sporadycznie stosowaną technikę gobelinu. Artysta był 
absolwentem PWSSP w Łodzi, od 1973 pracownikiem w macierzystej 
uczelni. Przez lata pełnił funkcję kierownika Katedry Projektowania Tkaniny. 
Zajmował się głównie tkaniną artystyczną i grafiką. Jego prace udowadniają, 
że sztuka włókna to medium o nieograniczonych możliwościach kreacji. 
Indywidualne rozumienie rygorów warsztatu, a co najważniejsze niezwykle 
nowoczesne myślenie o tej dziedzinie sztuki, potwierdzają, że pozostaje ona 
wciąż aktualną formą wypowiedzi artystycznej.
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MAGDALENA ABAKANOWICZ (1930 - 2017)

"Biały" , 1961

kilim, sizal, technika własna, 106 x 164 cm 
sygnowany i datowany l.d. wszytym monogramem wiązanym: 'MA 61' 
na odwrociu autorska naszywka z odręcznym opisem pracy:  
'MAGDALENA| ABAKANOWICZ | KILIM "BIAŁY" | wym. 106 x 164 cm  
| ROK wyk. 1961'

cena wywoławcza: 45 000 zł 
estymacja: 48 000 - 60 000

„Nie lubię reguł i przepisów. Warsztatem tkackim posługuję się, zmuszając go do posłuszeństwa 
według moich zamierzeń. Moja twórczość od początku była protestem wobec tego, co w tkac-
twie zastałam. (…) Pasjonowało mnie po prostu to, co z tej tkaniny można zrobić: jak ukształto-
wać powierzchnię w relief, jak zachowują się ruchome plamy z włosia, jak wreszcie może ta kon-
struowana powierzchnia nabrzmiewać i pękać...”

MAGDALENA ABAKANOWICZ,  
Z KATALOGU WYSTAWY GRUPOWEJ W STEDELIJK MUSEUM W AMSTERDAMIE, 1969





Prezentowany kilim to jedna z wczesnych prac najbardziej znanej polskiej 
artystki na świecie. Powstał rok po pierwszej indywidualnej wystawie Aba-
kanowicz, której światową sławę przyniosły abakany – rodzaj artystycznej 
tkaniny, która tworzy monumentalną kompozycję przestrzenną zbliżoną 
do rzeźby. Ale zanim dojrzała koncepcja abakanów, artystka w swych 
tkaninach bliska była jeszcze malarstwu. Abstrakcyjna kompozycja, wielość 
faktur, odważne poszukiwania plamy barwnej za pomocą wełny i sizalu 
są w tej pracy wstępem do tego, co Abakanowicz osiągnęła w żywych, relie-
fowych abakanach. W tej pracy tradycyjne podejście do materiału łączy się 
z poszukiwaniem własnej wrażliwości i osobowości. Artystka eksperymen-
tuje z formą i strukturą tkaniny – sztywną i miękką, gładką, miłą w dotyku 
i chropowatą, z wyraźną fakturą. Prowadzenie plam barwnych przywołuje 
na myśl abstrakcyjne geometryczne obrazy. Ciepłe barwy, widoczna mięk-
kość tkaniny sprawiają wrażenie ciepła, bezpieczeństwa i komfortu. Uwagę 
zwraca również świetny warsztat – rozmaitość splotów, wielość technik, 
zróżnicowanie grubości włókien. Sztywny, mięsisty materiał zdaje się podpo-
wiadać artystce sposób kształtowania, poddając się jej ręce.
Drzwi do światowej kariery otworzyło artystce „ (…) przyznanie w 1965 
roku Grand Prix na Biennale w São Paulo. Wtedy jej prace wraz z dziełami 
Owidzkiej i Sadleya prezentowane były jeszcze w dziale sztuki użytkowej, ale 
już cztery lata później znalazły się na wystawie w Museum of Modern Art 
w Nowym Jorku. Wyboru prac dokonał reprezentujący muzeum Jack Lenor 
Larsen, znany projektant, kolekcjoner i pisarz, który wielokrotnie odwiedzał 
Polskę. Ekspozycja zatytułowana Wall Hangings (1969) prezentowała prace 
28 artystów z ośmiu krajów. Udział Polaków był znaczny, bo znalazły się 
tam prace aż sześciu twórców (Magdaleny Abakanowicz, Zofii Butrymo-
wicz, Barbary Falkowskiej, Ewy Jaroszyńskiej, Jolanty Owidzkiej, Wojciecha 
Sadleya) obok dzieł takich sław jak Amerykanka Sheila Hicks, Kolumbijka 
Olga Amaral, Szwajcarki Elsi Gianque i Françoise Grossen. Sama prezen-
tacja tkaniny unikatowej w prestiżowym MoMA oznaczała ugruntowanie 
pozycji tej dziedziny twórczości” (Marta Kowalewska, Historia rewolucji, 
[w]: Splendor tkaniny, katalog wystawy, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 
Warszawa 2013, s. 20).
Magdalena Abakanowicz i jej niekonwencjonalne, nowatorskie podejście 
do tkaniny zmieniło zupełnie charakter i postrzeganie tej gałęzi sztuki. Tkani-
na przestała być celem samym w sobie, stała się istotnym środkiem wyrazu 
artystycznego. Abakanowicz, zamieniając utylitarność na kreację, uczyniła 
siebie prawdziwą reformatorką tkaniny artystycznej.
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MAGDALENA ABAKANOWICZ (1930 - 2017)

"Ręka", 2006 r.

aluminium polerowane, wys.: 7,5 cm, dł. 16 cm 
sygnowany i datowany z boku monogramem wiązanym: 'MA 06'

cena wywoławcza: 16 000 zł 
estymacja: 18 000 - 27 000

„Widzę nitkę jako podstawowy element budowy świata organicznego naszej planety, jako naj-
większą tajemnicę naszego otoczenia. To nitka buduje wszystkie żywe organizmy, rośliny, tkankę 
liści i nas samych, nasze nerwy, nasz kod genetyczny, nasze przewody żylne, nasze mięśnie. Je-
steśmy strukturami włóknistymi. (…) Biorąc nić do ręki, dotykamy tajemnicy. (…) Czym może 
stać się nitka prowadzona ręką artysty, jego intuicją? Zeszywamy ją, kształtujemy z niej formy. 
Kiedy biologia naszego ciała przestaje prawidłowo działać, trzeba rozcinać skórę, aby dostać się 
do wnętrza, potem ją zeszywać jak materiał. Tkanina ubiera nas i okrywa. Tworzona naszymi 
rękami jest zapisem naszych myśli”.

MAGDALENA ABAKANOWICZ,  
Z WYSTĄPIENIA NA KONGRESIE FIBERWORKS, BERKELEY, SAN FRANCISCO, 1978
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MAGDALENA ABAKANOWICZ (1930 - 2017)

"Ręka", 2001 r.

tkanina jutowa, żywica, wys.: 7 cm, dł.: 15 cm 
wewnątrz dłoni tabliczka: 'M ABAKANOWICZ 01'

cena wywoławcza: 16 000 zł 
estymacja:18 000 - 27 000

Przeniesienie materiałów z warsztatu tkackiego do form i języka rzeźby 
to specjalność Magdaleny Abakanowicz. Użycie juty i żywicy jako materiału 
rzeźbiarskiego zdaje się być naturalną drogą artystki. Juta w jej dłoniach 
stała się materiałem niezwykle plastycznym. To dzięki niej rzeźby zachowały 
fakturę tkanin. Nić łączy abakany i formy rzeźbiarskie i na długo pozostaje 
głównym tworzywem dzieł. Poszczególne serie głów, ciał artystka zaczęła 
wykonywać w latach 70. Zgrzebne figury, głowy bez torsów, torsy bez głów, 
rozczłonkowane ciała. Dłonie, niczym ściągnięta z człowieka skóra, są próbą 
dotarcia jak najbliżej prawdy o ludzkiej naturze. Ciało jako struktura stało 
się bardzo ważne dla Abakanowicz – wiadomo, że artystka odwiedzała 

laboratoria, aby lepiej poznać jego anatomię. „Badając człowieka, badam 
właściwie siebie (...) – mówiła. Moje formy to kolejne skóry, które z siebie 
zdejmuję, znacząc etapy mojej drogi. Za każdym razem należą do mnie tak 
bardzo i ja należę do nich, że nie możemy bez siebie istnieć. Czuwam nad 
ich egzystencją. Miękkie, zawierają w sobie nieskończoną ilość kształtów 
możliwych, z których tylko jeden jest przeze mnie wybrany jako właściwa 
forma znacząca. W salach wystawowych stwarzam im przestrzenie, w któ-
rych rozpościerają swoje promieniowanie energii mojej im nadanej. Istnieją 
razem ze mną, zależne ode mnie, ja zależna od nich. (...) Beze mnie, jak 
porzucone części ciała oddzielone od korpusu, nie mają sensu”.
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MAGDALENA ABAKANOWICZ (1930 - 2017)

Z cyklu "Inkarnacje", 1989 r.

brąz, 67 x 25 x 15 cm 
sygnowany i datowany na postumencie monogramem wiązanym: 'MA 89'

cena wywoławcza: 38 000 zł 
estymacja: 50 000 - 70 000

POCHODZENIE: 
- kolekcja prywatna, Warszawa

LITERATURA: 
- Magdalena Abakanowicz, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, 
Warszawa 1995, s.120-124 
- Mariusz Hermansdorfer, Magdalena Abakanowicz, Muzeum Narodowe  
we Wrocławiu, Wrocław 2011





Rzezbiarka Magdalena Abakanowicz w swojej pracowni, 2008 r.
Fot. Maciej Zienkiewicz / Agencja Gazeta



„Gorycz przemawia zawsze tam, gdzie człowiek nie może się dogadać 
z samym sobą. A to dogadanie się jest w chęci wydobycia z siebie tego, 
co się wydaje najważniejsze. To bardzo trudne. To jest walka ze sobą samym 
każdego dnia. I oddawanie tego, co się zrobiło, pod osąd innych w nadziei, 
że się zostanie zrozumianym. Jak się uda, to człowiek taką chwilę zapamięta. 
A potem znowu wraca tam, gdzie jego miejsce – do szarej rzeczywistości, 
w której, koniec końców, nie ma miejsca na te olbrzymie wewnętrzne zrywy. 
Muszą pozostać niewyrażone.”

MAGDALENA ABAKANOWICZ

Brąz – „materiał trwalszy niż życie” w cyklu Inkarnacji jest celowo zasto-
sowany przez Abakanowicz. Odlane w brązie twarze artystki są próbą za-
trzymania czasu, trwaniem. Nakładając na swą twarz ciepły wosk i formując 
z niego maski, artystka czyni się modelką i zarazem formą swych rzeźb. Jed-
nocześnie stwarza swój autoportret, niecodzienny i nieoczekiwany. Portrety 
w trwałym materiale, jakim jest brąz, przywodzą na myśl maski pośmiertne. 
Wykonywane, aby zachować wizerunek zmarłej osoby, sporządzane były 
już w starożytności i przypisywano im magiczną siłę. Abakanowicz z wielką 
pieczołowitością dokumentuje swoją twarz w cyklu Inkarnacji. Artystka nad-
zorowała pracę przy każdym odlewie. Jak sama pisała: „dla mnie sztuka jest 
stanem psychicznym. Przywarą, z którą trzeba sobie radzić. Może zmuszać 

do myślenia, ale nie może być użyteczna. W historii człowieka pełno jest 
dowodów na to, że zawsze miał potrzebę tworzenia rzeczy, których sensu 
istnienia nie umiał wytłumaczyć”.

„Inkarnacje – to tytuł cyklu stu trzydziestu pięciu niepowtarzalnych, odlewanych 
w brązie twarzy, moich i zwierzęcych.
Twarze powstały z mojej, odciskanej w miękkiej materii. Ciepły, ciekły wosk 
zamazuje rysy, tworząc nowe. Utrwala je, stygnąc nagle. Pozostają fragmenty 
skóry, warg czy rzęsa, nieoczekiwanie dosłowne. Wosk zniekształca podobnie, jak 
mógłby to robić upływający czas.
Wiele czasów upływających jednocześnie dla tej samej twarzy. Wiele bytów 
obok siebie, z doświadczeniami, które pozostają na powierzchni skóry.
Patrzę ze zdziwieniem na to, co zdejmuję z twarzy, co poddaje się palcom. 
Wzmacniam powstałą błonę gazą szpitalną, płótnem, aby scalić ważne fragmenty.
Twarze INKARNACJI odsłaniają chaos wnętrza, ukrywanego za żywą twarzą. 
Uciekam od każdej, sięgając po następną, aby wreszcie odnaleźć równowagę 
w obiektywizmie twarzy zwierząt.
Na skórze, we włosach, w ruchu powietrza, zapach gorącego wosku. Nosiłam go 
w sobie jeszcze wiele dni po zakończeniu kolejnego etapu pracy. Wywołuje on 
obrazy, przeistacza każdy inny zapach”.

MAGDALENA ABAKANOWICZ, 25 SIERPNIA 1987



18
ALINA ŚLESIŃSKA (1922 - 1994)

Święty Franciszek, 1977 r.

brąz, wys.: 40 cm 
sygnowany i datowany u dołu: 'ALINA ŚLESIŃSKA | 1977'

cena wywoławcza: 40 000 zł 
estymacja: 60 000 - 90 000

WYSTAWIANY: 
- III Biennale Internazionale Dantesca Di Ravenna, 1977

„Ślesińska, która jako dziecko nie mogła przejść obojętnie nawet obok suchej grudki, nie wyobra-
ża sobie życia bez rzeźbienia i gdyby miała zacząć od początku…
– Zaczęłabym oczywiście znowu rzeźbić, nawet gdybym musiała kuć w kamieniu amorki do 
ozdoby rekonstruowanych domów osiemnastowiecznych w Warszawie. Robiłam to już, mimo 
że praca ta nie dawała mi żadnej możności wyżycia się artystycznego. Nie żałuję jednak. W ten 
sposób bowiem opanowałam rzemiosło”. 

ALINA ŚLESIŃSKA





„Alina Ślesińska, należąca do kręgu uczniów Xawerego Dunikowskiego 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a następnie Mariana Wnuka 
w Akademii warszawskiej, reprezentuje nurt poszukiwań wywodzą-
cych się z tendencji do konstruowania rzeźbiarskiej formy w integracji 
z przestrzenią; jednakże z tych najogólniejszych przesłanek artystka wy-
prowadziła własną, śmiałą i imponującą rozmachem twórczej wyobraźni 
koncepcję formy rzeźbiarskiej kształtującej architekturę i możliwej 
do realizowania w gigantycznej skali urbanistyki.
Rzeźby Aliny Ślesińskiej – warto dodać, iż spotkały się z gorącym uzna-
niem jej mistrza Ossipa Zadkine'a – realizowały wizję przenikających 
się form o płynnych kształtach, zakrzywiających się jak gdyby zgodnie 
z biologicznym rytmem żywego organizmu. Znalazł w nich wyraz nie 
rygoryzm racjonalnych rozwiązań chłodnych brył, lecz intuicyjnie odczu-
ty naturalny rozwój organicznej formy rozrastającej się w przestrzeni, 
zgodnej z głęboko zakorzenioną w człowieku elementarną potrzebą 
nadawania kształtu otaczającym rzeczom, wyrażania w nich poczu-
cia więzi ze światem przyrody, odczucia harmonii z twórczymi siłami 
natury. Od takiej koncepcji rzeźby był już tylko krok ku imponującej, 
gigantycznej wizji architektury organicznej, w której rzeźbiarska sugestia 
kształtu wyrażającego ludzką wrażliwość i potrzebę zaspokojenia 
wyobraźni byłaby punktem wyjścia konkretnych rozwiązań w wielkiej 
skali współczesnej urbanistyki. Z tą chwilą rzeźby Aliny Ślesińskiej stają 
się 'propozycjami dla architektury', modelami rozwiązań, którym jedynie 
skrajny utylitaryzm realizowanych przedsięwzięć nadaje charakter 
utopijnej fantazji. W rzeczywistości jednak są to koncepcje, z których 
śmiała i twórcza architektura mogłaby skorzystać bardzo wiele. Formy 
rzeźbiarskie Ślesińskiej to autentyczne, skończone dzieła, a zarazem 
konkretne zamysły nowych rozwiązań wieżowców, kościołów, mostów 

i wiaduktów, wielkich kompleksów budowli, miasta na wodzie czy miasta 
trzypoziomowego, pozostających w najnaturalniejszej zgodzie z otaczają-
cym krajobrazem”. 
(Współczesna rzeźba polska, Andrzej Osęka, Wojciech Skrodzki, Arka-
dy, warszawa 1977, s. 24

Ossip Zadkine, jeden z najwybitniejszych europejskich rzeźbiarzy, 
o pracach Ślesińskiej pisał: „Rzeźby Ślesińskiej są pełne delikatności 
i wrażliwości. Nowe formy śpiewają i rozwijają się niby śpiew antycz-
ny i współczesny”. Ta delikatność wyczuwalna jest w proponowanej 
kompozycji. „Św. Franciszek” w ujęciu Ślesińskiej nie ma nic wspólnego 
z rzeźbą sakralną czy religijną. Interpretacja postaci ludzkiej o małej 
głowie osadzonej na smukłym torsie skontrastowanym z masywną 
dolną partią ciała zdradza wpływ dzieł Henry'ego Moore'a. Ślesińska 
wzięła na warsztat strój zakonnika. Bracia zakonni rozpoznawani byli 
właśnie przez strój (habitus), który symbolizował oddanie swego życia 
Chrystusowi oraz był znakiem wyróżniającym i nadającym odpowiedni 
status społeczny lub duchowny. Strój pierwszych franciszkanów zwanych 
pokutnikami był przede wszystkim wyrazem postawy ascetycznej. 
Ascezę mamy również widoczną w kompozycji, artystka zrezygnowała 
z dekoracyjności, ubogą, szorstką w wyrazie suknię przyozdobiła pasem. 
Cingulum, czyli gruby sznur z frędzlami, symbolizuje moc i łaskę Bożą, 
w którą odziani są chrześcijanie stający do służby. Cingulum symbolizuje 
wstrzemięźliwość i panowanie nad pożądliwościami cielesnymi. Sznur 
jest także znakiem pracy w służbie Bożej i posłuszeństwa. A może w ten 
sposób artystka próbowała pokazać zwielokrotniony różaniec, który 
przy boku nosił święty. Skręcone sznury okalają suknię postaci, tworząc 
wokół niej zrytmizowane elementy. 
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BARBARA FALENDER (ur. 1947)

"Ona", 1973/1988 r.

porcelit, wys.: 56 cm 
forma i odlew wykonany w fabryce Naczyń Stołowych w Pruszkowie  
na spodzie opisany, datowany i sygnowany: „ONA” 1973/1988 | F’  
oraz nalepka aukcyjna ZPAP dla NSZZ "Solidarność"

cena wywoławcza: 18 000 zł 
estymacja: 22 000 - 30 000

POCHODZENIE: 
- Aukcja ZPAP na rzecz NSZZ "Solidarność", Warszawa, listopad 1980 
- kolekcja prywatna, Warszawa

LITERATURA: 
- Barbara Falender. Rzeźba, katalog wystawy,  
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko 2007, s.12

„W rzeźbach Barbary Falender odnajduję coś, co jest dla mnie najbardziej interesujące w sztuce 
polskiej lat 60. i 70. Jest to artystyczne świadectwo rewolucji obyczajowej i seksualnej, która 
zmieniła i wyzwoliła kulturę nowoczesną. O ile jednak rewolucja ta przekształciła zupełnie 
kulturę zachodnią, o tyle w Polsce socjalistycznej stanowiła margines, który kiedyś tłumiony 
i cenzurowany, dzisiaj wymaga trudnej rekonstrukcji. Sztuka rzeźbiarki jest jednym z unikalnych 
śladów tego przełomu, który tak naprawdę w Polsce nigdy się w pełni nie dokonał, a dziś 
ponownie jest negowany”. 

PAWEŁ LESZKOWICZ





Barbara Falender eksplorowała tematykę erotyczną w swej twórczości 
od lat 70. Pierwsze rzeźby ją podejmujące to np. „Poduszki erotyczne” 
(1973) pochodzące z okresu badań artystki nad zastosowaniem epoksydu 
w rzeźbie. Są to przesycone pożądaniem ślady ciała pozostawione 
w miękkiej pościeli, a utrwalone przez rzeźbiarkę. Niezwykłość erotyzmu 
dzieł Falender, szczególnie w kontekście sztuki polskiej, polega na tym, iż 
pokazują one dar seksualności otwartej, złożonej i liberalnej. Była to wy-
jątkowa filozofia seksu. W sztuce PRL-u lat 70., bardzo niewielu twórców 
czerpało z seksualności otwartej i przedstawiało ją w różnych postaciach 
kobiecego i męskiego erotyzmu. Zaskakujące, że z tak liberalną postawą 
i seksualną filozofią, wynikającą z humanizmu i z ducha wolnej miłości lat 
60., wiąże się tradycyjny warsztat rzeźbiarski artystki. Stanowi to od-
powiedniość idei i materii, ciała, psychiki i kultury. I nie chodzi jedynie 
o mistrzowską pracę manualną w tradycyjnych materiałach i technikach 
rzeźbiarskich, ale o łącznie nowych możliwości, a przede wszystkim 
o czerpanie z wielkiej historii rzeźby i psychologii zmysłów. Konwencje 
rzeźbiarskie i inspiracje artystka czerpie z erotyzmu osadzonego w hi-
storii kultury. Tymczasem w rzeźbach Barbary Falender zapisane zostały 
różnorodne historie związków miłosnych i erotycznych. Wolnościowy 
potencjał jej erotyzmu nie polega tylko na zmysłowości ciała kobiecego 
i męskiego, ale przede wszystkim na wizji pluralistycznej seksualności.
W latach 70. powstały uzupełniające się rzeźby „On i Ona” (1973/1974), 
wykonane z epoksydu. Były to torsy, które artystka przekształciła 
w waginę oraz fallus. Proponowana kompozycja zatytułowana „Ona” 
ma początek w kobiecym torsie właśnie. Falender zdaje się „otwierać” 
ludzkie ciało w jego najbardziej intymnych sferach. Rzeźba artystki jest 

niezwykle sensualna, lecz pozbawiona pierwiastka wulgarności. U Falen-
der erotyka wyraża się w miłości do ludzkiego ciała. Fascynacja ciałem, 
przejście od klasycznej formy do rozedrganych, organicznych ujęć, mięk-
ko prowadzony modelunek, powyginana w fałdy i załamania struktura, 
zredukowanie postaci do rzeźbiarsko potraktowanych wnętrz, niuansów 
ciała, a zarazem zespolenie formy i materiału (ceramika obła, ciepła, nie-
pokojące czarne połyskliwe szkliwo) wprowadzają widza w poszukiwanie 
seksualności, piękna ludzkiego ciała. Falender zdaje się w każdej swej 
rzeźbie ekscytować ciałem, cielesnością, jak sama mówi: „Przekształcenie, 
fizyczny kontakt z materiałem, daje mi zmysłową radość”. Niezwykle 
zmysłowe kompozycje erotyczne, prowokujące widza, stanowią intymne 
portrety, są pieśnią pożądania o seksualnym, zmysłowym wymiarze. 
Waginalna „Ona” w swej ekspresji przypomina biomorficzne erotyki 
Louise Bourgeois.
Latem 1980 roku po strajkach lipcowych i sierpniowych zawiązał się 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Komisje 
zakładowe NSZZ „Solidarność” powstawały również w państwowych 
instytucjach życia kulturalnego, zawiązywały się także na uczelniach pla-
stycznych. Jedna z aktywniejszych komisji zakładowych działała na Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie. Strajki robotnicze, a później powstanie 
Solidarności uaktywniły dotąd uśpione związki i stowarzyszenia twórcze. 
Na apel Zarządu Głównego ZPAP środowisko artystyczne zareagowało 
organizacją aukcji dzieł sztuki na rzecz Solidarności. Jedna z większych 
takich imprez została przeprowadzona w listopadzie 1980 w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Wśród wielu dzieł, które artyści przekazali 
na aukcję, znalazła się pod numerem 41 rzeźba Barbary Falender „Ona”.

Aukcja w MNW, listopad 1980, fot. Erazm Ciołek © Agata Ciołek



„Związek Polskich Artystów Plastyków jest głęboko poruszony kryzysem, 
jaki dotknął nasz naród i kraj. Solidaryzujemy się z robotnikami i intelek-
tualistami polskimi walczącymi z determinacją o prawo rzeczywistego 
współdecydowania o losach kraju. O prawa człowieka określone w posta-
nowieniu ONZ oraz Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej 
w Helsinkach. Popieramy apel intelektualistów polskich z dnia 20 sierpnia 
1980 r. Również i w naszym przekonaniu kryzys, który ogarnął kraj ma cha-
rakter globalny – polityczny, społeczny, gospodarczy i kulturowy.
Związek Polskich Artystów Plastyków – samorządne stowarzyszenie 
twórcze i zawodowe (…) w pełni rozumie postulaty wysuwane przez klasę 
robotniczą. Również i my wskazywaliśmy na postępujący kryzys kultury 
polskiej i degradację środowiska człowieka. Również i nasz głos został 
ignorowany. (…) Z całą mocą przyłączamy się do postulatów utworzenia 
niezależnych związków zawodowych. Domagamy się także stworzenia 
skutecznych gwarancji swobodnej i publicznej informacji i wyrażania 
poglądów oraz równego dostępu do środków masowego przekazu. Zasady 
demokracji należą do wielowiekowej tradycji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wyrażamy przekonanie, że historyczne chwile, które obecnie przeżywamy 
będą tej tradycji kontynuacją”.
Związek Polskich Artystów Plastyków stał się zbiorowym sygnatariuszem 
powstałego 16 września 1980 roku Komitetu Porozumiewawczego Sto-
warzyszeń Twórczych i Naukowych. Zarząd Główny w specjalnej uchwale 
zadeklarował „pomoc w dziedzinie informacji i propagandy wizualnej” 
i „pomoc materialną poprzez organizowanie w Okręgach aukcji dzieł sztuki, 
z których dochód przeznaczony będzie dla NSZZ „Solidarność”, dla Związ-
ku, który wciąż jeszcze nie może uregulować swego statusu prawnego 
i składek członkowskich”. Ponadto zapowiadano długofalową współpracę 
w zakresie humanizacji miejsc pracy, wzornictwa przemysłowego, nowych 
form popularyzacji sztuk plastycznych w zakładach pracy i najogólniej 
pojętego kształtowania środowiska człowieka. 5 października 1981 roku 
zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy NSZZ „Solidar-
ność” a Związkiem Polskich Artystów Plastyków. Obie strony postanowiły 
współdziałać w „ochronie swobodnego rozwoju twórczości (…), opiece 
nad spuścizną kulturalną narodu, utworzeniu Funduszu Kultury Narodowej 
i roztoczeniu opieki nad twórczością samorodną”.

PLASTYKA NIEZALEŻNA 1976-1989, INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, POZNAŃ 2009, s.6
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IGOR MITORAJ (1944 - 2014)

"Asklepios", 1988 r.

brąz patynowany, podstawa trawertyn, 39 x 28 cm, wys. z podstawą: 49 cm 
sygnowany u dołu: 'MITORAJ' 
na odwrociu oznaczenie: 'C 129/1000 H.C'

cena wywoławcza:18 000 zł 
estymacja: 30 000 - 60 000

„Patrząc na moje prace, nabieram przekonania, że sztuka antyczna była i jest dla mnie ideałem, 
a także wiąże się z nostalgią za utraconym rajem. (…) Rzeźby są trójwymiarowe i potrzebują 
przestrzeni, żeby mogły żyć, oddychać, podobnie jak żywe organizmy”.

IGOR MITORAJ
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IGOR MITORAJ (1944 - 2014)

"Pancerz" (Cuirasse), 1978 r.

brąz, granit, 14 x 8 x 5 cm 
sygnowany p.d.: 'MITORAJ'

cena wywoławcza: 2 600 zł 
estymacja: 3 500 - 9 500

OPINIE: 
- do rzeźby dołączony certyfikat autentyczności

„Stany wewnętrzne są tym, co świadczy o człowieczeństwie człowieka. Najwymowniej mówi 
o tym Corazza – Pancerz, który pomimo swojej muskularnej budowy jest pusty w środku: uszło 
z niego życie, a więc także uczucia, marzenia, przemyślenia”.

ARTUR BADACH
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IGOR MITORAJ (1944 - 2014)

"Asklepios", 1988 r.

brąz patynowany, podstawa trawertyn, 38 x 27 cm, wys. z podstawą: 48 cm 
sygnowany p.d.: 'MITORAJ' 
na odwrociu oznaczenie: 'C 593/1000 H.C'

cena wywoławcza: 22 000 zł 
estymacja: 30 000 - 60 000

„Mitoraj był człowiekiem bardzo łagodnym, zdystansowanym, nawet wycofanym. On nie był 
aktorem. Wielu artystów plastyków chce teraz być aktorami, stąd ich happeningi. Aktorstwem 
Mitoraja była rzeźba, która mówiła za niego. On był bardzo skromnym człowiekiem. Powiedział-
bym chodzącym cieniem, pomimo jego sławy. Jako artysta zawsze był gdzieś w drugim szeregu, 
jego twórczość go wyprzedzała”.

PROF. CZESŁAW DŹWIGAJ 





Igor Mitoraj urodził się 26 marca 1944 roku w Oederan w Niemczech. 
Po zakończeniu wojny wraz z matką wrócił do Polski. Przez wiele lat 
mieszkał w Grójcu. Ukończył Liceum Plastyczne w Bielsku-Białej oraz 
w 1963 roku Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego mentorem 
był światowej sławy artysta Tadeusz Kantor. W wieku 24 lat wyjechał 
na studia do École Nationale Supérieure des Beaux Arts w Paryżu 
za radą Kantora. Po roku zrezygnował z malarstwa i całkowicie poświęcił 
się rzeźbie. Przygotowując się do prestiżowej wystawy prac w galerii 
ArtCurial, której właścicielem był Mitterand, wyjechał na rok do pra-
cowni odlewniczych w Pietrasanta we Włoszech. To tam stworzył 
swoje pierwsze monumentalne rzeźby. W 1983 roku założył pracownię 
we włoskiej stolicy marmuru Pietrasanta, niedaleko Carrary, gdzie kiedyś 
tworzył m.in. Michał Anioł. Jedną z jego głównych inspiracji była mitologia 
Grecji i Rzymu. Bohaterami swoich rzeźb uczynił antycznych bogów 
i herosów, ale ukazanych w sposób, który podkreślał nietrwałość piękna 
i siły, odsyłając do refleksji o ludzkim cierpieniu i przemijaniu. Często 
rzeźbił fragmenty: tors, głowę, rękę, uważając, że „fragment ramienia czy 
noga oddziałuje znacznie silniej niż całe ciało”. Przez kilkadziesiąt lat prace 
Mitoraja pokazane zostały na 120 wystawach na całym świecie. Jego 
rzeźby spotkać można w takich miastach, jak Lozanna, Rzym, Mediolan 
czy Paryż. Mitoraj od zawsze podkreślał, że jego największą inspiracją była 
twórczość Michała Anioła i Antonia Canovy. Rzeźbiarz odznaczony został 
Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski. W ostatnich latach życia podejmo-
wał się różnych wyzwań, m.in. w 2012 roku zaprojektował scenografię 
i kostiumy do opery „Aida” w stolicy Kataru, Dosze. Zmarł 6 października 
2014 roku. Twórczość Mitoraja cieszy się ogromną popularnością, a jego 
rzeźby można spotkać na całym świecie – w kilkudziesięciu muzeach, 
fundacjach i siedzibach największych korporacji. Mimo tej popularności, 
a może właśnie z jej powodu, wzbudzał wiele kontrowersji, najczęściej 
oskarżany o komercyjne podejście do sztuki lub kicz.

„ (…) Gdy oglądamy rzeźby Mitoraja — zarówno te wielkie, które powinny 
zajmować miejsce historycznych pomników konnych na placach miast (taki 
cud zdarzył się m.in. na Piazza del Carmine w Mediolanie), jak i te małe, 
które każdy chciałby mieć we własnym domu, by móc nie tylko je oglądać, 
ale także dotykać i pieścić, znajdując w nich nie dający się spopielić substytut 
ciał, które kochaliśmy i którymi sami w jakiś sposób byliśmy, przynajmniej 
w młodości – gdy, jak mówię, oglądamy rzeźby Mitoraja, gdy stopniowo ota-
czamy je opieką i miłością, zaczynamy wyraźnie dostrzegać, że brzegi ich ran 
i okaleczeń drżą. Jak gdyby wciąż obmywała je jakaś ciecz, podobna do krwi, 
przywracająca je do życia po wielowiekowym pozostawieniu w grobie, 
jakąś prawie nieskończoną miriadą mikroskopijnych komórek skłaniając 
nas do wzruszeń i opłakiwania… Lecz skąd to przywracanie i opłakiwanie? 
I co one mają nam do powiedzenia?
Nawet długie i staranne zabiegi nie pozwalają uzyskać odpowiedzi na te py-
tania. Nieme rzeźby Mitoraja, bohaterowie czasu, którego już nie ma, a więc 

czasu, który następuje po każdym czasie, mogą nam jedynie dawać wska-
zówki, sygnały czy ostrzeżenia. Ale nawet dając tylko tyle, okazują naprawdę 
wielki szacunek i rozdają wiele miłości. (…) Wierzę, że z rzeźb Mitoraja 
płynie wielka i cicha lekcja, zawierająca się już w samym sposobie ich istnienia, 
wspaniałym i uroczystym. Jest to przesłanie mówiące o cenie życia i o jego 
konstytucji ex novo i zarazem ab antiquo. Od czasów Ukrzyżowania życia nie 
da się odkupić inaczej niż poprzez rany, ciernie, ciosy i ból Krzyża; nie da się 
go odkupić inaczej niż poprzez rachunki z Bogiem, który wziął na siebie nasze 
grzechy i nasze ciało, pozwalając się ukrzyżować. I chociaż może to zasługiwać 
na najsurowszą reprymendę, warto byłoby zastanowić się nad tym, że świat 
Mitoraja, z pozoru tak pogański, naprawdę zawiera w sobie potwierdzenie, 
że po wydarzeniu Krzyża, bez krwi przelanej na Krzyżu nie da się osiągnąć 
prawdziwej 'subtelności' bądź czystości stylu, czy nawet o niej marzyć. 
Podobne potwierdzenia możemy znaleźć w historii sztuki już na długo przed 
Mitorajem; mam na myśli najlepsze propozycje odrodzenia czy też o wiele 
późniejsze próby klasycystyczne, które miały o tyle większą siłę przekony-
wania, o ile więcej spływało po nich świętych, słodkich i straszliwych kropel 
owej Krwi. (…) Można by, a nawet trzeba dodać, że u Mitoraja marzenie 
o 'subtelności' i 'olimpijskości' znamionuje wychodzenie z tradycji wyraźnie 
nordyckiej, by nie powiedzieć wprost barbarzyńskiej, czyli że im silniejsze było 
jego oczekiwanie spełnienia tego marzenia, tym bardziej był spragniony tej 
Krwi. Ciągle spotykam się z pytaniami, czy włączanie wspomnień, wyobrażeń 
i oryginalnych, nie kopiowanych amuletów — i wiążących się z nimi treści 
do prac przedstawiających ciała młodych bohaterów-niebohaterów czy 
też kobiet, często matek, jest zamierzone i celowe (tylko w złej literaturze 
krytycznej bywa to nazywane działaniem o charakterze surrealistycznym). 
Uważam, że takie dołączanie służy lepszej orientacji, chociaż na pierwszy 
rzut oka może się wydawać dezorientujące co do znaczenia i wartości danej 
ofiary czy wotum jakiegoś czasu. Jeżeli będziemy umieli rozpoznać, w jakim 
stopniu rzeźby Mitoraja emanują jasne i ciemne strony ofiary, to zauważymy 
też, że owe wota czy amulety umieszczone raz jakby ukradkiem, innym 
razem jakby nagromadzone wewnątrz jakiejś kaplicy czy na ołtarzu, stanowią 
na planetarnej busoli rodzaj wskazówki ukazującej nam kierunek podróży. 
A kto mógłby spełniać podobne zadanie lepiej niż owe ciała, których podróż 
zdaje się już zakończona, ale które odradzają się przed nami, by przyjść nam 
z pomocą?
Na koniec tych uwag chciałbym uciąć głowę bykowi (albo Gorgonie) niepo-
rozumień i napisać ostatecznie i jasno, skoro już słowo 'odzyskane' pojawiło 
się samo z siebie, że u Mitoraja nie mamy do czynienia w żadnym wypadku 
z cytowaniem przeszłości, lecz ze wzruszającym i jaśniejącym przykładem 
odzyskiwania potrzebnych dziś wartości. I czemu by nie dodać, że wszystko 
to wskazuje, iż dla harmonii i piękna wciąż jeszcze jest miejsce w naszej 
wspaniałej i bogatej, choć bezsensownej i odrażającej rzeczywistości, i że te 
wartości nadal można chwalebnie realizować?”.

GIOVANNI TESTORI, PIĘKNO ODZYSKANE, [W:] MITORAJ – KRAKÓW – PARYŻ – RZYM, 
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY, KRAKÓW 2006, S. 122-127,  

[Z WŁOSKIEGO TŁUMACZYŁ JAN MACIEJ GŁOGOCZOWSKI] 
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BOLESŁAW BIEGAS (1877 - 1954)

Kobieta z woalem, 1920 r.
projekt figurki na korek od chłodnicy samochodu Secqueville-Hoyau

brąz srebrzony, 12 x 6,5 x 6,5 cm 
sygnowany na podstawie: 'B. Biegas'

cena wywoławcza: 4 500 zł 
estymacja: 6 000 - 8 000

LITERATURA: 
- Michel Legrand, Mascottes Automobiles, EPA Editions, 1994,  
tablica 187 (inny odlew) 
- E. Bobrowska-Jakubowska, Artyści polscy we Francji w latach 1890-1918,  
s. 272-273, il. 71 (inny odlew) 
- Xavier Deryng, Bolesław Biegas, Polskie Towarzystwo Historyczno - Literackie 
w Paryżu, 2011, s. 277 (il.), (inny odlew) 
- Bolesław Biegas, Między inspiracją a symbolem, Villa la Fleur, 2011, s. 12 (il.), 
(inny odlew)

Jeden z najwybitniejszych modernistycznych rzeźbiarzy polskich. Studio-
wał rzeźbę w latach 1896-1901 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
pod kierunkiem A. Dauna i K. Laszczki. W 1901 roku został wydalony 
z uczelni za rzeźby „Księga życia”, które otaczała atmosfera skandalu. 
Dzięki stypendium warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
wyjechał do Paryża, gdzie – z przerwami na wyjazdy do kraju – pozostał 

do końca życia. Wystawiał w Wiedniu – był członkiem tamtejszej Secesji – 
Petersburgu (1903), Kijowie, a także Rzymie i Amsterdamie. Pod wpływem 
filozofii Stanisława Przybyszewskiego tworzył alegoryczno – symboliczne 
rzeźby i obrazy – zaczął malować pod wpływem Stanisława Wyspiańskiego 
ok. 1900 roku – o tematyce oddającej dramat ludzkiej egzystencji. Tworzył 
sceny fantastyczne, popiersia i akty.
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BOLESŁAW BIEGAS (1877 - 1954 )

Król Słońce, 1910-11/2013

brąz patynowany, 50 x 27 x 21 cm 
sygnowany i opisany z boku: ‘B Biegas | 2/8 | 2013’

cena wywoławcza: 20 000 zł 
estymacja: 45 000 - 80 000

LITERATURA: 
- Bolesław Biegas – rzeźba, Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie, 
Warszawa 2012, s. 62 (gips) oraz s. 98 (il.) 
- Wędrówka Ducha Myśli, Bolesław Biegas, Xawery Dunikowski (z polskich 
kolekcji prywatnych), Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konop-
nickiej w Ciechanowie, Ciechanów 2014 (il.)







Od końca 1910 roku Bolesław Biegas zaczyna tworzyć rzeźby kosmogo-
niczne. Powstają personifikacje planet: Jutrzenki, Słońca, Marsa, Urana, 
Jupitera, Saturna. Powtarza w nich znany wcześniej typ twarzy, nieco 
zgeometryzowany, o zaciśniętych ustach. Twarze tych rzeźb kontrastu-
jące z fantazyjnymi ozdobami i nakryciami głowy złożonymi z motywów 
skrzydeł, węży, drugiej twarzy, oczu opatrzności wskazują na zaintere-
sowania Biegasa starożytną sztuką egipską. Oferowana praca to odlew 
w brązie „Słońca” z 1911 roku wykonany współcześnie. Planetę ukazał 
artysta w sposób hieratyczny, sztywny, zgeometryzowany, jako prawdzi-
wego Króla Słońce o poważnym, zatroskanym wyrazie twarzy.

Mity i legendy w szczególny sposób pobrzmiewają w twórczości Bole-
sława Biegasa. Nadał on symbolicznym tematom zupełnie jak na tamte 
czasy nowoczesną formę. Jak pisał Xavier Derynger: „Na długo przed 
fowistami, kubistami i futurystami, Biegas był przedstawiany jako artysta 
awangardy. Biegas, nazywany „bolidem” przez Virgile'a Josza w 1902 
roku jest zapowiedzią słynnego „ryczącego samochodu” z pierwsze-
go manifestu Marinettiego z 1909 roku, który odniesie się do niego 
z „futurystyczną sympatią”. Jest powszechnie wiadome, że to statuetka 

Alberta Marque'a wystawiona podczas Salonu Jesiennego w 1905 roku 
przyczyniła się do powstania żartobliwego komentarza „Donatello wśród 
dzikich bestii! ”. Przedstawiając, trzy lata wcześniej, rzeźby Biegasa jako 
„wspaniałe ryki dzikich bestii” Adolphe Basler wskazał drogę Louis'owi 
Vauxcelles'owi, który uważał Biegasa za „poetę w ciele rzeźbiarza”. 
I to właśnie poeci zwrócili szczególną uwagę na sztukę Biegasa. W 1906 
roku Émile Verhaeren określił jego dzieła plastyczne jako poematy, 
a Guillaume Apollinaire, stwierdził, że jego prace nadesłane na Salon Nie-
zależnych stanowiły to „co było najbardziej głębokie na całej wystawie”. 
Wśród entuzjastów twórczości Biegasa można wymienić Philippe'a So-
upaulta, dla którego był on „odkryciem” porównywalnym z odkryciem 
świata Gustava Moreau dokonanym wspólnie z André Bretonem, jak 
również Michela Georges-Michela, twórcy „Montparnos” oraz Gustava 
Kahna, teoretyka, jednego z twórców teorii „wolnego wiersza”, który 
nie wahał się określić Biegasa jednym z największych polskich artystów: 
„To Polak, najważniejszy i najbardziej znany spośród polskich artystów. 
Istnieją pewne podobieństwa między nim a jego słynnym rodakiem Fry-
derykiem Chopinem, tj. nadmierna pobudliwość, wyjątkowa wrażliwość 
oraz osobowość artystyczna, którą stworzył”.
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JEAN LAMBERT-RUCKI (1888 - 1967)

Krucyfiks 

brąz, drewno, 60 x 40,5 cm 
sygnowany na boku: 'J. Lambert Rucki' 

cena wywoławcza: 12 000 zł 
estymacja: 15 000 - 25 000

LITERATURA: 
- Jean Lambert-Rucki, [red.] Jacques De Vos, Marc-André Ruan, Jean-Pierre Tortil,  
katalog wystawy w Galerie Jacques De Vos Editeur, Paryż 1988

Światowej sławy designer, malarz i rzeźbiarz polskiego pochodzenia. 
W 1911 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Na stałe osiadł 
w Paryżu. W pierwszych latach pobytu we Francji dzielił pracownię z Modi-
glianim, przyjaźnił się z M. Kislingiem i E. Soutinem. W latach 30. był członkiem 
Związku Artystów Nowoczesnych (UAM) obok m.in. Le Corbusier'a. 

W drugiej połowie lat 30.  zrealizował kilkadziesiąt masek i serię rzeźb zainspi-
rowanych wiejskim folklorem (Księżycowa postać, Bociany, Strach na wróble). 
Zajmował się także sztuką sakralna, wykonał m.in. Drogę krzyżową do kościoła 
św. Teresy w Boulogne. „Uproszczonym, wysmukłym sylwetkom nie brak me-
lancholii i zadumania polskich świątków ludowych.” – Joanna Sitkowska-Bayle.
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JEAN LAMBERT-RUCKI (1888 - 1967)

Gorejące serce Jezusa

brąz, podstawa drewno, 25 x 6 cm 
sygnowany z tyłu: 'LAMBERT-RUCKI'

cena wywoławcza: 6 000 zł 
estymacja: 8 000 - 14 000

Figura Chrystusa prezentującego serce, należy do ikonograficznych przed-
stawień Najświętszego Serca Jezusa. Zgodnie z nauką Kościoła rzymsko-
katolickiego, Najświętsze Serce Jezusowe stanowi część fizycznego ciała 
wcielonego Boga, Drugiej Osoby Trójcy, jedynej posiadającej ciało ludzkie. 
Jest to „serce z ciała, które bije w boskiej piersi” [Dictionnaire de Spiritu-
alitée, tom II, s. 1023]. Choć sam kult Serca Jezusowego sięga korzeniami 
co najmniej późnego średniowiecza to oficjalnie zatwierdzony został przez 
Kościół dopiero w roku 1765. W Biblii serce wzmiankowane jest przede 
wszystkim jako „serce człowieka”. Słowa „serce” używa się zarówno w sen-
sie dosłownym, jak i przenośnym. Jest ono wewnętrzną, duchową częścią 
człowieka; miejscem, w które Bóg patrzy i które przenika. 

Figura Chrystusa należy do cyklu kilku statuetek opracowanych przez 
Lamberta-Ruckiego. Tworzą go również przedstawienia świętych: Piotra, 
Jana, Jana Chrzciciela, Franciszka, Teresy z Avila i Marii z Dzieciątkiem. W po-
dobnym stylu tworzył figurki inny francuski rzeźbiarz – Artaud Dudeffant, 
współpracujący zresztą z tą samą paryską wytwórnią. Być może prace obu 
artystów, powstałe w podobnej stylistyce, były pomyślane jako jeden zespół. 

Stylistycznie figura oscyluje między formami wywiedzionymi z rzeźby 
romańskiej – strzelistość postaci, i modernistycznymi uproszczeniami 
wyprowadzonymi z kubizmu. Właśnie ten zawieszony między tradycją 
a nowoczesnością styl stał się szybko znakiem rozpoznawczym artysty. 
W prezentowanej rzeźbie daje on o sobie znać szczególnie wyraźnie 
w partii szat, których dekoracyjne, układające się w regularne łuki marsz-
czenia przywodzić mogą zarówno XII-wieczne figury królów, jak i gęsto 
plisowane artdecowskie formy, obecne np. w portretowych rzeźbach 
Xawerego Dunikowskiego. Rzeźba nie imituje jednak form romańskich, 
ale interpretuje je i rozwija. Również ikonografia nie kopiuje dosłownie 
średniowiecznych wzorów, ale miesza je z motywami wywiedzionymi 
z popularnego nurtu XIX-wiecznej religijności (np. gest Chrystusa trzy-
mającego swoje serce w otwartej dłoni). Lambert-Rucki zainteresował się 
sztuką sakralną dość późno, zbliżając się do czterdziestego roku życia. Aż 
do lat trzydziestych pozostawał w kręgu paryskiej awangardy, przyjaźnił 
się m.in. z Mojżeszem Kislingiem i Chaimem Soutinem, przez krótki czas 
dzielił pracownię z Amadeo Modiglianim. Właściwie przez całe lata dwu-
dzieste tworzył w duchu kubizmu i współkształtował styl art déco. 
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XAWERY DUNIKOWSKI (1875 - 1964)

Głowa Stefana Flukowskiego

gips patynowany, podstawa drewniana,  
wys. 49 cm, wym. podstawy: 24,5 x 25,5 cm

cena wywoławcza: 13 000 zł 
estymacja: 16 000 - 26 000

Xawery Dunikowski jeden z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy urodził 
się w 1875 w Krakowie, zmarł w 1964 roku w Warszawie. Naukę rzeźby 
rozpoczął w 1894 roku w warszawskiej pracowni Bolesława Syrewi-
cza, później uczył się u Leopolda Wasilkowskiego. W latach 1896-98 
studiował rzeźbę pod kierunkiem Alfreda Dauna w krakowskiej Szkole 
Sztuk Pięknych. Do 1903 roku kontynuował naukę w krakowskiej uczelni 
pod kierunkiem Konstantego Laszczki. W 1902 roku w TPSP w Krako-
wie odbyła się jego pierwsza wystawa indywidualna. W latach 1904-10 
pełnił funkcję profesora rzeźby w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. 
Około 1906 roku wyruszył w podróż artystyczną na Bliski Wschód (Syria, 
Palestyna) i do Włoch. W roku 1908 przyłączył się do Towarzystwa Ar-
tystów Polskich „Sztuka”, z którym wystawiał już od 1903 roku. W latach 

od 1915 do 1921 roku mieszkał w Paryżu. Od 1920 roku, aż do wybu-
chu II wojny światowej był profesora rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Aresztowany w 1940 roku, aż do wyzwolenia uwięziony 
był w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Od roku 1946 wykładał 
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1954 roku przeniósł się 
do Warszawy i podjął pracę dydaktyczną na Akademii Sztuk Pięknych, 
a od 1959 roku prowadził również katedrę rzeźby w Państwowej Szkole 
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Jego muzą i partnerką była artystka 
Sara Lipska (1882-1973), świetna dekoratorka wnętrz i projektantka 
wnętrz tworząca w Paryżu. Dunikowski tworzył rzeźby w duchu symbo-
licznym, niezwykłe popiersia i studia portretowe, był też autorem wielu 
projektów pomników monumentalnych.

„W całej szkole miałem najgorsze stopnie z rysunków – opowiadał Dunikowski – mój nauczyciel 
za głowę się chwycił później, kiedy się dowiedział, że zostałem profesorem akademii. I dodał: kie-
dy miałem 19 lat, zakochałem się. I wtedy chciałem koniecznie zrobić portret ukochanej. Wzią-
łem węgiel i nim zrobiłem portret z profilu, taki rysunek, płaskorzeźbę. Udało mi się i od razu 
zacząłem rzeźbić. Sporo nawet zarabiałem. Postanowiłem, że zostanę rzeźbiarzem”.

XAWERY DUNIKOWSKI





Jestem, nie jestem, znowu jestem
drobiną pyłu – niezniszczalny –
spiżowy – albo
tylko miejscem, gdzie kiedyś gdzieś
byłem dymem, albo
napomknięty cieniem
jak każdy człowiek tego wieku,
napomknięty cieniem, 
tym cieniem z fryzu Hiroszimy.

STEFAN FLUKOWSKI  
(FRAGMENT WIERSZA „NAPOMKNIĘTY CIENIEM”)



Xawery Dunikowski, 1958 Warszawa Rynek Starego Miasta winiarnia Fukier  
fot.Tadeusz Rolke / Agencja Gazeta

Dunikowski zdominował rodzimą rzeźbę w pierwszej połowie XX wieku, 
nadając kształt polskim neoromantycznym mitom. Rzeźbił mocarzy, 
wielokrotnie powracał do tematu macierzyństwa, podejmował tematykę 
narodową: popiersia postaci historycznych, głowy wawelskie, by dojść 
do tematów symbolicznych: „Fatum”, „Tchnienie”. Rzeźba Dunikowskie-
go ciążyła zawsze ku ekspresji form twardych, dużych brył o ostrych 
kantach. Ale mamy też Dunikowskiego kameralnego. Portretując swojego 
przyjaciela – poetę Stefana Flukowskiego – Dunikowski oddał wiernie rysy 
twarzy, ale z portretu wyziera przede wszystkim studium psychologiczne. 
W popiersiach osób, z którymi łączyła go zażyłość, o wiele więcej uwagi 
poświęcał charakterowi, jak zauważył krytyk Zygmunt Lubicz-Zaleski: „nie-
omylna wprost wrażliwość Dunikowskiego na jakości psychologiczne czyni 
zeń namiętnego poszukiwacza hierarchii prawd, coraz głębiej poza maską 
kształtu ludzkiego ukrytych” (cytat za: Anna Wierzbicka, Artyści polscy 
w Paryżu, Warszawa 2008, s. 115). W portretowym gipsie Flukowskiego 
rzeźbiarz oddał swymi dłońmi zamyślenie, skupienie i liryzm poprzez 
czystość konturów i skromny modelunek.

Stefan Flukowski urodził się 18 sierpnia 1902 w Warszawie, a zmarł 8 maja 
1972 w Świnoujściu. Był pisarzem, tłumaczem i poetą związanym z grupą 
literacką Kwadryga. W jej szeregi wstąpił w 1927 r., skupiała się ona wokół 
czasopisma „Kwadryga”, w którym debiutował wierszem pt. „Musimy 
zdobyć wzajemność jaskółek” („Kwadryga”1927 nr 2), a w latach 1927-
31 był członkiem redakcji tego pisma. Wraz z innymi kwadrygantami, m.in. 
Władysławem Sebyłą, Włodzimierzem Słobodnikiem, Stanisławem Ryszardem 
Dobrowolskim, Niną Rydzewską, Aleksandrem Maliszewskim, Zbigniewem 
Uniłowskim propagował poezję wrażliwą społecznie, opartą na fundamental-
nych wartościach humanistycznych. Inspiracji programowych poeci „Kwadrygi” 
szukali u romantyków. Był jednym z pierwszych i najważniejszych przed-

stawicieli surrealizmu w Polsce. Tłumaczył dzieł Anatola France'a czy Paula 
Eluarda. Duże uznanie krytyki okresu międzywojennego zdobył prozą. Jego 
nastrojowo-poetyckie opowiadania z elementami onirycznymi (tom „Pada 
deszcz”, 1931, wyd. rozsz. 1958) oraz opublikowana tuż przed wybuchem 
wojny powieść realistyczno-groteskowa „Urlop bosmanmata Jana Kłębucha” 
(powojenne wyd.: 1965, 1973), w której przedstawia zderzenie cywilizacji 
z tradycyjną kulturą wiejską, przyniosły Flukowskiemu rozgłos. Po zakończeniu 
działań wojennych poeta wraz z żoną zamieszkał w Krakowie. Podjął pracę 
jako kierownik literacki Teatru im. J. Słowackiego (1946-47), był też członkiem 
komitetu redakcyjnego „Przeglądu Artystycznego” (1946-48) oraz „Listów 
z Teatru” (1946-49). W latach 1947-49 redagował „Bibliotekę Dramatyczną 
'Nowy Teatr'” w krakowskiej Spółdzielni Pracy i Użytkowników „Czytelnik”. 
W latach 1948-49 powierzono mu funkcję prezesa Oddziału Krakowskiego 
Związku Zawodowego Literatów Polskich. W 1950 r. Stefan i Maria Flukow-
scy zamieszkali w Warszawie. Maria Flukowska współpracowała z wybitnym 
rzeźbiarzem, Xawerym Dunikowskim, jako jego asystentka i sekretarka. 
W późniejszych latach wraz z mężem i córką opiekowali się samotnym 
twórcą. Stefan Flukowski od początku swej twórczości interesował się sztuką, 
pisał teksty do katalogów wystaw plastycznych (Marii Dawskiej, Xawerego 
Dunikowskiego), był komisarzem kilku ekspozycji rzeźbiarza.
Wśród przyjaciół poety byli m.in. Jadwiga Witkiewiczowa, wdowa po Wit-
kacym, prof. Konrad Górski, Xawery Dunikowski, Zofia Nałkowska, Jerzy 
Szaniawski, Stanisław Maria Saliński, Konstanty Ildefons Gałczyński. Podczas 
tych przyjaźni poeta zgromadził interesujący zbiór sztuki i archiwaliów: 
portrety namalowane ręką Stanisława Ignacego Witkiewicza, grafiki 
Władysława Lama, a także prace Stanisława Dawskiego, Marii Dawskiej, 
Leokadii Bielskiej-Tworkowskiej, oryginalną kolekcję ceramiki z pracowni 
Augustyna Necla oraz po śmierci Dunikowskiego odziedziczył spuściznę 
po rzeźbiarzu – obrazy i rzeźby. 
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KONSTANTY LASZCZKA (1865 - 1956)

Troje bawiących się dzieci, 1926 r. 

terakota, wys. 30 cm 
sygnowany na podstawie: 'K. Laszczka'

cena wywoławcza: 8 000 zł 
estymacja: 10 000 - 15 000

LITERATURA: 
- Konstanty Laszczka. W 150-lecie urodzin, Zbiory Społecznego Muzeum 
Konstantego Laszczki w Dobrem, pod red. Przemysława Piątkowskiego, 
Dobre 2015, s. 69 (il.)

POCHODZENIE: 
- spuścizna po artyście





„Wszystko przemija na tym świecie bez śladu, 
jedynie praca uczciwa i szlachetna pozostaje 
dla pokoleń”.

KONSTANTY LASZCZKA

Kariera artystyczna jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy Młodej Polski 
– Konstantego Laszczki przebiegała w iście mityczny sposób – od wiej-
skiego samouka po członka Secesji Wiedeńskiej oraz znamienitego pro-
fesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przypadkowe odkrycie jego 
talentu przez rodzinę ziemiańską Ostrowskich spowodowało, że w 1885 
roku otrzymał możliwość kształcenia się, w Warszawie pod kierunkiem 
Jana Kryńskiego oraz Ludwika Pyrowicza. Pasmo sukcesów ukoronowało 
stypendium, do Paryża wyjechał dzięki Towarzystwu Zachęty Sztuk Pięk-
nych. Obcowanie rzeźbiarza z nowymi formami organicznej secesji czy 
symbolizmu reprezentowanego przez Auguste’a Rodina, zbliżyły Laszczkę 
do tych nurtów. Jednak dzieła młodopolskiego rzeźbiarza nie były kopią 
francuskich stylów lecz fuzją dynamicznego sposobu kształtowania prac 
z pierwiastkami rodzimej sztuki ludowej. Artysta przede wszystkim 
tworzył portrety, akty i sceny rodzajowe. Zajmował się również rzeźbą 
nagrobną oraz architektoniczną i ceramiką. Dominującym tematem 
w twórczości Konstantego Laszczki był portret. Artysta w swoim 

dorobku twórczym, wymodelował ponad 100 wizerunków w różnych 
technikach. Składają się one na panteon wybitnych przedstawicieli Młodej 
Polski. Rzeźbiarz w swoich dziełach sportretował między innymi Leona 
Wyczółkowskiego, Feliksa Jasieńskiego, Stanisława Wyspiańskiego czy 
Juliana Fałata. Pod względem stylu Konstanty Laszczka kojarzony jest 
z dynamiczną formą, szkicowo wymodelowaną bryłą o mocnych kon-
trastach światłocieniowych. Laszczka bardzo często podejmował temat 
bawiących się dzieci m.in. w „Nie padaj deszczu” (1926-30), „Zabawa 
z kozłami” (1911), „Dzieci na koźle” (1910). Prezentowana praca z 1926 
roku wykonana został w terakocie, troje bawiących się dzieci artysta 
oddał w sposób szkicowy. Rzeźbiarz bardzo często czerpał z folkloru, 
rodzajowy temat rzeźby przywodzi na myśl arkadię „wsi spokojna, wsi 
wesoła”. Artysta idealnie uchwycił chwile szczęścia, beztroską zabawę 
dzieci. W szkicowym potraktowaniu rzeźby widać za to świetny warsztat 
rzeźbiarza, Laszczka osiągał świetne rezultaty w ceramice. W 1927 roku 
wydał dwa podręczniki poświęcone tej technice. 
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JANINA REICHERT-TOTH (1895 - 1986)

Tancerka, ok. 1960 r. , odlew współczesny

brąz, 78 x 17,5 x 18 cm 
sygnowany i opisany z tyłu na podstawie: 'JRT | 2/8'

cena wywoławcza: 9 000 zł 
estymacja: 15 000 - 25 000

LITERATURA: 
- porównaj: Karolina Grodziska, Zapomniana rzeźbiarka. Janina Reichert-
-Toth (1895-1986) i jej twórczość, Kraków 2009, s. 194 (il.) 
- Janina Reichert-Toth (1895-1986), Rzeźba, Galeria Dyląg, Kraków 2016,  
s. 14 (il.)

Janina Reichert-Toth jako jedna z pierwszych kobiet została studentką 
na krakowskiej ASP, była uczennicą Konstantego Laszczki, w latach mię-
dzywojennych z sukcesem tworzyła portrety, dzieła sakralne i monumen-
talne rzeźby. Po powrocie z nauki w Krakowie, do Lwowa, Janina Reichert 
stała się jedną z centralnych postaci lwowskiej sceny artystycznej. Jej prace 
spotykały się z entuzjastycznym przyjęciem. W latach 20. i 30. tworzy-
ła pomniki i portrety – między innymi medalion z wizerunkiem Józefa 
Maksymiliana Ossolińskiego i Józefa Piłsudskiego na święto Dziesięciolecia 
Odrodzenia Polski. Nie przetrwał do dziś sporych rozmiarów „Pomnik 
poległych w Brzeżanach”. Reichert z powodzeniem realizowała też poje-
dyncze rzeźby i całe wystroje dla kościołów. Lata 30. przyniosły największe 
sukcesy artystce.
W 1935 roku, 40-letnia artystka poślubiła rzeźbiarza – Fryderyka Totha. 
W tym samym roku, jako czołowa rzeźbiarka lwowska, dołącza do de-
legacji rzeźbiarzy na Exposition Universelle et Internationale w Brukseli. 

Do 8-osobowej grupy należeli również Xawery Dunikowski, Alfons Karny, 
Henryk Kuna, Ludwika Nitschowa, Ludomir Ślendziński i Edward Witting. 
Było to dowodem na sukces rzeźbiarki, realizującej monumentalne pro-
jekty. Świetną passę zakończył wybuch II wojny światowej wprowadzony 
po wojnie socrealizm. Utrata domu i repatriacja spowodowały utratę 
pozycji społecznej i artystycznej, a przede wszystkim utratę nadziei, co zu-
bożyło szansę na powtórzenie lwowskich sukcesów w powojennej Polsce.

Prezentowana rzeźba zatytułowana „Tancerka” to podejmowany od 1926 
roku przez artystkę temat. Dobrze oddane proporcje ludzkiego ciała, 
prawie realistyczne ujęcie, spokojne prowadzenie modelowania, pewna 
schematyczność w ujęciu twarzy i ciała składają się na sukces artystki. 
Analogiczna rzeźba prezentowana była na wystawie z okazji XV-lecia PRL 
w Muzeum Narodowym w Warszawie. Została zakupiona ze środków 
Ministerstwa Kultury i Sztuki i znajduje się w zbiorach Muzeum w Toruniu.
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LUNA AMALINA DREXLERÓWNA (1882 - 1933)

Homo Sapiens, około 1900 r., odlew współczesny

brąz, 45,5 x 16 x 29 cm 
sygnowany na postumencie: 'LUNA DREXLERÓWNA' 
opisany na postumencie: 'ARTPRODUCT | POZNAŃ 4/8’

cena wywoławcza: 8 000 zł 
estymacja: 10 000 - 16 000

POCHODZENIE: 
- kolekcja prywatna, Wanda Bystram, Warszawa (gips) 
- kolekcja prywatna, Polska 

LITERATURA: 
- Luna Drexlerówna, Rzeźba, malarstwo, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 
Oddział w Krakowie, Kraków 1978, s. 14 (il.)







Luna Drexlerówna

Luna Amalia Drexlerówna od 1899 roku uczęszczała do prywatnej szkoły 
artystycznej założonej przez Marcelego Harasimowicza we Lwowie. 
Malarstwa uczyła się u Stanisława Rejchana i Stanisława Kaczora-Batow-
skiego, a rzeźby u Antoniego Popiela. W 1906 roku wyjechała na dalsze 
studia do Monachium, a następnie do Paryża, do pracowni Antoine’a Bo-
urdelle’a. Dla Polaków Bourdelle był postacią mającą szczególne znaczenie 
– jego fascynacja polską kulturą, przekazana mu przez słynnego historyka 
Micheleta, została pogłębiona przez lekturę dzieł największych polskich 
poetów romantycznych. Zaangażowanie mistrza w sprawy polskie 
obejmowało deklaracje na rzecz niepodległości naszego kraju, udział 
we wszelkich możliwych komitetach popierających nasze polityczne racje 
i dążenie do niezależności, także w sprawach sztuki (figuruje wśród człon-
ków założycieli Szkoły Malarstwa Gustawa Gwozdeckiego obok André 
Salmona, Władysława Mickiewicza, Teodora Axentowicza, Xawerego 
Dunikowskiego).
W Paryżu zetknęła się z pracami Augusta Rodina, którego myślenie 
o rzeźbie wywarło silny wpływ na artystkę. Zaczerpnęła od niego skupienie 
się na wyrażaniu ekspresji przeżyć duchowych przedmiotu rzeźbionego. 
Swoje poszukiwania skupiła na treściach wewnętrznych, nie na formie, 
całkowicie zrezygnowała z naturalizmu, na rzecz „portretu duchowego”. 
Do najbardziej znanych prac artystki należą rzeźby portretowe. Jej prace 
przechodziły różne etapy: od secesyjnej stylizacji w początkowym okresie 
przez impresję realistyczną aż do syntetycznego realizmu.
W Monachium poznała Rudolfa Steinera i stała się gorliwą wyznawczynią 
antropozofii. Antropozofia Rudolfa Steinera jest metodą poszerzenia 

świadomości. Ma źródła w okultyzmie i ezoteryce i zawiera elementy gno-
stycyzmu i różokrzyżostwa. Akceptuje astrologię i reinkarnację, z tą jednak 
różnicą, iż Steiner uważał, że astrologię należałoby przekształcić w astrozo-
fię i że ludzie reinkarnują się wyłącznie w ramach gatunku ludzkiego, nie zaś, 
jak w religiach wschodnich, w ramach wszystkich istot żywych. Po powrocie 
do Polski w 1918 roku Luna Amalia Drexler włączyła się aktywnie w odbu-
dowę niepodległego już kraju. Brała udział zarówno w życiu artystycznym, 
jak i społecznym II Rzeczypospolitej. Była jedną z założycielek Związku 
Artystów Polskich, członkiem-założycielem Stowarzyszenia „Rzeźba”, 
członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, jak również Lwowskiej 
Rady Miejskiej. Z jej inicjatywy powstało w roku 1929 Polskie Towarzystwo 
Antropozoficzne. Równolegle uczestniczyła w licznych wystawach i konkur-
sach, jak np. na pomnik Marii Konopnickiej, który wygrała. Stworzyła ponad 
200 rzeźb oraz kilkadziesiąt obrazów o tematyce religijnej i mistycznej, 
liczne popiersia i studia portretowe.

„Homo Sapiens”, czyli człowiek rozumny, to rzeźba przedstawiająca 
nagiego, siedzącego mężczyznę w niewymuszonej pozie. Uwagę zwraca 
umięśnione ciało modela, niemal „idealne”, z zaznaczonymi napiętymi mię-
śniami. Rzeźba na pewno powstała po powrocie artystki z Paryża. Zetknęła 
się tam z twórczością Augusta Raodina, którego indywidualność i potężny 
wpływ zmusiły niemal całą epokę do naśladowania jego stylu. Homo sa-
piens przypomina najbardziej znaną rzeźbę Rodina zatytułowaną „Myśliciel” 
(1902) – przedstawia ona postać ludzką w stanie zamyślenia, zmagającą się 
z przejmującym wewnętrznym konfliktem. 
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TERESA BRZÓSKIEWICZ (ur. 1929)

Cacau, lata 60. XX w. 

brąz, wys.: 35 cm 
sygnowany z tyłu: ‘TB’

cena wywoławcza: 7 000 zł 
estymacja: 9 000 - 15 000

Teresa Brzóskiewicz studia artystyczne podjęła najpierw w Sopocie 
u Mariana Wnuka i Horno-Popławskiego, a w 1950 roku przeniosła się 
na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, uzyskując dyplom w 1953 roku 
pod kierunkiem prof. Strynkiewicza. W latach 1957-61 kształciła i doskonali-
ła swój warsztat w Paryżu, w École du Louvre. W tym czasie miała serię wy-
staw w Paryżu, m.in. na Salonie Niezależnych, Międzynarodowej Wystawie 
w Plenerze, Galerii „Notre-Dame”. Najbardziej znaną rzeźbą artystki jest 
„Wisław i Wołga” znajdująca się przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie.
Głowa portretowa sędziwego mężczyzny o mocnych rysach przedstawia 
znanego paryskiego modela – Cacau. W młodości był on ulubionym mo-
delem znanego paryskiego rzeźbiarza Antoine’a Bourdelle’a (1861-1929), 
notabene autora pomnika Adama Mickiewicza w Paryżu. Pracownia, w któ-

rej pracowała w Paryżu i wynajmowała mieszkanie, była miejscem, gdzie 
przewijała się śmietanka paryskich artystów. Popiersie przedstawia modela 
w leciwym wieku, o mocnych rysach naznaczonych życiem i upływającym 
czasem, mocny orli nos nadaje postaci powagi i dumy. Teresa Brzóskiewicz 
wspominała, że mimo podeszłego wieku Cacau wciąż emanował mło-
dzieńczym czarem. Artystce udało się uchwycić dostojność modela, spokój 
i pewnego rodzaju niedosyt, tęsknotę za młodymi latami. Raymond Herman 
– wybitny paryski krytyk sztuki pisał o Brzóskiewicz: „Droga wybrana przez 
Teresę Brzóskiewicz prowadzi na te wyżyny, dokąd pójść można jedynie po-
przez dzieła trwałe i oryginalne”. Praca odlana została zatem w najtrwalszym 
z materiałów – brązie, czerń wydobywa zaś niuanse, które grają na twarzy 
modela poprzez ostre cięcia i wyżłobienia.
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BRONISŁAW CHROMY (1925 - 2017)

Kwiaty 

brąz patynowany, kamienie półszlachetne, wys.: 20 cm, dł.: 36 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł 
estymacja: 3 200 - 8 000

Bronisław Chromy był uczniem Xawerego Dunikowskiego, ale zanim trafił 
pod opiekę mistrza, po II wojnie światowej, za sprawą starszego brata Jana, 
znalazł zatrudnienie w artystycznej odlewni metalu Franciszka Tieslera przy 
ul. Rymarskiej w Krakowie. Tutaj na jego prace zwrócił uwagę popularny 
w owym czasie rzeźbiarz – Karol Hukan, za którego namową i poleceniem 
rozpoczął w błyskawicznym tempie, w trybie internistycznym, ukończenie 
krakowskiego Liceum Sztuk Plastycznych. Następnie w 1956 roku uzyskał 
dyplom na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Duni-
kowskiego. Po kilku latach sam rozpoczął karierę pedagogiczną najpierw 
w ASP w Katowicach, a potem w Krakowie. Od 1994 roku był członkiem 

Polskiej Akademii Umiejętności. Jego najsłynniejszą realizacją jest „Smok 
Wawelski” (1969). Przez ponad pięćdziesiąt lat brał udział w wystawach 
zbiorowych i indywidualnych w Polsce i za granicą. Prace prof. Bronisława 
Chromego znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warsza-
wie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Po-
znaniu, Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu, Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu, Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz muzeów w Oświęcimiu, 
Paryżu, Kopenhadze, Moskwie, Skopje, Helsinkach, Barcelonie, Dijon, Rawen-
nie, Hasselt, Bochum i w Arezzo. Ponadto w kolekcjach prywatnych w kraju 
i za granicą, m.in. w Austrii, Japonii, Australii, USA oraz Kanadzie.
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BRONISŁAW CHROMY (1925 - 2017)

Ptak 

brąz patynowany, 56 x 7,5 x 9 cm 
sygnowany na dole: 'B.CHROMY'

cena wywoławcza: 3 000 zł 
estymacja: 4 500 - 10 000

Bronisław Chromy był twórcą niezwykle uniwersalnym. W jego dorobku 
znajdują się zarówno monumentalne pomniki i duże rzeźby plenerowe, 
jak i niewielkie statuetki i medale. Najczęściej i najchętniej podejmował 
tematykę animalistyczną, kosmologiczną, historyczną oraz muzyczną. Chro-
my lubił – w swoim bardzo autorskim, ekspresyjnym stylu – portretować 
zwierzęta, wyimaginowane stwory, jak często powtarzał, chciał przemawiać 
poprzez rzeźbę działającą witalną siłą wyrazu i emocji, wnosić optymizm 
i radość ducha. W kształtowaniu formy, co widoczne jest w prezentowanej 

pracy „Ptak”, osiągnął niełatwą umiejętność komponowania wysmukłych 
pionów, tak by, zachowując cały swój wertykalizm, całą lotność sylwety, jak 
pisał Jerzy Madeyski: „nie przemieniały się w nudny, plastycznie obojętny słup 
bez początku i końca, a nade wszystko sensu. (…) Chromy wiedział już, jak 
niewielkimi zgrubieniami, drobnymi załamaniami faktury stworzyć rytmiczny 
układ współzależnych proporcji, jak zasugerować istnienie działających 
w niematerialnej kompozycji sił, uchwycić je i nie dopuścić do zachwiania, 
do rozprzęgnięcia się pieczołowicie zestawionej konstrukcji”. 





JAK ODKRYTO WE MNIE RZEŹBIARZA
„Dopiąłem swego i stanąłem przy stole formierskim - w Artystycznej Odlewni 
Metali Franciszka Tieslera w Krakowie przy ulicy Rymarskiej. Uliczka była krótka, 
nie znalazłem na niej żadnego zakładu rymarskiego. Ale w nazwie istniały. Nie 
odczułem gwałtownej zmiany otoczenia, bo wzdłuż Mogilskiej szumiały łany 
pszenicy, a ulicę Zalewskiego, na końcu której znajdowała się Rymarska, tylko 
jednostronnie zabudowano, jeżeli nie liczyć dwóch bloków zamieszkałych 
przez wojskowych. Praca w odlewni bardzo przypadła mi do gustu, szczególnie 
formowanie popiersi i głów gipsowych, przeznaczonych do utrwalenia w brązie. 
Ta trudna praca wymagała dużej sprawności i talentu wręcz rzeźbiarskiego. 
Wykonywali ją tylko bardzo doświadczeni czeladnicy pod okiem samego 
mistrza. Do praktyki przyjmowano bardzo młodych kandydatów. Przykładowo 
mój brat Janek miał dwanaście lat, gdy po wykonaniu zadania został przyjęty 
jako rokujący duże nadzieje. Ja miałem dwadzieścia jeden lat, a w tym wieku już 
powinno się być nie czeladnikiem, a mistrzem po zdaniu egzaminu mistrzow-
skiego. Brata Janka uważano – jak już wspominałem – za najlepszego w tym 
zawodzie na terenie Krakowa. W ciągu ośmiu godzin wykonywałem formy 
na różne przedmioty, jak: lampy, dzwonki, artystycznie wykonane łyżki czy wi-
delce brakujące klientom do posiadanych kompletów... Po godzinach pracy brat 
chętnie przeprowadzał ze mną ćwiczenia nad bardziej skomplikowanymi for-
mami, tak zwanymi sztuczkowymi, stosowanymi przy odlewie popiersi i głów. 
Robiłem postępy. Kiedyś przyglądałem się przedstawiającej głowę Stanisława 
Karola Hukana, jednego z najczęściej odwiedzających odlewnię rzeźbiarzy. Brat 
powiedział do mnie: 'Może byś spróbował zrobić płaskorzeźbę naszego ojca 
na Jego nagrobek? Ja próbowałem, ale nic z tego nie wyszło. A ty rzeź
biłeś od maleńkości. Spróbuj, a może ci się uda'. Brat rozniecił we mnie 
ogromną ochotę, aby sprostać temu wyzwaniu. Od maleńkości jednak byłem 
przyuczony przez matkę, że artysta malarz, muzyk, poeta czy pisarz to ludzie 
specjalnie predysponowani przez Boga i naturę do wypełniania swojego 
powołania. Ogromny szacunek dla rzeźbiarzy, których prace stały szeregiem 
na półkach pracowni odlewniczej, jak i dla autorów pomnikowych prac, 
stojących w magazynie — onieśmielały. Artyści to przecież ludzie Olimpu, jak 
nazywała ich moja matka, która każdą wolną chwilę poświęcała czytaniu książek. 
Zresztą i ja czyniłem tak samo, szczególnie przy spożywaniu posiłków, bo wtedy 
nie marnowałem czasu. Ale wyzwanie rzucone przez brata Janka nie dawało 
spokoju. Doczekałem niedzielnego popołudnia i wziąwszy plastelinę, używaną 
w odlewni do robienia odcisków negatywowych z rzeźb, usiadłem rozdygotany 
przy stole pod drzewami ogrodu okalającego dom Tieslerów.
Nie widziałem, kiedy nadszedł brat Janek i stanął obok, przyglądając się mojemu 
mozoleniu się nad podobizną naszego ojca. Zauważyłem go dopiero, gdy po-
wiedział: 'Bronek, rany Boskie, udało ci się, ojciec jest bardzo podobny'. Zawołał 

Genowefę, która potwierdziła to spostrzeżenie. Sam patrzyłem
zdziwiony. Portret rzeczywiście udał się. Czekaliśmy na odwiedziny pracowni 
przez Karola Hukana, znakomitego portrecisty rzeźbiarza, którego dzieła odle-
waliśmy na nagrobki cmentarzy krakowskich. Kiedy przyszedł, brat pokazał mu 
moją pracę i zdjęcie ojca. Rzeźbiarz popatrzył na rzeźbę, zdjęcie ojca i na mnie, 
i po dłuższej chwili powiedział: 'Proszę przyjść do mnie do pracowni, dam panu 
prawdziwą rzeźbiarską glinę i proszę wykonać z niej głowę brata Janka'. Nary-
sował mi szkic konstrukcji, którą miałem wykonać z drzewa, aby rzeźba miała 
wewnętrzny stelaż, bo glina jest elastyczna i może się rozlecieć. Przyjechałem 
do niego na rowerze. Do worka włożyłem sporą bryłę miękkiej elastycznej 
gliny w kolorze zielonkawym. Przy okazji zobaczyłem, jak wygląda prawdziwa 
pracownia rzeźbiarza. Na ścianach wisiały rysunki głów, popiersi i całych postaci. 
W kącie stała duża skrzynia z gliną, która jak mi powiedział Hukan, stary 
kawaler o bardzo dystyngowanym zachowaniu i urodzie – służy mu za łóżko, 
bo pracownia jest zarazem jego mieszkaniem. (…) Glinę miałem, konstrukcję 
zrobiłem. Teraz obserwowałem głowę brata. Był podobny do ojca. (…)
Czekałem niedzielnego popołudnia, gdy brat będzie mógł mi już pozować. 
Na stole w ogrodzie ustawiłem już drewnianą paczkę, pod nią włożyłem 
gwiazdę z rolakami, co pozwoliło na obrót paczki dookoła osi. To było 
bardzo pomocne przy obracaniu rzeźby podczas modelowania. Gdy 
nałożyłem już świeżą glinę na konstrukcję zwaną armaturą rzeźbiarską, 
nadszedł brat. Patrzyłem wnikliwie na budowę jego głowy i dużym nożem 
kuchennym ciąłem glinę, modelując przy okiennym świetle. Kiedy już zarys 
głowy zaczął się wynurzać z glinianej bryły, do ogrodu weszli Państwo 
Tieslerowie. Stanęli jakieś dziesięć kroków od mego warsztatu pracy 
i po cichu przekazywali sobie uwagi. Przyznam, że widzowie mojego 
pierwszego zmagania się z portretem brata bardzo mnie peszyli, ale gdy 
portret stawał się coraz bardziej podobny, zapomniałem z wrażenia o tym, 
że byłem obserwowany. W trzy godziny portret Janka stał na paczce 
i patrzył przed siebie.
Brat wstał ze swojego krzesła, popatrzył na głowę w glinie. Przez długi czas 
milczał. Podeszli blisko Tieslerowie, długo patrzyli na rzeźbę i, wyraźnie 
przejęci sytuacją, złożyli mi gratulacje. Oniemiałem. Sam byłem zaskoczony 
rezultatem. Janek w glinie był jak 'żywy'. Odlałem portret brata w gipsie 
(…) Tiesler popatrzył na popiersie, później na twarz Janka i uścisnąwszy 
mi dłoń, powiedział do mojego brata: 'Panie Janku, brat pański urodził się 
rzeźbiarzem i miałbym ciężki grzech wobec sztuki, gdybym go nie skiero-
wał na Akademię Sztuk Pięknych'.

FRAGMENT KSIĄŻKI „KAMIEŃ I MARZENIE”, AUTOBIOGRAFIA BRONISŁAWA CHROMEGO, 
RED. FRANCISZEK RZEPKA, WYD. WAM, KRAKÓW 2005, S. 59-65.



Kamień utoczony przez wodę, powietrze 
– pierwsze zdumienie, człowiek. 
Arkadowe nisze, arkadia ciszy, 
Chorał niebotyczny opada i przycicha. 
Na dnie jest historia. 
Drzwi, 
drzwi w ścianie śmierci: 
ludzki jest tu tylko łuk zakreślony ręką, 
w świetle rozety witraż martwy – dym. 
Czas utoczony żarnowym kołem, woźnica 
– pod niebem nawis – 
w jego rękach niedośpiewanie pieśni. 
Jeszcze się zerwie Auriga. 
Wir światła o świcie, 
ciała niebieskie, nie sine, 
takie jest to przewężenie klepsydry: 
skrzypcowe. 

KRZYSZTOF ŚLUSARCZYK 
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BRONISŁAW CHROMY (1925 - 2017)

Mrówka, ok. 2003 r. 

brąz patynowany, kamień naturalny, wys.: 13 cm, dł.: 37 cm 
sygnowany: 'B. CHROMY'

cena wywoławcza: 1 200 
estymacja: 2 000 - 4 500

„Chyba najbardziej jednak zarówno przez artystę jak odbiorców lubianym motywem jego twór-
czości są zwierzęta, choć najchętniej użyłbym w stosunku do nich terminu 'zwierzaki' dla ich 
wręcz domowej swojskości”.

JERZY MADEYSKI
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STANISŁAW ZAGAJEWSKI (1927 - 2008)

Pawie, lata 60.-70. XX w.

ceramika szkliwiona, 28 x 26 cm 
sygnowany na odwrociu monogramem wiązanym: 'SZ'

cena wywoławcza: 3 000 zł 
estymacja: 4 000 - 7 000

Wybitny artysta-samouk. Data i miejsce jego urodzin są nieznane. Został 
znaleziony zimą 1929 roku na stopniach kościoła św. Barbary w Warsza-
wie. Znalezionemu dziecku przypisano imię i nazwisko i wpisano fikcyjną 
datę i miejsce urodzenia (Warszawa, 27 września 1927). Dzieciństwo 
spędził w zakonnych zakładach opiekuńczych w Ciechocinku i Grabiu pod 
Toruniem. Zarabiał na życie wykonując wiele różnych zawodów: kucharza, 
ogrodnika, introligatora, krawca, był także stróżem nocnym i konwojentem. 
Wykonywał też sztukaterie na warszawskiej Starówce, pracował przy budo-
wie MDM-u w Warszawie i Trasie W-Z. Rzeźbienie w glinie było od naj-
młodszych lat jego wielką pasją i namiętnością. Jego zdolności zostały od-
kryte dość wcześnie, jednak do średniej szkoły plastycznej nie mógł zostać 

przyjęty, gdyż nie ukończył szkoły podstawowej, a do szkoły budowlanej – 
z powodu zbyt wątłego zdrowia. Sztuki wypalania glinianych form nauczono 
go w „Cepelii” dla której robił gliniane ptaszki. Dzięki osobistym staraniom 
prof. A. Jackowskiego z Instytutu Sztuki PAN, otrzymał we Włocławku nie-
wielki domek, gdzie żył i pracował do końca życia. Najpełniejszy zbiór (stała 
ekspozycja – ponad 120 rzeźb; w tym kilka ołtarzy) jest własnością Muzeum 
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Rzeźby Zagajewskiego mają 
także w swojej kolekcji m.in. Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Muzeum 
Śląskie w Katowicach, Muzeum Etnograficzne w Toruniu i Collection 
de l'Art Brut w Lozannie. Jego prace są pokazywane na wszystkich ważnych 
wystawach twórców z kręgu tzw. Art Brut.

„Talent to jest rzecz wielka, to jest tajemnica, to jest wielka siła w człowieku. Talent jest jak dzikie 
zwierzę. Artysta prawdziwy równa się z dzikim zwierzęciem”.

STANISŁAW ZAGAJEWSKI
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STANISŁAW ZAGAJEWSKI (1927 - 2008)

Ptak z czubem, lata 60.-70. XX w.

ceramika, wys.: 26 cm, szer.: 19 cm 
sygnowany na spodzie monogramem wiązanym: ‘SZ’

cena wywoławcza: 2 000 zł 
estymacja: 2 600 - 5 000

„Nie wiem, czy w naszych czasach jest możliwy ktoś taki jak on. Jeżeli się zobaczy, jakie są jego 
wzory, co go inspirowało, to to są tandetne maskotki, gumowe figurki, takie z disneyowskich 
bajek (...). I z tych koszmarków malutkich on robi te smoki, te wielkie postacie pełne bólu, pełne 
dramatu. To jest coś, co (...) ożywia tylko jego wyobraźnię, co daje impuls. (...) I na tym polega ta 
podstawowa różnica pomiędzy taką twórczością a twórczością ludową. Ludowa to jest tradycja. 
Zagajewski nie ma żadnej tradycji”.

PROFESOR ALEKSANDER JACKOWSKI
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MARIAN KONIECZNY (1930 - 2017)

Nike, 1989 r.

brąz patynowany, 79 x 73 x 32 cm, wymiary podstawy: 23 x 39 x 19 cm 
sygnowany z tyłu: 'Konieczny 89' i opisany na podstawie: 'TP Forma'

cena wywoławcza: 20 000 zł 
estymacja: 24 000 - 40 000

Uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego w Brzozowie. Absolwent Akademii 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z 1954 oraz Instytutu im. Repina 
w Petersburgu, gdzie studiował w latach 1954-58. W 1958 podjął pracę w ASP 
w Krakowie. Uczeń Xawerego Dunikowskiego. W latach 1948-54 należał 
do Związku Młodzieży Polskiej. W 1953 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej. Od 1958 do 1980 był członkiem Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Przystąpił także do Związku Polskich Artystów Plastyków. Twórca 
wielkich kompozycji rzeźbiarskich, medali, portretów sławnych Polaków m.in. 
Konrada Swinarskiego, Krzysztofa Pendereckiego. Marian Konieczny jest także 
twórcą pomnika nagrobnego aktorki Barbary Kwiatkowskiej-Lass, zrealizowa-
nego w 1998 oraz pomnika nagrobnego prof. Wiktora Zina zrealizowanego 
w 2012 – obydwa na Cmentarzu Rakowickim.

Prezentowana praca to bozetto do jednego z najważniejszych i najbardziej 
rozpoznawalnych stołecznych monumentów, czyli Pomnika Bohaterów War-
szawy, popularnie zwanego warszawską Nike. Pomnik znajduje się przy ulicy 
Nowy Przejazd, przy skrzyżowaniu z aleją „Solidarności”. Jego historia ma ścisły 
związek z powojenną propagandą odbudowy stolicy, realizowaną przez 
władze PZPR. Monument upamiętnia wszystkich, którzy zginęli w Warszawie 
w latach 1939-45, m.in.uczestników obrony Warszawy we wrześniu 1939 
roku, uczestników obydwu powstań − powstania w gettcie warszawskim 
i powstania warszawskiego − oraz ofiary terroru niemieckiego w okupowanej 
stolicy. Pomnik został odsłonięty 20 lipca 1964 roku na placu Teatralnym, przed 
Teatrem Wielkim. 15 grudnia 1997 roku rzeźbę umieszczono na nowym coko-
le w nowym miejscu przy Trasie W-Z, który pozostaje jego obecną lokalizacją.
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ZYGMUNT BIENIULIS (1895 - 1963)

Powstaniec warszawski, 1946 r.

brąz patynowany, 28,5 x 17 cm  
sygnowany i datowany na boku: 'Z. Bieniulis | 1946'

cena wywoławcza: 4 000 zł 
estymacja: 5 000 - 7 000

Studiował w latach 1914-17 w Szkole Rzemiosła Artystycznego i Sztuki 
Stosowanej w Warszawie, a następnie w lata 1917-24 w Miejskiej Szkole 
Sztuk Zdobniczych i Malarstwa. Uprawiał rzeźbę w drewnie, gipsie oraz 
kości, zajmował się malarstwem i grafiką, a także ilustracją książkową. Jest 
autorem takich rzeźb, jak: głowa „F. Chopina”, „Pierwszy rok nauki”, „Syrena 
Warszawska”. Brał udział w Ogólnopolskich Wystawach Plastycznych 
Muzeum Narodowego w latach 1951, 1952, 1953.

Pod tym samym imieniem i nazwiskiem co rzeźbiarz znaleźć można również 
powstańca warszawskiego. Urodzony w 1925 roku Zygmunt August 
Bieniulis-Borski, pseudonim „Orszański” brał udział w powstaniu, w latach 
1939-44 działał w konspiracji, należał do Narodowych Sił Zbrojnych, następnie 
do V Obwodu (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – 1. pułk 
szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Po powstaniu wydostał się z obrazu 
jenieckiego i przez Belgię i Francję udał się do USA.

„Hej, chłopcy, bagnet na broń!
Długa droga, daleka, przed nami,
Mocne serca a w ręku karabin,
Granaty w dłoniach i bagnet na broni”.

FRAGMENT PIEŚNI „HEJ CHŁOPCY BAGNET NA BROŃ”,  
SŁOWA: KRYSTYNA KRAHELSKA
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JULIAN BOSS-GOSŁAWSKI (1926 - 2012)

"Ekshumowany", 1964 r.

blacha metalowa, kamień, 160 x 80 cm 

cena wywoławcza: 38 000 zł 
estymacja: 40 000 - 70 000

LITERATURA:  
- Samotnik z Rybitw. Rzecz o Juliani Bossie Gosławskim,  
pod red. Wojciecha Makowieckiego, Poznań 2012, s. 70 (il.)

„Koncepcja sztuki Juliana wypływała z Jego przekonania, że sztuka – w odróżnieniu od produkcji – 
realizowana być musi drogą przekształcenia wciąż tej samej materii. W ten sposób obszar sztuki 
odwzorowuje nowoczesny model wszechświata, który jest skończony, ale nieograniczony, a ma-
teriał, z którego Julian Boss-Gosławski tworzył swe dzieła, powiązany był w nich systemem 'pokre-
wieństwa'. Sztuka to uwikłanie wciąż tej samej materii w nieustanny proces jej odnawiania”.

ANDREAS BILLERT





Julian Boss-Gosławski w latach 1946-50 studiował na Wydziale Rzeźby 
PWSP w Sopocie i w Poznaniu. Po ukończeniu studiów został wykładow-
cą w poznańskiej PWSP. Należał do awangardowej grupy poznańskich 
artystów 4F+R. Artysta wcześnie zrezygnował z tradycyjnych materiałów 
rzeźbiarskich. Tworzył rzeźby z opalonego drewna i spawanego żelaza. 
To właśnie spawana stal i inne metale stały się głównym środkiem jego 
wypowiedzi artystycznej.
Na początku lat 70. XX wieku Gosławski zamieszkał w Rybitwach 
nad Jeziorem Lednickim, gdzie miał swoją pracownię. Andreas Billert 
w monograficznym eseju „Wspomnienie o Mistrzu…” pisał: „Kiedy Julian 
Boss-Gosławski (…) pojechał nad Jezioro Lednickie uznano to za wielką 
stratę dla artystycznej sceny Poznania, ale dla Niego samego było to wej-
ście w ostatni i najważniejszy etap jego działalności artystycznej. (…) Był 
przede wszystkim Artystą–Filozofem. (…) [Zatroskanym przyjaciołom] 
odpowiadał ze śmiechem, parafrazując Diogenesa 'Nie zasłaniaj mi mo-
jego złomu'. (…) Kiedy w wielu moich rozmowach przeprowadzonych 
z Julianem w Kamiennej Wieży wysłuchiwałem Jego kolejnej wizji dzieła 
sztuki zapytałem Go: 'Ale z czego chcesz to zrobić? ' (…) wykonywał 
szeroki ruch ręką, co oznaczało, że zrobi z tego, co tu wszędzie leży. (…) 
Stanowiło to odpowiedź, kierowaną do świata ogarniętego szaleństwem 
postępu, opartego o produkcję coraz to nowych rzeczy z wciąż nowych 
materiałów, po to, aby rzeczy te przekształcać w coraz większe masy 
szrotu. Julian ze spawarką w ręku, pochylony nad odpadami żelaza, 
formułował z nich odpowiedź na ten szaleńczy świat, w którym przestał 
uczestniczyć”. ([za:] Dorota Grubba-Thiede, Marcin Rozmarynowicz, Pło-
mieniowanie Julian Boss-Gosławski (1926-2012), Orońsko 3-4/2013, s. 63)

Gosławski zajmował się również rzeźbiarstwem użytkowym. Przed 
warszawską Zachętą stoją monumentalne lampy jego autorstwa. 
W Poznaniu wykonał ozdobne kraty dla szkoły baletowej, Urzędu Mia-
sta i arsenału, w Pobiedziskach pomnik Powstańców Wielkopolskich.
W latach 70. powstały takie rzeźby jak proponowany „Ekshumowany”, 
„Hiroszima” czy cykl pancerników. Boss-Gosławski, nazywany żela-
znym twórcą, mistrzem spawania, stworzył swój własny świat, świat 
z metalu. Złom, korozja, nieporządek, śmietnik stanowiły dla niego in-
spirację, dzięki ich wykorzystaniu udało mu się wypracować niepowta-
rzalny styl, a wraz z nim piękno, które ciągle poddawał dekonstrukcji.
Spawany kawałek po kawałku „Ekshumowany” to postać ubrana 
w całun z metalu, który stanowi alegoryczny pancerz bezpieczeństwa. 
Rzeźba przedstawia ludzką sylwetkę potraktowaną schematycznie, bez 
oddania szczegółów anatomicznych. Na emocje widza silnie oddziałuje 
skala dzieła, które jest naturalnej wielkości i może przywodzić na myśl 
obrazy złożonego do grobu człowieka. W rzeźbie odczytać możemy 
osobistą katastrofę, smutek i lęk artysty, zapewne naznaczony wyda-
rzeniami z okresu II wojny światowej, kiedy Gosławski był świadkiem 
bestialstwa i śmierci jakie zadawał ludności okupant. Przyspawane 
do siebie fragmenty żelaza, blachy, użycie kamienia są gruntowanie 
przemyślaną kompozycją. Złom zastąpił tutaj Gosławskiemu klasyczne 
materiały, które można by wykorzystać przy tumbach grobowych, 
płomień palnika natomiast rzeźbiarskie dłuto. Wirtuozerię i niemal 
klasyczną formę pomnika nagrobnego Gosławski osiągnął w metalu, 
łącząc blachy, rury, stalowe płyty, którym nadawał fakturę i kolor 
spawarką.

Rzeźba w prywatnej ekspozycji
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JULIAN BOSS-GOSŁAWSKI (1926 - 2012)

"Łódź podwodna"

metal, wys.: 16 cm, dł.: 116 cm

cena wywoławcza: 24 000 zł 
estymacja: 30 000 - 45 000

„Optymizm budowania, kreowania pozwala mu tworzyć alegoryczny 
pancerz bezpieczeństwa przed propagandową zachłannością, 
szablonową miałkością jego czasów. To Rzemieślnik broni Artystę 
w jego wysiłku, syzyfowym, ale heroicznym, pracy Człowieka. Feniks 
z popiołu klęski podnosi głowę, stawiając pomniki Pamięci Sztuki”. 

BOSS, ROMAN KORDZIŃSKI, [w:] SAMOTNIK Z RYBITW.  
RZECZ O JULIANIE BOSSIE-GOSŁAWSKIM, POZNANŃ 2012, S. 29-31



Kolejna proponowana praca Juliana Bossa-Gosławskiego to „Łódź pod-
wodna”, która jest pewnego rodzaju satyrą. Satyrą z rur, kolażem zardze-
wiałego złomu, jaki wojna pozostawiła po sobie na polach, przy drogach, 
w lasach. Wojenny złom jest cytatem podniesionym do roli szyderczej 
metafory. Stalowa blacha, wykorzystanie tak trywialnego materiału, jak 
stara rynna, chropowata powierzchnia, korozja stanowią o ironii w wypo-
wiedzi artysty. Wszystkie szczeliny, wygięcia konstrukcji, brunatny kolor 
uzyskany za pomocą palnika przywodzą na myśl porzuconą, opuszczoną 
łódź, szkielet martwego świata. „Nie istnieje dla Bossa forma dla samej 
formy. Wzruszenia wyrażone w konstrukcji przestrzennej, udzielają się 

następnie widzowi”. (FMN, Boss-Gosławski w Arsenale, Ilustrowany 
Kurier Polski, 1962)
„Gosławski Julian znalazł siebie. Wie, czego pragnie. eksperymentuje. Nie 
rzeźbi, nie lepi – montuje. Wszystko z wszystkim, jeśli to potrzebne do wy-
rażenia pewnych idei biorących swój początek z intelektu, uczucia. Posiada 
rzadki talent myślenia formami plastycznymi, co broni go przed popadaniem 
w 'literaturę'. Nie robi niczego tylko dlatego, że owo 'coś' jest piękne. Posiada 
ogromne ambicje człowieka, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Cel 
osiąga zaś w sposób zaskakująco prosty”.

STANISŁAW JAWORSKI, SAMOTNY GOSŁAWSKI W GABINECIE FIGUR WOSKOWYCH,  
TYGODNIK ZACHODNI, 1957
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JERZY JARNUSZKIEWICZ (1919 - 2005)

Kompozycja

stal spawana, 32,3 x 13 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł 
estymacja: 2 400 - 4 000

W latach 1936-38 kształcił się w Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie 
pod kierunkiem prof. Franciszka Kalfasa i prof. Karola Homolacsa. W 1939 
roku otrzymał dyplom w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych w Warszawie. 
W okresie okupacji współpracował z rzeźbiarzem Stanisławem Komaszew-
skim, zajmując się drzeworytem i ekslibrisem. Po wojnie pracował w Biurze 
Odbudowy Stolicy i wykładał na Politechnice Warszawskiej. W latach 1947-50 
studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
w pracowniach prof. Tadeusza Breyera i prof. Franciszka Strynkiewicza. 
Od 1950 roku pracował na macierzystej uczelni. Jarnuszkiewicz uznawany 

jest za jednego z najwybitniejszych pedagogów w historii Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. W swej pracowni prowadził tak zwaną dydaktykę 
otwartą, dydaktykę partnerstwa, opartą na wydobyciu twórczych, indywidu-
alnych pierwiastków u studentów. Nie znosił akademickiej sztampy, nawet 
w tak akademickim temacie jak akt. W jego pracowni studiowali  
m.in. Krzysztof Bednarski, Karol Broniatowski, Elżbieta i Emil Cieślarowie, 
Barbara Falender, Wiktor Gutt, Grzegorz Kowalski, Przemysław Kwiek, 
Zofia Kulik, Henryk Morel, Maciej Szańkowski, Jan Stanisław Wojciechowski, 
Roman Woźniak.



42
JERZY JARNUSZKIEWICZ (1919 - 2005)

Świecznik

stal spawana, 24 x 10,5 x 9 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł 
estymacja: 2 400 - 4 000

Twórczość Jarnuszkiewicza jest bardzo zróżnicowana, a talent manualny 
sprawił, że przez całe życie z równą swobodą wypowiadał się w rysunku, 
grafice, exlibrisie, medalu, drobnych formach rzeźbiarskich, monumentach 
abstrakcyjnych i realistycznych. Jego artystyczna wizja dzieli się na dwa 
główne nurty. Pierwszy z nich kształtuje dążenie do monumentalizmu, siły 
wyrazu, ekspresji ruchu i geometrycznej analizy. Drugi, opozycyjnie, jest 
bardziej prywatny i w większym stopniu dekoracyjny – graficzny. Potrzeba 
rzemieślniczej precyzji i skłonności cyzelatorskie składały się na oryginalny 

kształt małych form rzeźbiarskich i medalierskich – rozpiętych między 
powagą tematu i delikatnością formy. Sięganie po nowe materiały – blachy, 
elementy żelazne, spawane ze sobą. W pierwszych realizacjach z użyciem 
tych materiałów Jarnuszkiewicz eksponował spawania czy rdzewieją-
ce powierzchnie, czym również wpisywał się w ducha epoki. Lata 60. 
to w twórczości rzeźbiarza głównie fascynacja formami geometrycznymi. 
W jego poszukiwaniach zanikły wówczas motywy figuralne. Powstawały zaś 
kompozycje ze spawanych blach i prętów.
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TADEUSZ ŁODZIANA (1920 - 2011)

"Lotna", lata 70. XX w.

brąz, podstawa drewniana, 14 x 18,5 x 6,7 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł 
estymacja: 8 000 - 15 000

W kompozycjach rzeźbiarskich dążył do maksymalnie czystego i proste-
go rozwiązania bryły o dwóch lub trzech ogniskach zagęszczenia masy 
kompozycji, ze starannym wyważeniem przejść pomiędzy nimi. „Lotna” 
to harmonia płynnych linii, kontrastujących się przez wypukłości i wklę-
słości. Fragmentarycznie, skrótowo ukazana postać kobieca może być 
zarówno fetyszem, jak i eterycznym bytem unoszącym się w przestrzeni. 
Ukształtowana przez Łodzianę wizja kobiecości to opowieść męskiego 
oka. Fizyczność w aktach artysty odznacza się syntezą i dominującą 
płynnością formy. Łodzina przestrzega wymogu estetyki i atrakcyjności 
wizualnej, co przekłada się w jego pracach na precyzyjność modelunku, 
gładkość powierzchni. Jego koncepcja rzeźby to dążenie do organicznego, 
biologicznego poczucia formy z poszukiwaniem abstrakcyjnego piękna 
zawartego w grze kształtów i swoistych rytmach czystych, lśniących, 

lekko wygiętych płaszczyzn określających bryłę. Zwartość brył i prosta 
logika konstrukcji decydują o dużych wartościach tych kompozycji także 
w kontekście plenerowym, w otwartej przestrzeni.
W latach 1937-39 oraz 1941-42 studiował w Instytucie Sztuk Pla-
stycznych we Lwowie. Po wojnie kontynuował naukę w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie. W roku 1954 uzyskał 
dyplom Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, po jej 
ukończeniu rozpoczął karierę akademicką najpierw jako asystent, potem 
dziekan i prodziekan. Tworzył monumentalne pomniki m.in.: Mauzoleum 
na Pawiaku w Warszawie, Ofiar Faszyzmu w Radogoszczy, Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a także rzeźbę plenerową, kameralną 
i portrety. W 1981 roku zdobył Grand Prix na Międzynarodowym Bien-
nale Rzeźby w Monaco za rzeźbę „Otwarta II”.
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ADOLF RYSZKA (1935 - 1995)

"Kompozycja I" , 1968 r.

gips, wys. 14 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 - 9 000

LITERATURA: 
- Adolf Ryszka – rzeźba, [red.] Bogusław Mansfeld, Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku 2007, poz. 138, s. 56 (il.)

„Istnieje u mnie myślenie podwójne: w przestrzeni otwartej kontekst realistyczny, przedmioto-
wy jest mi niepotrzebny, nie muszę myśleć okiem, nosem, figurą. Na zewnątrz świat fizyczny nie 
potrzebuje kontekstu, jest zrozumiały sam przez się. We wnętrzu musimy rozwijać i kształcić 
wyobraźnię, bo z niej dopiero wyprowadzamy swój świat”. 

ADOLF RYSZKA







O twórczości Ryszki Gustaw Zemła wypowiadał się w następujących 
słowach: „Wszystko to tworzy powierzchnię żywą, tajemniczą, poetycką 
i aluzyjną. Zadaję sobie pytanie: jakimi narzędziami? Jakim ruchem ręki moż-
na tak nieomylnie kształtować formy, które ciągle żyją i pulsują niepokojem”. 
A inny znakomity rzeźbiarz – Jan Kucz – uważał, że: „Adolf Ryszka jest z całą 
pewnością jednym z najwybitniejszych rzeźbiarzy w powojennej Polsce. Jego 
sztuka niesiona wiarą w wartości, które sobą reprezentuje, samodzielność 
i niezależność swoich racji artystycznych, czyni jego dorobek odpornym 
na korozję czasu”.
Rzeźbiarz zadebiutował w 1966 roku. Pierwsze próby artystyczne podjął 
w szkole podstawowej, a doskonalił wbrew woli rodziny w zakopiańskim 
Liceum Technik Plastycznych w latach 1953-57 pod kierunkiem Antoniego 
Kenara. W 1957 roku podjął studia w Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie, które ukończył w 1962 roku dyplomem w pracowni Jerzego 
Jarnuszkiewicza. W latach 1983-95 Adolf Ryszka był profesorem na Wy-
dziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ryszka 
tworzył monumentalne dzieła plastyczne, rzeźby plenerowe, medale, 
plakiety, pracował zarówno w kamieniu jak i gipsie. Poszukiwania artystyczne 
w połączeniu z podróżami doprowadziły go do wyboru postaci ludzkiej jako 
osi twórczości i wizji świata.

Prezentowana „Kompozycja I” wykonana została w gipsie, który artysta 
traktował jako pełnoprawny materiał plastyczny, zresztą będzie po niego 
sięgał jeszcze wielokrotnie w swej twórczości.. Artysta celowo porzuca 
drogie materiały – gips i ceramika pozwalają zachować mu swobodę mode-
lunku, kameralny format pracy. Z gipsem artysta będzie eksperymentować, 
zacznie również patynować go na różne sposoby. Ale tutaj mamy do czynie-
nia z czystą formą – biała, gładka i wypolerowana gipsowa bryła swą sterylną 
czystością potęguje odziaływanie formy. Ostre kształty, jakby wycięte nożem, 
budują kontrast blasku i cienia. Delikatne nawarstwienie form, miękkie mo-
delowanie bryły, obłości i ostrości stawiają tę kompozycję w kręgu abstrakcji 
geometrycznej. Proponowana praca posłużyła za pierwowzór do powsta-

łych w latach 70. kompozycji ustawionych w Botanical Garden w Vancouver. 
Rzeźby ogromnej wielkości (7 m długości) artysta wykonał w trawertynie 
tureckim, na plenerze zorganizowanym na Międzynarodowym Sympozjum 
w Kamieniu w Vancouver przez Vancouver School of Art.

Twórczość Adolfa Ryszki układa się w cykle. Cykl Sarkofagów powstał 
z różnych inspiracji artysty, zarówno klasycznych – sarkofagi, tumby etruskie, 
rzymski portret, jak i odległych od tych wzorów, niemal abstrakcyjnych form. 
Wywodzące się z ludzkiej sylwety kompozycje zmierzają do przedmioto-
wej konkretyzacji, barokowa nabrzmiałość kształtów, gra świateł i napięć 
ewoluują w kolejnych pracach z cyklu w całkiem oryginalną formę, dzięki 
której artysta stanie się rozpoznawalny. „Sarkofagi. Z bloku, ze zwartej bryły 
wyłania się postać. Zaledwie zarys postaci, miękkie modelowanie osuwają-
cych się stóp i fałd szat nie nawiązują ani do dostojeństwa renesansowych 
sarkofagów, a nie nagrobków etruskich. Pełne są metafory, poetyki i jakiegoś 
zadumania nad przemijaniem. Zadziwiająca jest zdolność Ryszki do swobody 
transfiguracji kształtu” (Aleksander Prokop, „Nowa Europa” nr 12, 1995).

Na kolejnej stronie proponujemy pracę z cyklu sarkofagów. „Sarkofag bez 
twarzy”, w którym artysta sięga dalej, idąc ku formie niemal abstrakcyjnej, 
ma w sobie silny ładunek treści egzystencjalnych. W centrum rzeźbiarskich 
zainteresowań Adolfa Ryszki stał człowiek i ludzka kondycja, odczuwalna jest 
refleksja nad życiem i śmiercią, trwaniem i przemijaniem. Zdeformowanie 
postaci, uwikłanie jej w bryłę, która zdaje się być niemal wypchnięta prosto 
z ziemi, a zarazem nacechowana cielesnością, uzyskana została poprzez 
zwartą formę. Relacja pomiędzy postacią a tumbą nawiązuje do przykładów 
etruskich, gdzie zmarli są żywi, odpoczywają i przyglądają się pozostawiane-
mu światu. Głowa zrośnięta z nadmiernie wybujałą podstawą, łożem, sar-
kofagiem – rozmyta, odkształcona podobna jest do malarskich portretów 
Francisa Bacona. Ryszka w wywiadzie dla Wiesławy Wierzychowskiej mówił: 
„ja sarkofagu nie kojarzę ze śmiercią – to jest raczej uwiecznienie, ślad, który 
pozostaje po człowieku, po narodach, po pokoleniach”.

fot. Monika von Boch, archiwum rodziny
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ADOLF RYSZKA (1935 - 1995)

"Sarkofag bez twarzy", 1988 r.

ceramika, 33 x 58 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 - 20 000

LITERATURA: 
- Adolf Ryszka – rzeźba, [red.] Bogusław Mansfeld, Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku 2007, poz. 82, s. 205 (il.)

„Jestem zadowolony z tego – co do tej pory zrobiłem, ale mówię o pracy, a nie o wartości tej 
pracy, tego nawet nie staram się podsumować. (…) Zawsze wolę być przed, niż po spełnieniu”. 

ADOLF RYSZKA
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WŁADYSŁAW FRYCZ (ur. 1929)

"Corrida", 1967 r.

drut, podstawa drewno, drut, 31 x 61 cm 
sygnowany na podstawie: 'WF' 
na spodzie papierowa naklejka z ‘Przedsiębiorstwo Państwowe Sztuka 
Polska’ z danymi pracy

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 7 000 - 12 000

LITERATURA: 
- Władysław Dariusz Frycz – Rzeźba, Agencja Wydawniczo-Handlowa 
„Pasja”, 1995, poz. 47,s. 35 (il.)

„Moje rzeźby w poszukiwaniu formy z przestrzenią, relacja z ruchem, muzyką, najchętniej 
wyrażam w metalu jako tworzywie w swej istocie ostatecznym. Można by powiedzieć, 
że jednocześnie materiał ten wymaga decyzji, którą trudno zmienić, jak to czynić można bez 
końca z plasteliną i gliną. (…) najczęściej kompozycja i konstrukcja to jedność, pomimo że nie 
nazywam tego konstruktywizmem. Tak więc moje rzeźby są realizacją wyobraźni”.

WŁADYSŁAW FRYCZ





Władysław Frycz najbardziej znany jest warszawiakom dzięki metalowej 
„Żyrafie” stojącej w Parku Praskim, ale rzeźbiarzem został już w dzie-
ciństwie, przy zabawach z plasteliną. W okresie okupacji, od 1942 roku 
był członkiem Szarych Szeregów, w ramach działalności kulturalnej – 
twórcą kukiełek dla działającego w Otwocku teatrzyku. Studia rozpoczął 
jeszcze przed zakończeniem wojny w Wolnej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Lublinie. W 1947 roku po uzyskaniu małej matury próbował dostać 
się na Akademię, ale zgubiła go młodość – artysta na egzaminie pojawił 
się w krótkich spodenkach. Ale rok później dostał się na Wydział Rzeźby 
Akademii Sztuk Pięknych i Wydział Architektury Politechniki Warszaw-
skiej. Na ASP studiował pod kierunkiem Bohdana Pniewskiego, w jego 
pracowni tworzył rzeźby do projektowanych przez niego budynków, m.
in. Sejmu. Następnie jego profesorami byli Marian Wnuk i Franciszek 
Strynkiewicz. W 1964 roku został mianowany sekretarzem Sekcji Rzeźby 
Zarządu Głównego ZPAP, którego następnie był Prezydentem. Stąd 
silne zaangażowanie artysty w sympozja, plenery, wystawy i różne akcje 

– od 1965 roku organizował między innymi plenery w Orońsku. W 1968 
roku natomiast Biennale Rzeźby w Metalu na Woli, z którego rzeźby 
możemy do dziś podziwiać wzdłuż ulicy Kasprzaka. Za swą działalność 
na polu kulturalnym i społecznym został odznaczony między innymi: 
odznakami „Syn Pułku”; „Za Zasługi dla Warszawy”; „Zasłużony Działacz 
Kultury” oraz Brązowym Medalem za Pracę Społeczną przy Organizacji 
„Biennale Rzeźby w Metalu”; Brązowym Medalem za „Zasługi dla Obron-
ności Kraju”; Złotym Medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Kultury w Woj-
sku”; Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego”; 
Złotym Krzyżem Zasługi; Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. W 2015 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie miała miejsce 
wystawa „Trasa M-Z. Estrada sztuki nowoczesnej” przypominająca 
wydarzenia z 1971 roku – pokaz projektów aranżacji plastycznej trasy, 
prowadzącej spod siedziby głównej MNW nad Zalew Zegrzyński. Jednym 
z czołowych projektantów tego oryginalnego i utopijnego projektu był 
Władysław Frycz.

„Praca moja to dwie drogi: jedną jest zapis wyobraźni, drugą realizacja w materiale”.

Tym materiałem dla Władysława Frycza jest wszystko: kamień, ceramika, 
metal, drewno. W każdym materiale osiąga interesujące rezultaty. Nazywany 
jest czasem animalistą, bo, jak sam mówi, uciekł w świat zwierząt, sportu 
i muzyki, zaklinając polityczną rzeczywistość w której przyszło mu tworzyć. 
Materiałem, na którym skupiły się jego poszukiwania formy, stał się metal, 
stal nierdzewna, spawana, formowana młotami, szlifowana, cięta, polerowana. 
Za sprawą tego trudnego materiału poszukiwał układów przestrzennych, 
otwartej formy.

Proponowana praca zatytułowana „Corrida” powstała z metalowego drutu. 
Misternie skręcone, powyginane fragmenty tworzą postać byka. Splątanie 
drutu wprowadza dynamikę i ruch w kompozycji. Ażurowość formy nato-

miast powoduje, że nie zawsze w tej pracy widzimy zwierzę, a bardzo często 
abstrakcyjną formę. Władysław Frycz w swych rzeźbach często podejmuje 
wątki animalistyczne, świat zwierzęcy jest dla niego dużo ciekawszy niż postać 
ludzka. Choć nie pomijał jej w swych pracach, liczne rzeźby o tematyce 
sportowej ukazują człowieka w chwilach ruchu. Na kolejnej stronie katalogu 
druga z proponowanych prac Władysława Frycza - "Żyd" została wykonana 
w kamionce, materiale trwałym i odpornym na warunki atmosferyczne. Por-
tretowa głowa starozakonnego w formie i materiale przypomina rzeźbione 
przez artystę wcześniej nosorożce. Zwarta bryła z wyżłobionymi oczodołami 
i nozdrzami, ostry, mocny modelunek, uproszczenie formy, rezygnacja z na-
turalizmu, a skupienie się na oddaniu schematycznie rysów twarzy, sprawia, 
że popiersie przypomina afrykańską maskę.
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WŁADYSŁAW FRYCZ (ur. 1929)

Żyd, lata 60. XX w.

kamionka, 57 x 24 x 24 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 - 12 000 

„Najbardziej fascynują w plastyce, podobnie jak i w nauce, najprostsze prawdy i idee, które są 
najtrudniejsze do odkrycia. Podobnie jak większość artystów jestem ciągłym poszukiwaczem 
nowego”.

WŁADYSŁAW FRYCZ
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KRYSTYNA NOWAKOWSKA (ur. 1953)

Kompozycja wertykalna, 2013 r.

brąz, granit, 73 x 44 x 34 cm 
sygnowany i opisany na rancie:  
'KRYSTYNA NOWAKOWSKA KRAKÓW – 200 UNIKAT 254'

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 - 25 000

„Krystyna Nowakowska jest widomym i przekonywającym zaprzecze-
niem tych, rzekomych cech sztuki zwanej 'kobiecą', z tej chociażby racji, 
że również jej rzeźby wyrastają bezpośrednio ze sztuki antyku i mają 
swe korzenie w Egipcie, Grecji (…) i Rzymie, w opracowanych przez 
nich regułach kanonu, czyli miary oraz idealnych proporcjach ludzkiego 
ciała. (...) Erozja będzie postępować i drążyć masyw rzeźby. Wytrwale 
i konsekwentnie aż do chwili, gdy zmieni się ona w zarys pierwotnej 
bryły jedynie, w będącej jej istotą kościec jakby. Niebawem przemiany 
pójdą jeszcze dalej – artystka zacznie konstruować swe dzieła z falujących 
i powyginanych taśm metalu, budować je z linii i płaszczyzn, pomię-
dzy którymi otwierają się głębokie prześwity. Zabieg ów – poza jakże 
współczesnym traktowaniem przestrzeni wewnętrznej rzeźby, podkreśla 
– poprzez odsłonięcie i ujawnianie struktury – siłę i klarowność decyzji 

rzeźbiarskich. A ponadto odbiera masywnemu brązowi przyrodzony mu 
ciężar, sprawia, że metal staje się materiałem lotnym”.

JERZY MADEYSKI, MARIA ZIENTARA, KRYSTYNA NOWAKOWSKA.  

RZEŹBA, JERZY NOWAKOWSKI. RZEŹBA, MEDALE, KRAKÓW 2004, S. 14-16

Krystyna Nowakowska urodziła się w 1953 roku w Rzeszowie. W latach 
1973-1979 kształciła się na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, dyplom uzyskując w pracowni Jerzego Bandury. W 1987 roku 
otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki, a rok później stypendium 
Miasta Krakowa. Jej prace znajdują się w zbiorach polskich i zagranicznych 
muzeów, m.in. w Krakowie, Holandii, Japonii, Niemczech, USA i wielu 
innych. Swoje rzeźby przygotowuje w technice traconego wosku i odlewa 
brązie, materiale ciężkim, któremu jednak nadaje lotny charakter.
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JERZY NOWAKOWSKI (ur. 1947)

"Brama I", 2007 r.

brąz, granit, 32 x 40 x 28 cm 
sygnowany i datowany na rancie: ‘J NOWAKOWSKI | 2007’

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 13 000 - 25 000 

Swoją ścieżkę artystyczną rozpoczął w Liceum Sztuk Plastycznych w Jaro-
sławiu, a w latach 1965-71 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie w pracowniach profesorów Mariana Koniecznego 
i Jacka Pugeta. Dyplom uzyskał z wyróżnieniem w 1971 roku i w tym też 
roku został asystentem prof. Stefana Borzęckiego w Pracowni Rzeźby 
na ASP w Krakowie, gdzie rozwijała się jego kariera akademicka, najpierw 
był prodziekanem, następnie dziekanem, a w końcu prorektorem. Sam 
tytuł profesora otrzymał w 1994 roku. Zajmuje się rzeźbą, medalier-
stwem, a także malarstwem. Wrocławskie Muzeum Sztuki Medalierskiej 
od 1976 roku gromadzi w swych zbiorach medale rzeźbiarza, budując 
jego autorską kolekcję.

„W pierwszym rzędzie Nowakowski uderza w ciężar, w prawo Newtona 
o powszechnym ciążeniu nawet. W legnickich Zakładach przemysłowych 
LEGMET projektuje monumentalną rzeźbę plenerową dla tamtejszego 
parku – dwie półkule, bądź też naukowej terminologii używając – hemisfery 
nieznanego globu łączące się, bądź też przeciwnie – rozrywane w ostrych 
promieniach kosmicznego wybuchu. Nad ziemią, w jakiejś nieokreślonej 
przestrzeni, gdyż cokół został zredukowany do dwu niewidocznych niemal 
podpór. (…) Połączenie brązu o rozmaitej, lecz zawsze pieczołowicie dobra-
nej barwie i fakturze z marmurem świadczy o definitywnym nawrocie wiary 
w ponadczasową trwałość sztuki i uniwersalizmu jej przesłania”.

JERZY MADEYSKI, MARIA ZIENTARA, KRYSTYNA NOWAKOWSKA. RZEŹBA,  
JERZY NOWAKOWSKI. RZEŹBA, MEDALE, KRAKÓW 2004, S.190-192.
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HENRYK BAKALARCZYK "GIDA" (ur. 1948)

"Autoportret", 1983 r.

brąz patynowany, drewno, 32 x 8 x 8 cm 
na spodzie opisany: ' Henryk Bakalarczyk | "Autoportret" | wys. 29/32 cm  
| Brąz patyn. 1983'

cena wywoławcza: 2 000 zł 
estymacja: 2 500 - 4 000

POCHODZENIE 
- zbiory Związku Artystów Rzeźbiarzy, Warszawa

Henryk Bakalarczyk urodził się w 1948 roku w Poznaniu. Po ukończeniu 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 1976 r rozpoczął indywidualne 
studia w zakresie rzeźby, malarstwa i kowalstwa artystycznego w pra-
cowni Jana Bakalarczyka, znakomitego artysty – emerytowanego wy-
kładowcy Poznańskiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. 
W 1983 roku na podstawie prac uzyskał tytuł artysty rzeźbiarza nadany 
przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz przez Związek Polskich Arty-
stów Rzeźbiarzy. W 1985 roku przyjął pseudonim artystyczny „Gida”. 
Zadebiutował w 1981 roku w Galerii Joachima Juhra w Europa-Center 

w Berlinie Zachodnim. Był z nią związany przez wiele lat, jak również 
z Galerią A. Kareńskiej w Poznaniu; z Gdańską Oficyną Sztuki w Gdańsku, 
Art. Gallery Richter w Berlinie. Brał udział w wielu wystawach krajowych 
i zagranicznych. W 1997 roku wraz z żoną Anną uruchomił własną autorską 
galerię sztuki „Gida”, która mieści się w Porcie Lotniczym Poznań- Ławica. 
Henryk Bakalarczyk jest członkiem Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy, 
członkiem dożywotnim Międzynarodowego Stowarzyszenia Biograficznego 
w Cambridge oraz założycielem i pierwszym prezydentem Poznańskiego 
Klubu Międzynarodowej Federacji Kiwanis.
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BOGUMIŁ BURZYŃSKI (ur. 1957)

"Akt kobiety"

brąz, marmur, 28,5 x 15 x 16 cm 
sygnowany u dołu monogramem: 'B|B'

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 600 - 4 500

Absolwent szkoły Kenara w Zakopanem. Dyplom uzyskał w 1977 roku 
w klasie rzeźby, popiersiem gen. Mariusza Zaruskiego. Następnie kształcił się 
na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał 
w 1986 roku. Od 1981 związany z pracownią swojego teścia, znanego 
katowickiego rzeźbiarza Zygmunta Brachmańskiego. Od 1991 roku jest 
nauczycielem rzeźby w ZSP im. Józefa Pankiewicza w Katowicach. Autor 
licznych realizacji zarówno w Polsce, jak i za granicą: m.in. Pomnika Bł. Ks. 
Adolpha Kolpinga w Niemczech – Dortmund Mitte 1994, nowego projektu 
mogiły i „Pomnika Harcerzy i Powstańców Śląskich – Obrońców Katowic 

1939 roku” w Katowicach Panewnikach, rzeźb w śląskich kościołach: m.in. – 
monumentalnej kompozycji 108 błogosławionych z rzeźbami portretowymi 
postaci Bł. Ks. E. Szramka i Bł. Ks. J. Czempiela w katowickiej Katedrze Archi-
diecezjalnej, wnętrza kościoła p.w. Świętego Wojciecha w Zabrzu z rzeźbami 
ołtarzowymi św. Wojciecha i Bł. Jana Pawła II. Tablic okolicznościowych 
z portretami m.in. Ojca Św. Jana Pawła II, kard. Wyszyńskiego, kard. Hlonda, 
Wojciecha Korfantego, Józefa Wolnego, tablic „Solidarności”, „9 z Wujka”, 75 
rocznicy I Sesji Sejmu Śląskiego, tablic patronów szkół i osób zasłużonych dla 
woj. śląskiego.
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PIOTR OŻERSKI (ur. 1944)

"Strzelec", 1980 r.

brąz patynowany, granit, 22 x 28 cm  
sygnowany i datowany na podstawie: 'PIOTR OŻERSKI STRZELEC | 1980' 
z boku dołączona blaszka z numerem: 'ZAR | 68'

cena wywoławcza: 2 400 zł 
estymacja: 3 000 - 5 000

NAGRODY: 
- rzeźba otrzymała w 1984 roku III nagrodę w Krajowym Olimpijskim 
Konkursie Sztuki

 POCHODZENIE: 
- zbiory Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie

Proponowana praca zatytułowana „Strzelec” powstała z fascynacji autora 
sportem i ruchem. Artysta sam w młodości uprawiał sport wyczynowo – 
pływał, uprawiał gimnastykę i zapasy. To stąd wziął się cykl rzeźb o tema-
tyce sportowej. Zainteresowanie ciałem w ruchu, w zgięciu, ulotne chwile 
wysiłku, koncentrację zawodników artysta utrwala w sposób szkicowy, 
używając kubistycznej formy. Widać, że Liceum im. Antoniego Kenara 
w Zakopanem i zapożyczenia z rzeźby tzw. szkoły zakopiańskiej odcisnęły 
piętno na twórczości Ożerskiego. „Strzelec” zbudowany jest z wzajem-
nie się nakładających i przenikających brył. Forma nabrała dynamizmu 
za sprawą ostrych cięć, anatomia postaci została natomiast uproszczona 
i nieco przerysowana. Przeskalowaniu uległa w szczególności ręka, w któ-
rej postać trzyma broń, zapewne by podkreślić chwili oddania strzału.
Późniejszy, wykonany w 1982 r., analogiczny odlew „Strzelca” znajduje się 
w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
Piotr Ożerski urodził w 1944 roku w Warszawie. Dorastał w rodzinie 
artystycznej – ojciec był rzeźbiarzem, a matka zajmowała się ilustracją 
książkową dla dzieci. Wykształcenie plastyczne zdobywał w liceach pla-
stycznych w Warszawie i w Kielcach oraz w Liceum im. Antoniego Kena-

ra w Zakopanem. Następnie studiował na Wydziale Rzeźby warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w pracowni doc. Bohdana Chmielewskiego. 
Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w roku 1974.
Pracuje w różnych materiałach, takich jak kamień, ceramika, drewno, 
ale jego ulubionym tworzywem jest brąz. Tajniki odlewnictwa, zarówno 
w formach piaskowych, jak i metodą wosku traconego, poznał i opanował 
w latach 1973-74 pod okiem mistrza Horsta Borchardta w Köpenick. 
Uczył się odlewnictwa w najbardziej znanych warszawskich odlewniach.
Piotr Ożerski jest artystą bardzo pomysłowym. Jego prace emanują 
niesamowitą mocą i charakteryzują się bezkompromisową dbałością 
o szczegóły. W latach 70. artysta był uczestnikiem licznych orońskich 
plenerów rzeźbiarskich. W roku 1979 Towarzystwo Przyjaciół Rzeźby 
w Orońsku zorganizowało wystawę jego prac pt. „Rzeźba kameralna”. 
W zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie znajdują się prace 
Ożerskiego, m.in. „Strzelec”, „Gimnastyk”, „Łucznik”, „Ciężarowiec”, 
„Tancerka z piłką”.
Obecnie Ożerski jest ważną postacią australijskiej sceny artystycznej. 
Mieszka i pracuje w Sydney.
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WACŁAW STAWECKI (ur. 1947)

"Wojownik"

brąz patynowany, 19 x 16 cm 
z tyłu papierowa nalepka z danymi: 'W. STAWECKI | WOJOWNIK'

cena wywoławcza: 2 000 zł 
estymacja: 3 000 - 5 000 

POCHODZENIE: 
- zbiory Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie

W 1966 roku ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych 
w Kielcach. Następnie studia artystyczne w Państwowej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w pra-
cowniach prof. Bazylego Wójtowicza i doc. Magdaleny Więcek – Wnuk. 
Dyplom uzyskał w 1972 z wyróżnieniem. W samym roku przeniósł się 
do Kielc podejmując pracę pedagogiczną w Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych i aktywnie włączył się w życie artystyczne. Od 1972 roku był 

członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 1983 
roku członkiem Związku Artystów Rzeźbiarzy, w latach 1983-87 pełni 
funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału ZAR w Kielcach. Uprawia rzeźbę 
architektoniczną i wystawienniczą, w różnych materiałach: drewno, me-
tal, kamień, ceramika. Jego prace rzeźbiarskie tworzą cykle m.in.: Relacje, 
Katharsis, Ecce Homo, Epitafia (Sarkofagi), Pomniki, Portrety, Fontanny, 
Ptaki, Cienie, Katedry.
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JÓZEF SĘKOWSKI (ur. 1939)

Ciało na planie krzyża, 2015 r.

brąz patynowany, podstawa drewniana, 31 x 18 cm,  
wymiary podstawy: 10 x 14,5 x 14 cm 
sygnowany i datowany na boku: 'JÓZEF | SĘKOWSKI | 2015'

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 12 000 - 15 000

Józef Sękowski w 1954 roku podjął naukę w Liceum Sztuk Plastycznych 
w Jarosławiu, które ukończył w 1959 roku. Po rocznej nauce w Studium 
Nauczycielskim w Rzeszowie w 1960 rozpoczął studia na Wydziale Rzeźby 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1966 roku ukończył studia z wy-
różnieniem i w tym samym roku rozpoczął pracę dydaktyczną na uczelni. 
Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał 16 września 1988 
roku, a od 1995 roku – profesora zwyczajnego. Przez cały okres pracy 
zawodowej aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym i organizacyjnym 
zarówno uczelni, jak i środowiska artystycznego. Na Wydziale przez 15 lat 
(z regulaminowymi przerwami) pełnił funkcję dziekana, a przez 1 kadencję 
był prorektorem ds. studenckich. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego 
Konwentu Seniorów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Rzeźby Józefa Sękowskiego były prezentowane na licznych wystawach 
w kraju i za granicą, reprezentując sztukę polską m.in. w Paryżu, Berlinie, 
Kijowie, Moskwie, Gavorano, Bonn, Ronneby, Aubenas, Darmstadt, Annonay. 

Wielokrotny laureat nagród i wyróżnień konkursów i wystaw. Za wybitne 
osiągnięcia pedagogiczne i artystyczne otrzymał szereg nagród: Nagroda 
Ministra Kultury i Sztuki III stopnia w 1972 r. i II w 1980 roku, oraz zespo-
łową w 1981 roku i w 1994 roku nagrodę I stopnia, w roku 2009 Nagrodę 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt dorobku arty-
stycznego. Wielokrotnie powoływany jako członek i przewodniczący jury 
konkursów rzeźbiarskich. Prace Józefa Sękowskiego znajdują się w zbiorach 
muzealnych, galeriach i licznych zbiorach prywatnych w kraju i za granicą: 
w Muzeum Narodowym w Krakowie, w Muzeum Historycznym w Krako-
wie, w Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach, w Muzeum Ar-
chitektury we Wrocławiu, w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w CBWA Warszawa, w Muzeum 
Czynu Rewolucyjnego w Łodzi, zbiorach miejskich Darmstadt – Niemcy, 
zbiorach miejskich Ronneby – Szwecja, Aubenas – Francja oraz w kolekcjach 
prywatnych w Polsce, Francji, Szwecji, Niemczech, Kanadzie i USA.
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HENRYK ALBIN TOMASZEWSKI (1906 - 1993)

Kompozycja szklana, lata 60. XX w.

szkło, 34 x 15 x 21 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł 
estymacja: 3 200 - 5 000

Najbardziej znany polski twórca szkła unikatowego, traktowanego jak sa-
moistna rzeźba. Artysta uczył się swojego zawodu się w Miejskiej Szkole 
Sztuk Zdobniczych w Warszawie a następnie w warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Po drugiej wojnie światowej pracował w Szklarskiej 
Porębie, gdzie zaprojektował ponad 250 wzorów szlifów na kryształy. 
Pobyt na Śląsku trwał do roku 1950 kiedy to przeniósł się do Łodzi, a póź-
niej, w 1963 powrócił do Warszawy. Po wyjeździe ze Śląska kontynuował 
twórczość w zakresie szkła. Wiele lat pracy artysta poświęcił szkłom 
unikatowym, formowanym na gorąco. Odrzucił technikę wdmuchiwania 
szkła do form na rzecz tzw. wolnego formowania z bańki szklanej wy-
łącznie przy pomocy piszczela i skonstruowanych przez siebie narzędzi. 

Odszedł od wykorzystywania szkła jedynie do wyrobu przedmiotów 
codziennego użytku. Realizował szklane kompozycje rzeźbiarskie inspiro-
wane naturą, cykl „Zima”, bądź światem fauny i flory, jak cykle „Łabędzie” 
czy, „Wazony – Kwiaty”. Wiele prac nawiązuje do muzyki, której był 
wielbicielem. Szkła artysty prezentowane były na wielu indywidualnych 
wystawach w kraju, min. w Jeleniej Górze, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, 
Siedlcach, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Twórczość 
ta wielokrotnie była pokazywana również na indywidualnych wystawach 
zagranicznych, min. w Berlinie, Bratysławie, Lipsku, Londynie, Moskwie 
i Pradze. Zespoły szkieł Henryka Albina Tomaszewskiego znajdują się 
w wielu muzeach w Polsce i za granicą.
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HENRYK ALBIN TOMASZEWSKI (1906 - 1993)

Kompozycja szklana, lata 60. XX w.

szkło, 56 x 40 x 26 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł 
estymacja: 8 000 - 12 000

„Siadłem do warsztatu jak robotnik, żeby lepiej poznać szklane tworzywo od strony warszta-
towej. Najpierw specjalizowałem się w szlifowaniu kryształów, wykonując zupełnie nowe szlify 
na kryształach, nie te tak zwane brylantowe, pokutujące jeszcze w przemyśle szklarskim, a po-
chodzące sprzed pięćdziesięciu lat. Wyszedłem z innego założenia, że szlif musi być tak związany 
z formą, aby razem tworzyły jedną całość kompozycyjną”.

HENRYK ALBIN TOMASZEWSKI







„Zafascynowany i olśniony tworzywem – ciekłą, przezroczystą 
i świetlistą masą szkła ołowiowego, zdecydowanie odrzucił wszystko, 
co tworzono przed nim w szkle, odważnie wkraczając na własną arty-
styczną drogę. Przełom, jakiego dokonał wówczas artysta, przejawiał 
się m.in. w totalnym zerwaniu z ugruntowaną tradycją projektowa-
nia i zdobienia wyrobów ze szkła ołowiowego. Tradycją skostniałą, 
pseudohistoryczną, powielającą mniej lub bardziej nieudolnie dzie-
więtnastowieczne wzory. Artysta odrzucił zbanalizowaną formę i owe 
do znudzenia powtarzane pseudobiedermeierowskie szlify: 'siateczki', 
'palmetki', 'wiatraczki', 'brylanty', które ongiś tworzyły piękno szkła 
biedermeierowskiego a potem, przez prawie stulecie powielane 
w guście drobnomieszczańskim, 'zdobiły' tandetne kryształy. Artysta, 
pracując w Szklarskiej Porębie do roku 1950, stworzył ponad pięćset 
pięćdziesiąt projektów ambitnego szkła użytkowego, w którym wyra-
finowana prostota formy współgra z jej nowoczesną dekoracją rzeź-
biarską. Nowatorstwo Tomaszewskiego przejawiało się już wówczas 
także we współuczestnictwie w hutniczym formowaniu wyrobów i ich 
samodzielnym zdobieniu. Postawą taką burzył artysta rozpowszech-
niony w tym czasie schemat projektowania szkieł, w którym rola 
plastyka ograniczała się jedynie do technicznego rozrysowania formy 
i dekoracji. Projekty z tamtych lat realizowane były jeszcze w oparciu 
o tradycyjną hutniczą metodę wdmuchiwania bańki szklanej do przy-
gotowanej uprzednio formy. W następnych latach artysta, niespokojny, 
obdarzony błyskotliwą inwencją, dynamizuje proces tworzenia. Od-
rzuca 'statyczną' technikę wdmuchiwania szkła do form, na rzecz tzw. 
wolnego formowania z bańki szklanej wyłącznie przy pomocy piszczela 
i skonstruowanych przez siebie narzędzi. Czynnie współuczestnicząc 
w twórczym seansie wykorzystuje możliwie wszystkie walory ciekłej 
i gorącej masy szklanej. Ta hutnicza metoda staje się kluczową w jego 
twórczości – artysta pozostaje jej wierny do chwili obecnej. Zadziwia-
jąc także dzisiaj erupcją talentu i artystycznej woli tworzenia kreuje 
coraz to nowe i zaskakujące kompozycje, owe zastygłe improwizacje, 
na których powstanie złożyły się: inwencja artysty, zdolności manualne 
hutnika i plastyczne walory gorącego tworzywa.
Nie sposób (…) opisać wyczerpująco złożoną i wieloaspektową twór-
czość tego artysty-szklarza, nestora, obdarzonego ciągle młodzieńczą pa-
sją. W kraju należy do najlepszych, w świecie winien być zaliczany do czo-
łówki awangardowych artystów szklarzy, niestety, z braku dostatecznej 

prezentacji za granicą, pozostaje ciągle nie w pełni odkryty i doceniony.
Artysta tworzy tylko szkło unikatowe często metodą prima vista. Trudne, 
niekiedy niemożliwe do odtworzenia formy posiadają szlachetne piękno 
owych spontanicznych, niepowtarzalnych improwizacji muzycznych bądź 
literackich. Obecnie kreuje kompozycje z różnych odmian szkła
przemysłowego, świadomie odrzucając 'szlachetne' walory masy 
kryształowej. Nobilituje więc szkło-tworzywo, z którym spotykamy się 
na co dzień, i odkrywa tkwiące w nim walory plastyczne.
Artysta tworzy unikatowe szkło użytkowe i par excellence artystyczne. 
To pierwsze urzeka organiczną prostotą formy i barwy, która w plami-
stym, stonowanym 'jesiennym' walorze odsłania ciekłą strukturę masy 
szklanej. Domeną twórcy jest jednak szkło artystyczne. W nim najpełniej 
ujawnia cechy swojej osobowości i talentu.
Kompozycje te są trudne do jednoznacznej interpretacji, inne od wszyst-
kiego, co dzieje się we współczesnym szkle. Artysta zrywa z upartym 
'tradycją uświęconym' używaniem szkła jedynie do wyrobu przedmiotów 
użytku codziennego. Uszlachetnia tworzywo, kreując z niego kompozycje 
pełne asocjacji do natury (cykl 'Zima'), jej zjawisk (kompozycja 'Ogień 
huraganowy'), wszechświata.
Odkrywa zagadkowe i fascynujące piękno fauny i flory, którego własne 
odczucie urealnia w cyklach 'Łabędzie' i 'Wazony-Kwiaty'. Poczesne miej-
sce w inspiracji artysty zajmuje muzyka, której jest wielkim wielbicielem. 
Niematerialną, harmoniczną tonację i rytmikę muzyki Czajkowskiego 
oraz Chopina, skojarzenia i nastrój, jaki wywołują utwory tych kompozy-
torów, artysta stara się wypowiedzieć w szkle. Kompozycje H. A. Toma-
szewskiego są odzwierciedleniem odwiecznych tęsknot, marzeń i dążeń 
człowieka do stworzenia ideału piękna, prostoty i harmonii. Różnorodne 
i wielowątkowe są aspekty tej twórczości, miarą jej rangi i znaczenia 
niech będą opinie o niej; Stanisław Gebethner: (...) 'wirtuozeria decyduje 
o odrębności szkieł Tomaszewskiego, wyróżniających się o całą klasę 
od wyrobów innych artystów. Jego szkła mogą śmiało współzawodniczyć 
z wyrobami czeskimi czy szwedzkimi (...). Wartość Tomaszewskiego dla 
naszej produkcji jest tym wyższa, iż szkła te reprezentują niewątpliwy 
dorobek polski na tym polu, inny od osiągnięć zagranicznych, prezentują 
nasz poważny wkład w zakresie szkła artystycznego' (Przegląd Artystycz-
ny 5/6, Warszawa 1954, s. 134)”.

MIECZYSŁAW BUCZYŃSKI, [w:] HENRYK ALBIN TOMASZEWSKI (1906-1993),  
MUZEUM KARKONOSKIE, JELENIA GÓRA 2002
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HENRYK ALBIN TOMASZEWSKI (1906 - 1993)

Twarz

szkło, 27 x 15 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł 
estymacja: 3 000 - 5 000

„Henryk Albin Tomaszewski posiadł umiejętność władania masą szklaną, pojął jej istotę, zerwał 
z tradycją uświęconych form i pozostaje nadal wierny swojej profesji; chociaż niewdzięczna 
to i krucha substancja, nieraz, najpiękniejszy i niepowtarzalny kształt już wytworzonego przed-
miotu – jedna chwila nieuwagi skazuje na całkowite unicestwienie”.

WIESŁAWA BĄBLEWSKA-ROLKE
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TADEUSZ SZPUNAR (ur. 1929)

"Tors" 61/5, 1961 r.

drewno, 95 x 13,5 x 14 cm 
sygnowany, opisany i datowany na spodzie: 'TADEUSZ | SZPUNAR  
| "TORS" 61/V'

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 - 12 000

Fascynacje bryłą i figurą geometryczną zauważalne są w twórczość Szpunara 
od początku lat 50. Syntetyczne „Głowy” i „Torsy” wyrażają nastroje, prze-
mijanie lub trwanie. Artysta nie starał się w nich oddać portretu określonej 
osoby, ale za pomocą umownych znaków, kształtów zbliżonych do sylwet 
w sposób schematyczny kreuje formę. W prostocie, oszczędności, czystości 
bryły leży siła tych rzeźb. Szpunar, malując je na złoty kolor, potęguje wyraz 
metaforycznych treści. Użycie geometrii, schematów wynikało z inspiracji kon-
ceptualizmem, sztuką kinetyczną. Fascynacja relacjami geometrycznymi brył 
i figur doprowadziła do eksperymentów z formą, materią i kolorem, a nade 
wszystko z przestrzenią. Tym, co najbardziej dojmujące w rzeźbie Tadeusza 
Szpunara, wydaje się jednak synteza formy i jego stosunek do figuracji.

Tadeusz Szpunar studiował w pracowni prof. Xawerego Dunikowskiego 
na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1950-56. 
W 1955 roku był współzałożycielem Grupy XIV. Debiutował na wystawie 
„Xawery Dunikowski i jego uczniowie” w Warszawie w 1955 roku. Oprócz 
u Dunikowskiego, Szpunar uczył się również u Franciszka Kalfasa i Stanisława 
Popławskiego. To właśnie ten ostatni miał zaszczepić rzeźbiarzowi klasyczne 
podejście do sztuki – statyczność bryły i konstrukcji formy. Jeszcze w czasie 
studiów Szpunar był outsiderem. Przyjaźnił się z Jerzym Beresiem, Marią 
Pienińską i Bolesławem Chromym, z którymi przez pewien czas zajmował 
pracownię po Wacławie Szymanowskim.
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TADEUSZ SZPUNAR (ur. 1929)

"Głowa M.”, 1967 r.

drewno, 54 x 20,5 x 23,5 cm 
sygnowany, opisany i datowany na spodzie:  
'T. SZPUNAR | GŁOWA M. | 1967'

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 7 000 - 12 000

„Moja droga od sztuki figuratywnej do tej niefiguratywnej z lat siedemdziesiątych czy sześćdzie-
siątych, była płynna i logiczna. Wygląda na to, że szedłem własną drogą, chociaż nie mogę zaprze-
czyć, żeby całe ówczesne życie artystyczne nie kształtowało mojej osobowości”.

TADEUSZ SZPUNAR
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JAN JAWORSKI (ur. 1916)

"Przeście", około 1974 r.

drewno, stal, 135 x 48 x 28 cm 
sygnowany białą farbą na spodzie podstawy: 'Jaworski Jan | "Przeście"' 
na spodzie papierowa naklejka autorska z opisem, datą i adresem autora

cena wywoławcza: 18 000 zł 
estymacja: 20 000 - 30 000

Jan Jaworski znany jest przede wszystkim jako autor rzeźb metalowych. 
Jedna z jego kompozycji, wykonana w metalu, biała, strzelista, geome-
tryczna bryła stanęła w 1968 roku w Warszawie z okazji I Biennale Rzeź-
by w Metalu. Biennale zorganizowano jako odpowiedź na pozytywnie 
przyjęte przez krytyków Biennale Form Przestrzennych w Elblągu. Ideą 
przedsięwzięcia była współpraca robotników i artystów: około dwudzie-
stu wolskich zakładów produkcyjnych udostępniło artystom żelazny złom 
oraz zaplecze techniczne potrzebne do powstania rzeźb. Postawiono 
wówczas aż 60 obiektów wykonanych przez 35 twórców (m.in. Jerzego 
Jarnuszkiewicza, Macieja Szańkowskiego, Bronisława Chromego czy 
Elżbietę Misztal) w ramach trzech wystaw: Międzynarodowej Wystawy 

Rzeźby w Metalu w Fotografii, czasowej Wystawy Mniejszych Form 
Rzeźby (w Parku Sowińskiego) oraz Ekspozycji Dużych Rzeźb (galeria 
samochodowa przy ulicy Kasprzaka, po części zachowana do dziś).

Proponowana rzeźba pochodzi z lat 70. XX w. i została wykonana 
z drewna na metalowym stelażu. Kompozycja składająca się z dwóch 
wygiętych brył przytwierdzonych do siebie za pomocą metalowych trz-
pieni skupia się na grze – światła i cienia. Pomalowane na czarne drew-
no, kubizująca geometria, obłości i ostre ranty rzeźby powodują uczucie 
płynności. Oko podąża wzdłuż linii prowadzonej przez rzeźbiarza. Pracę 
można zaliczyć do nurtu abstrakcji geometrycznej.
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HENRYK MUSIAŁOWICZ (1914 - 2015)

Z cyklu "Księgi życia" 

drewno, 180 x 36 cm 
sygnowany u góry: 'H Musiałowicz'

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 18 000 - 25 000

„Pytania wydrapuję w kamieniu, drewnie, wyszarpuję z papieru. Wyruszam w podróż do tego, 
co w człowieku pierwotne. Do tego, co jak kamienie wypychane przez ziemię z okolicznych pól 
próbuje wydostać się na świat”. 

HENRYK MUSIAŁOWICZ







Henryk Telesfor Musiałowicz urodził się w Grodnie w 1914 roku. 
Pierwsze wspomnienia, które najmocniej utkwiły w pamięci artysty, 
wiążą się z powrotem ojca z wojny i powstania wielkopolskiego. W latach 
1932-36 uczęszczał do poznańskiej Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych 
i Przemysłu Artystycznego, gdzie jego opiekunem był profesor Bronisław 
Bartel. Zakończenie nauki zbiegło się z powołaniem do służby wojsko-
wej. W 1937 zdał egzamin do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Studia rozpoczął w pracowni malarskiej Leonarda Pękalskiego. Przerwał 
je wybuch wojny. Musiałowicz brał czynny udział w walkach. W 1944 

roku udało mu się zorganizować pierwszą indywidualną wystawę z której 
wszystkie obrazy spłonęły. W 1945 roku wrócił do Warszawy, ogrom 
zniszczeń, jaki go zastał, na stałe odcisnął piętno na nim i jego twórczości. 
W 1948 roku otrzymał dyplom ukończenia Akademii Sztuk Pięknych. 
W 1957 roku wyjechał do Holandii, tam zetknął się po raz pierwszy 
ze sztuką Rembrandta, która stała się dla niego inspiracją. Artysta czernią 
i bielą podbił Europę, wzbudzając zachwyt krytyków. W 1984 roku 
przeprowadził się do Puszczy Białej, gdzie zbudował pracownię i zaczął 
tworzyć obiekty rzeźbiarskie i instalacje.

„Słupy przynoszą wszystkie myśli z głębi serca, by iść zgodnie do uniwersalnej całości świata – 
problemów człowieka, ludzkości. To w pewnym sensie spłacenie długu wobec tych, którzy zginęli.
Szukając tej wielkiej tajemnicy natury, szukam zaufania do życia, zaufania do wszechświata, mocy 
Boga – natury, jedności i mocy wszystkiego. By iść dalej, dalej do celu, by dobro zwyciężyło zło 
w prawdzie. To próba wypowiedzi o świecie.
Mej refleksji, mych odczuć, myśli dramatu ziemi naszego czasu. To wezwanie do naszej wy-
obraźni. Słupy to: zadawanie pytań, pobudzanie wyobraźni, zadumy i refleksji, aby czynić nas 
doskonalszymi”.

HENRYK MUSIAŁOWICZ

Słupy z cyklu „Księgi życia” to swego rodzaju instalacje, które z wiel-
kim zaangażowaniem wykonywał Henryk Musiałowicz. Postawił sobie 
trudne zadanie – misję przypominania o dramatycznych przeżyciach II 
wojny światowej i powstania warszawskiego, o tragizmie, doświadczeniu. 
Poprzez symbole, fakturowość, kolorystyczne rozwiązania, misterne 
sklejanie kawałków oswaja surową materię drewna, z którego powstają 
te swoiste totemy. Nawiązuje w ich kształcie do sylwetki człowieka, 
a pragnie, aby były dla niego drogowskazem, znakiem czasów. Oglą-
dając rzeźby Musiałowicza surowe i ciężkie, obcujemy z mistycyzmem. 
Bożena Kowalska zauważyła, że „Słupy” to szczególne rzeźby. Są one 
realizowane w duchu obrazów, często jak one o reliefowo ukształto-
wanej, „pokaleczonej” płaskorzeźbowo powierzchni, polichromowane 
czarno-czerwono, biało i żółto-złociście. Czasami przypominają wiejskie 
kapliczki przydrożne albo przydrożny słup-totem, albo symbol żałoby, 
gdy poprzeczna belka przydaje im kształt krzyża. Czasami są smukłe jak 
pień drzewa, a niekiedy rozłożyste, lub skonstruowane z wielu różnych, 
nadbudowanych nad sobą części. Czasem pokaleczona faktura drewnia-
nych partii słupa skontrastowana bywa z metalowymi elementami, które 
wraz z czaszkami zwierząt, wieńczącymi niekiedy kompozycję, nabierają 
symbolicznego znaczenia natury ujarzmionej i dewastowanej przez czło-
wieka. Musiałowicz w naturze i sztuce znalazł swoją samorealizację, swoje 
najwyższe wartości i swoje spełnienie (Bożena Kowalska, O twórczości 
Henryka Musiałowicza, źródło: musialowicz.com). Jak mówił sam artysta: 
„Cała moja twórczość to próba wypowiedzenia siebie, szukanie tego, kim 

jestem. Własnego współczesnego, a zarazem polskiego oblicza nadziei 
i rozpaczy – ludzkiej i poza ludzkiej. Daję z siebie wszystko. Szukam 
najprostszego języka znaku i znaczeń, które nie muszą być znane do koń-
ca. Sztuka moja jest sztuką bolesnych konfliktów, głębokich rozterek. 
Odnoszę się do głębi wieków i głębi własnego wnętrza, własnych przeżyć, 
stamtąd czerpię siły, by wyrazić wartości uniwersalne. Chodzi o to, 
by patrzący na obraz znalazł podstawowe prawdy. Chcę przy tym mówić 
w sposób prosty i jednoznaczny, jest to ciąg pytań, doświadczeń i od-
powiedzi, które pomagają w porozumieniu i poznaniu ogólnoludzkiego 
pojmowania rzeczywistości, co daje jednocześnie spojrzenie na samych 
siebie. Chcę, aby moja sztuka miała jakąś wewnętrzną siłę i zmuszała 
do refleksji. By niosła nadzieję, będąc metaforą ludzkiego losu, w który 
wpisane są zarówno cierpienie, odrodzenie i ukojenie. Zastanawiam się, 
jak przez moją sztukę mówić.
Jak dać odpowiedzi na tragiczne pytania człowieka, który może zagubił 
sens swego istnienia wobec przerażającej golgoty człowieczej. Myślę, 
że sztuka ma wielkie, trudne do wytłumaczenia słowami zadanie. Jest 
to próba otwarcia okna na problemy świata. W twórczości szukam też 
energii podrywającej do życia, do samoobrony, do rozmyślań. Myślę, 
że artysta tyle jest wart, ile pozostawił po sobie swojej osobowości. 
Szukam wrażliwego człowieka, chcę go przez sztukę odnaleźć, by można 
było w życiu iść razem. Sztuka musi być refleksyjna i zadawać pytania” 
(Ewa Bogusz-Bołtuć, Człowiek i artysta. Wywiad z Henrykiem Musiało-
wiczem, „Estetyka i krytyka”, nr 6 (1/2004), www.estetykaikrytyka.pl).
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ANDRZEJ MEISSNER (ur. 1929)

Kompozycja, lata 60. XX w.

drewno, płyta, 140 x 57 x 44,5 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł 
estymacja: 12 000 - 20 000

Krótki i intensywny rozkwit twórczości Andrzeja Meissnera przypada 
na lata 50. XX wieku i związany jest ze środowiskiem krakowskim. Stu-
diował na krakowskiej ASP pod kierunkiem Hanny Rudzkiej-Cybisowej, 
której zawdzięcza niewątpliwie wrażliwość na kolor i swobodę ekspre-
sji. Miał opinię studenta bardzo zdolnego lecz niepokornego co wy-
nikało ze sprzeciwu artysty wobec socrealistycznej ideologii. Trudne 
doświadczenia wczesnego stalinizmu doprowadziły go do poszukiwań 
własnych środków wyrazu, zbieżnych z dążeniami młodego pokolenia 
krakowskich plastyków. Związał się z grupą artystów, na czele których 
stanął Tadeusz Kantor, podobnie jak Maria Jarema, Tadeusz Brzozowski, 
Jonasz Stern, Jadwiga Maziarska czy Erna Rosenstein poszukiwał wolno-
ści wypowiedzi artystycznej. Na przełomie 1956 i 57 roku wziął udział 
w zbiorowej Wystawie Młodej Plastyki Okręgu Krakowskiego w Pałacu 
Sztuki, która uznana została za pokoleniowy manifest młodego, krakow-
skiego środowiska twórczego. Początkowo tworzył prace figuratywne, 
które znamy jedynie z kilku zachowanych reprodukcji. Jego styl cecho-
wały wówczas linearyzm, synteza i formy określone grubym konturem. 
Na fali manifestu artystycznego Kantora, podobnie jak wielu twórców 
jego pokolenia, uwiodła go sztuka informel otwarta na przypadek, do-
puszczająca chaos jako czynnik twórczy, dająca pełną swobodę gestowi 

i artystycznej wypowiedzi. Poza nurtem informel nieobca z pewnością 
była młodym krakowskim artystom technika malarstwa wypracowana 
za oceanem przez Jacksona Pollocka ponad dziesięć lat wcześniej. Mimo 
krótkiego momentu, zdawałoby się odnalezienia własnej drogi twórczej, 
uporczywa niemożność zaakceptowania komunistycznych realiów 
doprowadziła w końcu Meissnera do emigracji z kraju. Zamieszkał 
we Francji, gdzie przez krótki okres twórczej aktywności związany był 
z działającą w Paryżu, międzynarodową grupą Phases. Wkrótce po tym 
epizodzie artysta rozstał się z malarstwem na rzecz rzeźby. W Paryżu 
wyczuł nowe tendencje i opowiedział się po stronie sztuki przed-
miotu – przedmiotu pojętego na sposób surrealistyczny. Jego droga 
artystyczna jest dobrym potwierdzeniem słów Michela Ragona, który 
we wstępie do książki Naissance d'un art nouveau – o tendencjach 
i technikach sztuki im współczesnej – pisał: „Sztuka aktualna na obraz 
naszej pośpiesznej epoki – znajduje się w ciągłym ruchu. Gdy myślimy, 
że właśnie ją pochwyciliśmy i zrozumieliśmy, ona jest już gdzie indziej. 
Porusza się przez cały czas w labiryncie. Gubimy ją i odnajdujemy 
w momencie, kiedy najmniej się tego spodziewamy. Ledwie publiczność 
przyzwyczaiła się do abstrakcji geometrycznej, pojawia się taszyzm, 
zaraz potem informel. (...)”.
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ARTYSTA NIEZNANY  

Maria klęcząca przy żłóbku, XVI-XVII w.

drewno lipowe, polichromowane, 43 x 28 cm

cena wywoławcza:  5 000 zł
estymacja: 6 000 - 10 000
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ARTYSTA NIEZNANY

Matka Boska Skępska , 1842 r.

drewno lipowe polichromowane, 25 x 12 x 8,6 cm 
na spodzie papierowa naklejka z napisem i datą: '1842'

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 - 4 500

LITERATURA: 
- porównaj: Aleksander Jackowski, O rzeźbach i rzeźbiarzach, Wyd. Krupski i S-ka, 
Warszawa 1998, poz. 30-34 (il.)
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ANNA DĘBSKA (1929 - 2014)

Przytulone jagnięta

brąz, wys.: 18 cm, szer.: 22 cm 
sygnowany z boku: 'Anna Dębska'

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 - 14 000

Anna Dębska była rzeźbiarką, którą śmiało możemy zakwalifikować do 
nurtu animalistycznego. „Ja prawdziwie kocham zwierzęta i ich pasję ży-
cia. One nie znają udawania, bo nie umieją kłamać”. Z miłości do zwierząt 
Dębska założyła hodowlę koni arabskich, które artystka wielokrotnie 
razy portretowała w rzeźbie. Mieszkała m.in. w Łazach Starych w gminie 
Łochów. Studiowała 1949-53 na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie w pracowniach profesorów Tadeusza Breyera i Maria-

na Wnuka. Studia ukończyła w roku 1954. Po ukończeniu studiów zajęła 
się rzeźbą postaci zwierząt, szczególnie koni. Od roku 1955 uczestniczyła 
w wystawach w kraju i za granicą. W roku 1979 wyjechała do Stanów 
Zjednoczonych i pozostała w Kalifornii do roku 1995. Po powrocie za-
mieszkała na stałe w Łazach, gdzie stworzyła stadninę koni wyścigowych. 
Jej córką jest Joanna Waliszewska, również znakomita rzeźbiarka, krytyk 
sztuki, pisarka; wnuczką jest Aleksandra Waliszewska – malarka.

„Prace artystki otacza klimat beztroski, swobody i nie poddawanej w wątpliwość radości życia. 
Nie ma w nich bagażu trudnych do rozwiązania zagadnień, nie budzą zastrzeżeń i wątpliwości. 
Nie stworzyły wokół siebie atmosfery dyskusji i sporów. Podobają się i wywołują uśmiech roz-
rzewnienia”. 

Z MAGAZYNU „PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY”
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JACEK SARAPATA (ur. 1948)

Koziołki

brąz, kamień, 27 x 15 x 14 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 - 6 000

Jacek Sarapata uzyskał dyplom w 1974 roku w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie w Pracowni Rzeźby prof. Jerzego Bandury. Zajmuje się 
głównie małą formą w brązie, ale również realizuje rzeźby monumental-
ne w kamieniu oraz w tworzywach sztucznych. Jego prace znajdują się 
w zbiorach muzealnych w Polsce, oraz w kolekcjach prywatnych w kraju 
i za granicą. Realizacje pomnikowe, plenerowe oraz sakralne na Śląsku. 
Wziął udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych, na któ-
rych był niejednokrotnie wyróżniany i nagradzany. Obecnie mieszka 
i pracuje w Katowicach. Pracuje jako nauczyciel akademicki w katowickiej 

Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Rzeźby na Wydziale Wzornictwa 
Przemysłowego. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Wziął udział w pracach nad projektami profesora Stanisława Kluski 
wystroju wnętrza kościołów parafialnych w Rusinowicach (1986) i Rojcy 
(1988). Pierwszą samodzielną realizacją sakralną był wystrój kościoła 
w Boryni, zaprojektowany w 1994 roku. Trzy lata później zaprojektował 
również cykl Drogi Krzyżowej w tymże kościele. W 2001 roku wykonał 
figurę Zmartwychwstałego Chrystusa umieszczoną na ścianie frontowej 
kościoła Świętej Rodziny w Tychach.
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STANISŁAW WYSOCKI (ur. 1949)

"Mercedes", 2001 r.

brąz, 30 x 11 cm 
z tyłu opisany: 'Stan Wys | 95/99 | 2001'

cena wywoławcza: 2 000 zł 
estymacja: 3 000 - 6 000

W latach 1978-1980 studiował na ASP w Poznaniu. W 1980 r. rozpoczął 
praktykę w „Hermann Noack Bildgiesserei” w Berlinie Zachodnim – 
w renomowanej odlewni rzeźb. Przez trzy lata doskonalił tam technikę 
odlewów na wosk tracony. W tym czasie realizowane tam były rzeźby 
takich atystów jak Henry Moore, Kenneth Armitage. W trakcie praktyki 
rozpoczął studia w Hochshule der Kunste, akademii sztuki w Berlinie. 

W 1986 powrócił do Wrocławia. W 1990 wraz z grupą wrocławskich 
artystów wystawił swoje prace w Cannden Art Center w Londynie. 
Pierwszą samodzielną wystawę zrobił w 1991 we wrocławskiej „Desie” 
przy pl. Kościuszki. Jego pracami zainteresowały się wówczas prestiżowe, 
skandynawskie galerie. Od tego czasu jego rzeźby znana są w Anglii, 
Danii, Szwecji, Belgii, Francji i w Niemczech.

„Wysocki tropi w bryle, formie przedstawiającej zamysł tematyczny takie możliwości łączenia 
naturalności z abstrakcją, kształtu biologicznego z geometrycznym, które przede wszystkim służą 
celniejszemu wyrażeniu 'zjawiska' cielesności. Stąd rezygnacja z twarzy, z portretowania. Te rzeź-
by są pozbawione zwieńczenia, są bez 'głowy'; w miejscu której jest tylko geometryczny znak, 
skrót formalny, pointujący resztę – rozkwitłe poniżej ciało, działające na odbiorcę i kształtem 
odlewu, i jego fakturą. Zmysłowość kształtu podbudowana została tu zmysłową formą”.

ANDRZEJ SAJ 
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STANISŁAW WYSOCKI (ur. 1949)

"Donna II", 2010 r.

brąz, marmur, 62 x 17,5 x 20,5 cm 
sygnowany, opisany i datowany u dołu: 'Stan Wys | 2/4 AP | 2010'

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 - 12 000

„Żywiołowość rzeźb Wysockiego jest przełożeniem jego indywidualnego charakteru: dynamizm 
i spontaniczność, z jaką reaguje na to, co dzieje się w życiu, w jego prywatnym i publicznym oto-
czeniu. Rzeźbiarz wybrał drogę artysty, który z uporem stara się przykrócić z tradycji sztuki to, 
co ją od początku konstytuowało: zmysłową i estetyczną fascynację pięknem. Udaje mu się prze-
łożyć piękno ciała ludzkiego na piękno formy; zmienny wzór natury, poprzez odczucia artysty, 
przemienia w trwałe dzieło. Taka sztuka trafia do odbiorcy… jest przezeń oczekiwana. Zdolność 
spełniania tych oczekiwań stanowi również domenę sztuki”.

ANDRZEJ SAJ

Stanisław Wysocki czerpie z bogatej tradycji awangardowej rzeźby euro-
pejskiej. Ogromny wpływ miało na niego spotkanie ze sławnym angiel-
skim rzeźbiarzem Henrym Moorem, który odcisnął piętno na rzeźbach 
Wysockiego i na jego postrzeganiu ludzkiej sylwetki. Najczęstszym tematem 
podejmowanym przez artystę są kobiece sylwetki. Figury stylizowane, nieco 
kubizujące formy, miękka secesyjna linia to znaki rozpoznawcze „kobiet” 

Wysockiego. Artysta w sposób abstrakcyjny ukazuje piękno kobiecego ciała. 
W „Donnie” główną rolę gra kobiecy tors. Rzeźbiarz prowokuje ascetycz-
ną formą, silnie naznaczoną cielesnością i witalnością. Pragnie, aby rzeźbę 
dotykano, gładzono. Silnie erotyczny, zmysłowy charakter rzeźby artysta 
otrzymał poprzez realistyczny kształt oraz połyskliwe, idealnie wygładzone 
powierzchnie.
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TOMASZ KAWIAK (ur. 1943)

Cegły, 1989 r.

brąz patynowany, 16 x 23,5 x 20 cm 
sygnowany z obu stron węższych boków 'TOMEK KAWIAK'  
oraz datowany: ‘1989’ i numerowany: '5/8'

cena wywoławcza: 4 000 zł 
estymacja: 5 500 - 8 000

Artysta jest jednym z najbardziej charakterystycznych twórców swego 
pokolenia. Ukończył malarstwo oraz architekturę wnętrz na warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, dyplom uzyskał w 1968. Związany z macierzystą 
uczelnią, w latach 1968-70 pracował jako asystent w pracowni ceramiki 
na Wydziale Malarstwa. W 1970 roku zaprezentował akcję „Ból Tomka 
Kawiaka”, podczas której zabandażował okaleczone przez służby miejskie 
drzewa przy jednej z lubelskich ulic. Tego samego roku wyjechał do Paryża, 
gdzie kontynuował artystyczną edukację w Ecole des Beaux-Arts. Znany 
z oryginalnych działań artystycznych m.in. akcji „cegłowania” (briquetage), 
polegającej na pozostawianiu przez artystę w miejscach, które odwiedzał 
podczas swych licznych podróży, jednakowych cegieł wypalanych w czerwo-
nej glinie, o wymiarach 20 x 10 x 3 cm.

W 1976 roku Tomek rozpoczął – trwającą do dziś – światową akcję tzw. 
cegłowania – brickwork, polegającą na tym, że pozostawia w różnych 
miejscach, które odwiedza w czasie swoich licznych wędrówek, specjalne 
cegły. Na początku, ze względów oszczędnościowych, były to wyłącznie 
cegły wypalane z czerwonej gliny (najtańszej), z wytłoczonym imieniem 
i nazwiskiem autora, wszystkie o wymiarach 20 x 10 x 3 cm. Dzisiaj cegły 
te są ciągle tych samych wymiarów, ale materiał, z jakiego powstają, jest 
już bardzo różnorodny, co wpływa na ich bogatą kolorystykę (od glazu-
rowanej gliny po brąz i różne gatunki marmuru). Ogarnięty pasją artysta 
pozostawia je w miejscach mało znanych, zapomnianych przez Boga 
i ludzi, ale przede wszystkim można spotkać cegły Kawiakowe wszędzie 
tam, gdzie kipi życie.
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TOMASZ KAWIAK (ur. 1943)

"Ga Suffit" Nr 2, 1997 r. 

brąz patynowany, drewno, 35,5 x 35 cm 
sygnowany i datowany p.d.: 'TOMEK | 1.9.9.7.' 
na odwrociu przyklejony papierowy certyfikat autentyczności  
z danymi pracy w języku francuskim

cena wywoławcza: 3 000 zł 
estymacja: 4 500 - 7 000

„Jego francuski mentor Cesar 'wypłynął' na lokalnym i międzynarodowym rynku sztuki dzięki 
'Kompresjom' – abstrakcyjnym rzeźbom wykonanym ze sprasowanych wraków samochodo-
wych, realizowanych z powodzeniem przez kilkadziesiąt lat, począwszy od pierwszych ekspo-
natów z 1960 roku. Bez wątpienia Tomek Kawiak poszedł jego tropem. Tworząc bardzo oso-
biste 'obrazy' wykonane w technice kolażu, zawierające m.in. wycinki prasowe, zdjęcia lub ich 
fragmenty oraz elementy czysto malarskie (najczęściej o charakterze szkicowym) poświęcone 
historii. Jak napisał znany francuski krytyk Pierre Restany: 'Tomek Kawiak stał się znany w Euro-
pie dzięki zainteresowaniu, jakie okazał dżinsom, które nastąpiły po cegłach w analitycznym i kry-
tycznym wyobrażeniu rzeźbiarza. W ten sposób Tomek Kawiak przeszedł w 1978 roku od cegły 
w kieszeni do kieszeni dżinsów'”.

LECHOSŁAW LEMAŃSKI
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MIROSŁAW BAŁKA (ur. 1958)

"Last Supper", 2005 r.

instalacja/drewno, plexi, 27 x 21 x 43 cm 
na spodzie papierowa naklejka: 'Miroslaw Balka The Last Supper, 2005 
| Glass and MDF wall object, 13 x 21,5 x 18 cm | Edition of 12 + 2 A.P. 
Published by Edition Schellmann, | Munich-New York for 51. Biennale di Ve-
nezia' oraz odręcznie: '7/12 M. Bałka'

cena wywoławcza: 18 000 zł 
estymacja: 25 000 - 35 000

WYSTAWIANY: 
- 51 Biennale w Wenecji, Wenecja 2005

„Wiele z moich prac powstawało trochę po omacku, to były próby lepienia pewnych znaków za-
pytania. Zresztą bardziej interesujące są pytania niż formułowanie odpowiedzi, szukanie kształtu, 
formy, które są pytaniami o doświadczenie. Możemy mówić, że pewne doświadczenia młodości 
są wspólne, ale one nigdy nie są takie same (…). Przy pomocy sztuki, za pośrednictwem dzieła, 
można toczyć pewien dialog, nie rozmawiając ze sobą bezpośrednio. Znacznie trudniej byłoby 
rozmawiać z kimś nieznanym o jakichś bardzo intymnych przeżyciach”.

MIROSŁAW BAŁKA





„Twórczość Mirosława Bałki obejmuje liczne rzeźby, szereg prac 'site-spe-
cific', krótkie filmy wideo i niezliczone prace na papierze – głównie rysunki. 
Wspólnym mianownikiem tej zróżnicowanej praktyki jest minimalistyczna 
formalna składnia połączona z szerokim słownikiem metaforycznych ma-
teriałów. Od czasu gdy Bałka wszedł do mainstreamu międzynarodowego 
obiegu sztuki na początku lat 90., jego prace nie tylko pojawiają się na waż-
nych wystawach i wchodzą w skład prestiżowych kolekcji, lecz wywołują 
wiele dyskusji z udziałem krytyków, kuratorów, historyków sztuki i filozofów. 
W konstelacji odniesień wiązanych z jego twórczością ważne miejsce zajmu-
ją giganci europejskiego modernizmu literackiego, tacy jak Beckett, Joyce czy 
Celan. Nawiązania te, kreślone z całą powagą, ukazują Bałkę jako posłańca 
anioła, łkającego na kresach sponiewieranego kontynentu, desperacko 
próbującego wydobyć jakiś sens z udręki i absurdalności wszechświata. 
Interpretacjom takim, jakkolwiek dotykają one istotnych wątków twór-
czości Bałki, umyka jednak poruszająca subtelność jego mniej oczywistych 
prac (…)” (Kasia Redziś, Nerw, [w:] Mirosław Bałka, „Nerw Konstrukcja”, 
Warszawa 2017, s. 51, 81). Prace Bałki wiążą się często z poszukiwaniem 
śladów ukrytego lub przywróceniem wymazanego; są reakcją na odruch 
odtwarzania tego, co minęło: nieobecność miewa większy ciężar gatunkowy 
niż obecność.

Prezentowana praca zbudowana jest z dwóch przezroczystych szklanek 
ustawionych na drewnianej tacy. Pozbawiona została ona jakichkolwiek 

ozdób – ma proste, wręcz surowe kształty. Ich minimalizm nasuwa skoja-
rzenia z nowoczesnym designem, unikającym dekoracyjności, operującym 
syntetyczną zgeometryzowaną formą. Kluczem do interpretacji tej pracy 
jest jej tytuł, wskazujący na biblijne odwołania. Ostatnia Wieczerza była 
ostatnim posiłkiem Jezusa, ostatnią chwilą pokoju – po niej czekała go męka 
i śmierć. Jednocześnie stanowiła zapowiedź obmycia ludzkości z grzechów. 
Można uznać pracę Bałki za symbol tego wydarzenia, ale również jako 
swego rodzaju podsumowanie 2000 lat, dalekie od idei chrześcijańskich – 
pełnych przemocy, wojen i tragedii.

Inną możliwą interpretacją jest odwołanie się do często podejmowane-
go przez Bałkę tematu Holocaustu – w tym kontekście szklanki mogą 
opowiadać historię ludzi, którzy chcieli z nich skorzystać, ale nie zdążyli. 
Artysta zapytany dlaczego podejmuje ten dyskurs odparł: „Zastanawiam 
się, mówiąc słowami Nałkowskiej, dlaczego ludzie ludziom zgotowali ten los, 
i czy uczyniliby to ponownie? Myślę, że szybko zapominamy i zwalamy winę 
na innych. Dlatego ja chcę przypominać”. Te słowa tłumaczą skonfronto-
wanie nowoczesnej formy instalacji z tradycyjnym motywem Ostatniej 
Wieczerzy, wyrażając przekonanie autora o repetycyjności dziejów. Można 
zastanowić się również czy prezentowana instalacja nie stanowi swego 
rodzaju wezwania do kultywowania codziennego życia, zwyczajnego i peł-
nego monotonii, niedocenianego aż do momentu jego utraty. Przypomina 
o niejasnych kolejach losu, który stanie się naszym udziałem.
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RYSZARD LITWINIUK (ur. 1966)

"CANDORIS" z cyklu Metamorphoses - Empty Spaces,2015 r.

aluminium polerowane, drewno, 42 x 60 x 70 cm 
sygnowany i datowany u dołu: 'monogram wiązany 'RL'  
| 2015 | Ryszard Litwiniuk'

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 - 6 000

„Moje poszukiwania w obrębie materiału, jakim jest drewno, są staraniami, 
by dotrzeć do serca i źródeł jego energii życiowej. Podchodzę do drewna 
z szacunkiem, świadomy tego, że mój dotyk ma przyczynę i swoje konsekwen-
cje na drodze odkrywania wewnętrznej tajemnicy, bogactwa i piękna. Każde 
drzewo ma swoją własną historię do opowiedzenia...” W cyklu: Open Concept 
– „Metamorphoses Empty Spaces” – artysta podąża w stronę metafizyki. 
W sferze jego zainteresowań znajduje się bryła w całej swej objętości, jej struk-
tura i architektura oraz wewnętrzne molekularne połączenia materii. Dzięki 
powtarzalności i multiplikacji mechanicznych cięć oraz umieszczeniu metalo-
wych elementów z nieożywionej struktury wydobywa kształty geometryczne, 
by potem przez sekwencyjne ich ułożenie przywrócić jej quasi-organiczną 
formę. Litwiniuk, tworząc, odrzuca zbędne narzędzia, eliminuje niepotrzebne 
detale, narrację i dekoracje, których nadmiar często przeszkadza. Podporządko-
wuje swoje dążenia nie do formy końcowej, lecz do samego procesu tworzenia 
i do materiału, który w danym momencie ma do dyspozycji.

Ryszard Litwiniuk urodził się w 1966 roku, jest absolwentem Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Edwarda 
Sitka. W latach 1998-2013 mieszkał i pracował w Kanadzie. Obecnie 
tworzy w Warszawie i na Żuławach. Jego prace prezentowano na wielu 
wystawach indywidualnych i zbiorowych w galeriach w Kanadzie 
(1998-2011) – m.in.: McMichael Canadian Art Collection, MacLaren Art 
Centre, Samuel J. Zacks Gallery, York University, University of Toronto, 
Mount Carmel Museum & Art Gallery, Thames Art Gallery, Karsh-Mas-
son Gallery Art Square Gallery, Living Arts Centre, Distillery District, 
Cambridge Sculpture Garden, Toronto Art Fair International; USA 
(2010) – Command Solutions Space, Buffalo, Nowy Jork); Polsce (1992-
1997) – Galeria EL (Elbląg), BWA Sopot, Galeria Rzeźby Warszawa; 
Szwecji (1998) – Konsthall Kulturcentrum Ronneby; na Węgrzech (2016) 
– Small Gesture, Nature Alliance, Eco Avantgarde, Kunsthalle-Mucsar-
nok, Budapeszt. 
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HAKAN BAKIR (ur. 1984)

"Homeland"

metal, 32 x 78 x 50 cm 
sygnowany na spodzie: ‘HB’

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 - 12 000

„Kiedy pracuję, nie wiem gdzie jestem, w jakim jestem kraju, jaka jest data, jaka godzina, w trakcie 
pracy nie istnieje dla mnie czas i miejsce. Jestem w piekle? Jest wojna? Mam mój stół do spawania, 
jedną myśl, jedną formę. Ale i tak to łatwiejsze, niż zmaganie się z rzeczywistością czy myślenie 
o rzeczach codziennych. Nie pamiętam miejsca, jak się w danym miejscu pracowało, pamiętam 
rzeźbę, czas, emocje. To jest filtr pozwalający mi przetrwać”.

HAKAN BAKIR

Prezentowana rzeźba zatytułowana „Homeland” wykonana została 
w metalu, własną oryginalną techniką. Hakan Bakir w rzeźbie podejmuje 
próbę zmierzenia się z materią, jak sam mówi „Mam wrażenie, że rzeźbienie 
w metalu jest jak okiełznanie dzikiego konia, który ciągle próbuje zrzucić cię 
z siodła, dopiero gdy widzę, że zbliża się efekt końcowy, to powoli osiągam 
równowagę, uspokojenie, optymizm”. Abstrakcyjna, ciężka forma, wygięcie 
metalu, który cały jest spękany, pełen szczelin, zdaje się być metaforycznym 
poszukiwaniem tytułowej ojczyzny. „Skorodowane miejsca to dla mnie 
przejście między czymś co istnieje, a czymś czego nie ma”. Poszukiwania 
prowadzą artystę od form zoomorficznych do zupełnie abstrakcyjnych. Jak 
sam mówi – wszystko zależy od spojrzenia i skojarzeń oglądających.

Artysta rzeźbiarz urodzony w 1984 w Izmit w Turcji. W 2013 ukończył 
studia magisterskie na wydziale rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych 
w Istambule (Mimar Sinan Guzel Sanatlar Universitesi). Jego prace można 
znaleźć w kolekcjach państwowych i prywatnych: w kolekcji Muzeum 
Uniwersytetu Inonu w Malatji w Turcji (Malatya İnönü Üniversitesi), Myra 
Gallery w Stanach Zjednoczonych oraz prywatnych zbiorach kolekcjonera 
Metina Mizrakli. Artysta urodził się w Turcji, ale to Polskę wybrał na miejsce 
artystycznej twórczości. W 2017 wystawiał dwukrotnie swe prace w Polsce: 
w Fundacji Atelier Foksal w Warszawie oraz w SuperSam Galeria BWA 
SOKÓŁ Nowy Sącz.





74
TOMASZ GÓRNICKI (ur. 1986)

Z cyklu "Friends in my head" - Vidocq

brąz polerowany, metal, wys. 20 cm, wym. postumentu: 102 x 35 x 35 cm 
sygnowany na postumencie: 'Gór | nic | ki'

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 - 14 000

I'm so happy 'cause today
I've found my friends
They're in my head
I'm so ugly, but that's okay,
'cause so are you ...

NIRVANA: LITHIUM

Urodził się w 1986 roku, a w 2010 roku ukończył z wyróżnieniem wydział 
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Janusza Anto-
niego Pastwy. Jest synem rzeźbiarza Waldemara Górnickiego.
„Friends in my Head” to cykl głów portretowych wyimaginowanych 
przyjaciół artysty. Wszystko zaczęło się od projektu dla firmy odzieżowej 
Rage Age, która zamówiła u Górnickiego 11 głów do kolekcji voo doo. 
Artysta tak upodobał sobie ten temat, że z 11 głów powstało kolejnych 60. 

Każda jest wariacją artysty na temat jego stanu emocjonalnego, zapisem 
jego myśli i przeżyć. Stworzone z żywicy epoksydowej, ze sztucznego 
kamienia, z aluminium, z brązu, pokryte materiałem odzwierciedlają jego 
mimikę – grymas, uśmiech, strapienie. Podobieństw i inspiracji Górnickiego 
można szukać w twórczości Damiana Hirsta – słynna diamentowa czaszka. 
Przedstawienie czaszki odsyła do tematu memento mori – pamięci o prze-
mijaniu, kruchości życia.
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MAURYCY GOMULICKI (ur. 1969)

Queenie (Purple), 2017 r.

aluminium polerowane, 40 x 10 x 10 cm 
sygnowany, datowany i opisany na spodzie:  
'QUEENIE | (PURPLE) | UNIKAT | sygnatura | 2017'

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 20 000 - 30 000

Artysta, grafik, fotograf, autor instalacji plastycznych i krótkich form 
filmowych. Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie (1987-1992). 
W 1992 otrzymał dyplom z Grafiki Warsztatowej (prof. R. Strenta) 
i Malarstwa (prof. J. Tchórzewski). Studiował także za granicą. Swoje 
prace – grafiki komputerowe, rysunki, instalacje, fotografie, prezento-
wał m.in. w Muzeum Warszawskiej ASP, Centrum Sztuki Współczesnej 
Zamek Ujazdowski i Małej Galerii ZPAF CSW w Warszawie, Galerii FF 
w Łodzi, Centre d'Art Contemporain w Grenoble (1992), Ernst Múzeum 
w Budapeszcie (1997). Konsultant i współautor fotografii w projekcie 
pn.: „ABCDF – słownik wizualny Meksyku Miasta” (2000-02). W latach 
2003–05 jego projekt Air Bridge został zrealizowany w ramach: InSite – 

Art Practices in the Public Domain w San Diego (USA) i Tijuana w Mek-
syku. W piśmie Machina prowadził rubrykę pt. Rzecz kultowa, o najdziw-
niejszych gadżetach świata (później we Fluidzie). W ramach projektu 
„MEXXXICO Erotica Shop” zaprojektował w Meksyku, wspólnie z Jorge 
Covarrubias i Salvador Quiroz, sieć różowych sex-shopów. Przez szereg 
lat był również autorem okładek do książek naukowych w wydawnictwie 
PWN oraz ilustracji dla dzieci w miesięczniku Pentliczek. Publikował m.in. 
w pismach Fluid, Piktogram – talking pictures magazine i Trzaskopismo. 
Zilustrował ponadto meksykańskie wydanie „Iwony, księżniczki Bur-
gunda” Witolda Gombrowicza. Autor 5 filmów animowanych. Mieszka 
w Warszawie i Meksyku.





SZTUKA DAWNA  
PRACE NA PAPIERZE 

Aukcja 16 listopada 2017, godz. 19
wystawa obiektów: 6 – 16 listopada 2017

Witold Wojtkiewicz, "Komedianci", 1905 r.

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

SZTUKA DAWNA  
XIX WIEK • MODERNIZM • MIĘDZYWOJNIE 

Aukcja 14 grudnia 2017, godz. 19
wystawa obiektów: 1 – 14 grudnia 2017

Stanisław Wyspiański, Macierzyństwo, 1904

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



SZTUKA DAWNA  
XIX WIEK • MODERNIZM • MIĘDZYWOJNIE 

Aukcja 14 grudnia 2017, godz. 19
wystawa obiektów: 1 – 14 grudnia 2017

Stanisław Wyspiański, Macierzyństwo, 1904

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



SAMOCHODY KLASYCZNE I MOTOCYKLE  
Aukcja 2 grudnia 2017, godz. 17

wystawa obiektów: 1 – 2 grudnia 2017 r.

Ardor Auctions, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, tel.: 22 395 61 26, www.ardorauctions.pl



SAMOCHODY KLASYCZNE I MOTOCYKLE  
Aukcja 2 grudnia 2017, godz. 17

wystawa obiektów: 1 – 2 grudnia 2017 r.

Ardor Auctions, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, tel.: 22 395 61 26, www.ardorauctions.pl Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Marszałkowska 34-50,  Warszawa, tel. 22 584 95 34, www.desa.pl

Ryszard Winiarski, "Penetration of Real Space... ", 1974 r.

SZTUKA WSPÓŁCZESNA 
GEOMETRIA I OP-ART

Aukcja 7 grudnia 2017 r., godz. 19
wystawa obiektów: 21 listopada – 7 grudnia 2017 r.



FOTOGRAFIA KOLEKCJONERSKA
SŁAWY • GWIAZDY • OSOBOWOŚCI 

Aukcja 15 listopada 2017 r., godz. 19

wystawa obiektów: 2 – 15 listopada 2017 r.

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

Milton H. Greene, Marilyn Monroe



FOTOGRAFIA KOLEKCJONERSKA 
AWANGARDA ARTYSTYCZNA 

Aukcja 14 listopada 2017 r., godz. 19

wystawa obiektów: 2 – 14 listopada 2017 r.

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

Andrzej Lachowicz, Na ukos



PLANSZE KOMIKSOWE I ILUSTRACJA
Aukcja 19 grudnia 2017 r., godz. 19

wystawa obiektów: 8 – 19 grudnia 2017 r.

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

Mieczysław Wiśniewski, Kapitan Kloss, cz. XVI - Spotkanie na zamku, plansza komiksowa nr 10, 1973 r.



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

Piotr Starościc, Marina na żółtym tle, 2017

MŁODA SZTUKA 
Aukcja 28 listopada 2017 r., godz. 19

wystawa obiektów: 20 – 28 listopada 2017
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Jeśli posiadasz obraz
lub inny przedmiot
kolekcjonerski,
skontaktuj się z nami...

osobiście, przynosząc 
obiekt do Działu Przyjeć...

3
e-mailem, wysyłając zdjęcie 
(do 2 MB) i opis na adres:
wyceny@desa.pl...

lub wysyłając zdjęcia  
i opisy tradycyjnym listem.

Obiekty przyjmowane są  
w depozyt na dokument  
Pokwitowania Tymczasowego.

Poczekaj na odpowiedź.  
Komisja wstępnie oceni 
obiekty na podstawie 
otrzymanych zdjeć  
w terminie 14 dni.

7
Nasz pracownik przedstawi 
 Ci ocenę komisji...

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

Poprosimy o dostarczenie
obiektu osobiście lub
pomożemy zorganizować
transport.

Będąc w posiadaniu 
obiektu, zweryfikujemy 
wycenę i uzgodnimy 
warunki sprzedaży.

11
Następnie zaprosimy do podpisania 
umowy komisowej w naszym biurze 
lub dokument wyślemy do podpisu 
pocztą bądź jego skan drogą 
e-mailową.

Sprzedawanie obrazów za pośrednictwem DESY Unicum jest proste. 
Wstepna wycene otrzymasz bezpłatnie, nawet nie wychodzac z domu.

Nie wszystkie obiekty mogą być włączone do oferty aukcyjnej, niektóre 
przeznaczamy do sprzedaży w naszych galeriach. Obiekty galeryjne  
prezentowane są również na naszej stronie internetowej www.desa.pl

8 9 10

JAK SPRZEDAĆ OBIEKT NA AUKCJI  
W DESA UNICUM?



HARMONOGRAM 
AUKCJI 2017

MŁODA SZTUKA 

Aukcja 28 listopada, termin przyjmowania obiektów do 24 września
Aukcja 21 grudnia, termin przyjmowania obiektów do 29 października

SZTUKA DAWNA
PRACE NA PAPIERZE

Aukcja 16 listopada, termin przyjmowania obiektów do 9 października

SZTUKA WSPÓŁCZESNA 
KLASYCY AWANGARDY PO 1945

Aukcja 7 grudnia, termin przyjmowania obiektów do 23 października

SZTUKA DAWNA 
XIX WIEK. MODERNIZM. MIĘDZYWOJNIE

Aukcja, 14 grudnia, termin przyjmowania obiektów do 7 listopada

BIŻUTERIA KOLEKCJONERSKA

Aukcja, 12 grudnia, termin przyjmowania obiektów do 19 października

Biuro przyjęć obiektów DESA Unicum
ul. Marszałkowska 34-50,  00-554  Warszawa, tel. + 48 22 584 95 30
e-mail: wyceny@desa.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 11-19, sobota 11-16

Wyceny biżuterii odbywają się w Galerii Biżuterii
ul. Nowy Świat 48, 00-363 Warszawa, +48 22 826 44 66, 

e-mail: bizuteria@desa.pl
Godziny otwarcia galerii: pon. - pt. 11-19, sob. 11-16 

Wyceny: śr. 15-19, czw. 11-15



PRZEWODNIK DLA KLIENTA

I. PRZED AUKCJĄ

1. Cena wywoławcza

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

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

wywoławcza lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna

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

i 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 zaint-

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

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

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

opłat dodatkowych. 

4. Estymacje w walutach innych niż polski złoty

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

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

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

5. Cena gwarancyjna

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

Zawarta jest pomiędzy ceną wywoławczą a dolną granicą estymacji. Jej wysokość jest informacją pouf-

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

cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warun-

kowej. Fakt ten zostaje ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

6. Transakcja warunkowa

Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej. Transakcja 

warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobow-

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

wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę do poziomu ceny gwaran-

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

równych cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej 

oferty od innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. W 

takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysłu-

guje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie 

dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

7. Obiekty katalogowe

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

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

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

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

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

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

być celowo nieujawnione. 

8. Stan obiektu

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

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

wani zakupem konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej 

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

my rekomendować. Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zach-

owania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają 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 prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi 

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

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

pracownię opraw. 

9.  Wystawa obiektów aukcyjnych

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

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

gółowe informacje o poszczególnych obiektach.

10. Legenda

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

 - obiekty bez ceny gwarancyjnej

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

bierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 

egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:

  1)   5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro 

(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 równowar-

tość 500 000 euro - jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500 euro.

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

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

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

nia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki. 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 gran-

iczny w wysokości 8% kwoty wylicytowanej

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

określanych jako chronione lub zagrożone

◊ - obiekty z pozwoleniem na wywóz

11. Prenumerata katalogów

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

drogą mailową na adres: prenumerata@desa.pl. Katalogi dostępne są również na naszej stronie inter-

netowej 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 razie zaistnienia sporu w 

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

Zastrzegamy sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

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

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

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

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy PRZEWODNIK DLA KLIENTA.  

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

a kupującym w ramach aukcji. DESA Unicum pełni 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.



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

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

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

być równolegle prowadzone w 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 licytac-

ji. Klientom, którzy posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych aukcjach, 

możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie lizaka aukcyjnego. W przypadku jego zgu-

bienia 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 odpow-

iedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. Formularz zlecenia dostępny jest na ostatnich st-

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Licytacja w imieniu klienta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

5. Tabela postąpień

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

li 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, kartami płatniczymi (MasterCard, VISA) oraz 

przelewem bankowym na konto:

Bank Pekao S.A. 27 1240 6292 1111 0010 6772 6449, SWIFT PKOP PL PW

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

2. Płatność w walutach innych niż polski złoty

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

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

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

Przeliczenia dokonujemy po dziennym kursie kupna waluty Banku Pekao 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.

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 ko-

sztami 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 pa-

kowaniem 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. Przypo-

minamy, 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, m.in. koralowiec, 

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

ku, 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 prze-

pisów 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 oznacze-

niu przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub regulowanych prawem 

gatunków roślin i zwierząt.

cena postąpienie

0 – 2 000 100

2 000 – 3 000 200

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

5 000 – 10 000 500

10 000 – 20 000 1 000

20 000 – 30 000 2 000

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

50 000 – 100 000 5 000

100 000 – 300 000 10 000

300 000 – 500 000 20 000

powyżej 500 000 wg uznania aukcjonera



WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

1. WPROWADZENIE

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

określonych: 

a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIERDZENIA AUTEN-

TYCZNOŚCI,

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

w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA, 

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

na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks 

bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.

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

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

na brzmienie niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz 

WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

2. DESA UNICUM JAKO POŚREDNIK HANDLOWY

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

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

zmianach lub w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

3. LICYTOWANIE NA AUKCJI

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

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

dostarczyć wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwi-

erdzający 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 pow-

inni wypełnić formularz „zlecenie licytacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie in-

ternetowej 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 akcep-

tuje zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której DESA Unic-

um 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 najwyższą ofertę, wówczas 

dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym 

limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu 

tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem 

bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do siedziby DESA Unicum przynajmniej 24 godziny 

przed rozpoczęciem aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

3) Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci licytacji telefon-

icznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie in-

ternetowej DESA Unicum lub w siedzibie DESA Unicum. Wszystkie zlecenia licytacji powinny być 

przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście do siedziby DESA Unicum przyna-

jmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania fotokopii dokumen-

tu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. Dostarczone później zlecenia mogą nie być 

zrealizowane. Licytacja telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem 

telefonicznym licytujący może określić na zleceniu limit, do którego pracownik domu aukcyjnego 

będzie licytować  pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pra-

cownik 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 zobow-

iązuje 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 Unicum i komi-

tentem. Cena gwarancyjna nie może przekroczyć dolnej granicy estymacji.

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

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

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

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

wynik sprzedaży w ramach aukcji uznaje się za ostateczny. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i dolarach amerykańskich mają charakter wyłącznie orientacyjny.

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

cytacji. 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 WARUNKOM 

SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA

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

z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. 

Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

2) Do kwoty wylicytowanej mogą zostać doliczone inne podatki i opłaty, jeśli w katalogu zaznaczone 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, kartą lub przelewem bankowym:

a) DESA Unicum akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA

b) DESA Unicum akceptuje płatność przelewem bankowym na konto

Bank Pekao S.A. 27 1240 6292 1111 0010 6772 6449, SWIFT PKOP PL PW 

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 zobowiązana do prze-

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

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

kupującego ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia. 

6. ODBIÓR ZAKUPU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki licytujących i kupujących  

z jednej strony oraz Domu Aukcyjnego DESA Unicum i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻY 

AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji.



WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI

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

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

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

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

idłowe 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: 22 584 95 32. 

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

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

7. BRAK PŁATNOŚCI

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

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

środków prawnych: 

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

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

c) odrzucić 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 nabywcy 

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 przeprowadzeniem 

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

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

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

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

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

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

zgadzają się, że DESA Unicum i spółki powiązane mogą wykorzystać te dane 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 22 584 95 32.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1) DESA Unicum wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI POTWIERDZENIA AUTEN-

TYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.

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

ograniczona wyłącznie do ceny nabycia zapłaconej przez kupującego.

3) DESA Unicum nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na piśmie w informacjach podanych 

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

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

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

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

powyżej, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szcze-

gólna, 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 oszust-

wa bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej. 

10. PRAWA AUTORSKIE

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

obiektu.

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

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

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

DESA Unicum. 

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, 

o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI 

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

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

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

3) Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ okazałoby się 

nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal 

obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw  wynikających z WARUNKÓW 

SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie 

uchyla  obowiązywalności całości bądź części z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUK-

CYJNEJ.

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 pow-

iększoną o opłatę aukcyjną,

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

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

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

jest zobowiązany do  zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie 

powyżej 15 000 euro.

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

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

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

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

(konsumentowi).  Powyższa gwarancja nie obejmuje:  

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

odpłatnie, w drodze darowizny lub dziedziczenia;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i innych ekspertów; 

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

o mniej niż 15 lat;

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

nieprawidłowe określenie części tego stulecia (połowy lub ćwierci);

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

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

podane w opisie;

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

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

uznawane za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 

mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.



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 

Rzeźba i formy przestrzenne • 500ARZ009 • Aukcja 9 listopada 2017 r.

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

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych 
osobowych oraz o 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 Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 34-50, 00-554 Warszawa, tel. 22 584 95 25, fax 22 584 95 26, 
e-mail: biuro@desa.pl, www.desa.pl NIP: 5272644731 REGON: 142733824 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS0000372817.

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. 22 584 95 32, fax 22 584 95 26

e-mail: zlecenia@desa.pl

Należność za zakupiony obiekt 

  Wpłacę na konto bankowe Banku Pekao S.A.  27 1240 6292 1111 0010 6772 6449 

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

  Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy



Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN
POLIN Museum of the History  
of Polish Jews
Ul. Anielewicza 6, Warszawa

Odwiedź Muzeum POLIN, 
którym zachwycił się świat
VISIT POLIN MUSEUM, WHICH HAS TAKEN 
THE WORLD BY STORM

Patroni medialni

The European Museum of the Year 2016
European Museum Academy Prize

Europa Nostra Award

www.polin.pl
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UL. MARSZAŁKOWSKA 34-50          00-554 WARSZAWA          TEL.: 22 584 95 25          EMAIL: BIURO@DESA.PL
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