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powyższy cytat ujawnia stosunek artysty do prób zaszeregowania 
do jednego z nurtów w powojennym malarstwie polskim. jednak 
pomimo ewidentnych ideowych wpływów twórców koloryzmu takich 
jak np. jan cybis czy Artur nacht-Samborski twórczość Dominika 
wymyka się wszelkim definicjom. „natura ma większy wpływ na moje 
malarstwo niż wszyscy mistrzowie” – to wypowiedź malarza najlepiej 
określająca jego postawę artystyczną od początku charakteryzującą 
się indywidualnym rysem. po krótkim okresie figuratywnym zaczął 
odchodzić od form przedstawiających w stronę abstrakcyjnych. 
Obrazy z tamtego okresu zbliżone były do malarstwa informel, 
pozostając w kręgu fascynacji kolorem i naturą. Dominik wcześnie 
wypracował indywidualny, niepowtarzalny styl w malarstwie, któremu 
pozostawał wierny przez wiele lat, konsekwentnie doskonaląc język 
artystycznej wypowiedzi. Artysta sięgając po siłę koloru, oddawał ją 

w służbę odmienną niż w przypadku jego nauczycieli kolorystów 
– pokładał bowiem większą wiarę w artystyczną samoistność 
i samowystarczalność koloru. Barwa służy w jego płótnach 
interpretowaniu wewnętrznych stanów emocjonalnych, które powoduje 
kontakt artysty z naturą. W odróżnieniu od malarstwa kapistów, 
w pewnym sensie realistycznego, bo uwikłanego w doświadczenie 
przedmiotu, jest to sztuka, za której podstawę przyjąć należy 
odmienny rodzaj doświadczenia i obcowania ze światem. ekspresja 
obrazów Dominika sprawia, że rzeczywistość w nich przedstawiona 
zdaje się być w nieustającym procesie kreacji. jak pisał peter Selz we 
wstępie do słynnej wystawy „15 polish painters” w momA w 1961 
roku – jego obrazy przywołują nie tyle formy natury ile procesy 
w niej zachodzące, a widziany przez niego świat podlega bezustannej 
metamorfozie.

„tylko obłąkańcy tworzą szkoły. Albo też szkoła powstaje, gdy słabsi ciągną za mocniejszymi. 
W wypadku koloryzmu – kto malował barwnie, był do niego zaliczany. irytowało to 
prawdziwych kolorystów, bo wrzucano im w ten worek zbyt wielu 'knociarzy'. może dlatego 
tak bardzo krytykowano później całych ruch”.   

tADeuSz DOminik, RADOŚĆ kOLORu, [W:] eLŻBietA DzikOWSkA, ARtYŚci móWiĄ, WARSzAWA 2011, s. 66
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tADeuSz DOminik (1928 - 2014)
Pejzaż, 1968 r.

olej/płótno, 60 x 80 cm
sygnowany p.d.: 'Dominik'

cena wywoławcza: 35 000 zł  
estymacja: 45 000 - 60 000





W latach 90. tadeusz Dominik miał już ugruntowaną pozycję 
na scenie polskiego malarstwa. przez lata wypracowywał własny, 
indywidualny styl polegający na szczególnej wizji natury, oscylującej 
na granicy pomiędzy sztuką przedstawiającą i abstrakcją. na 
płótnach Dominika kłębowiska świetlistych, laserunkowo nakładanych 
barw przeistaczają się w organiczne formy, przywodzące na 
myśl mięsiste kwiaty, rozłożyste krzewy, bezkresne łąki, leśne 
dukty i złożone z kilku planów, perspektywicznie przedstawiane 
krajobrazy. Dominik studiował malarstwo w Akademii Sztuk 

pięknych w Warszawie, dyplom uzyskał w 1953 roku w pracowni 
prof. jana cybisa. W 1951 roku rozpoczął pracę pedagogiczną 
na stołecznej uczelni i przeszedł przez wszystkie stopnie 
kariery akademickiej, od asystenta do profesora zwyczajnego 
(1988). Dwukrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału malarstwa 
warszawskiej ASp. Był laureatem m.in. nagrody im. jana cybisa 
(1973) i stypendystą Ford Foundation (1962). jego prace znajdują 
się w zbiorach muzealnych oraz kolekcjach prywatnych w polsce 
i na świecie.
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tADeuSz DOminik (1928 - 2014)
“Pejzaż 5”, 1995 r.

olej/płótno, 100 x 120 cm
sygnowany p.d.: 'Dominik'
opisany na odwrociu: 'DOminik 1995 | OL. pł. pejzAŻ 5 | 100 X 120'

cena wywoławcza: 20 000 zł  
estymacja: 26 000 - 35 000







„Czy uważasz, że człowiek jest mało interesujący jako temat? Może 
jest mało zmienny, w przeciwieństwie do żywszej natury? 
może nawet tak myślę? natura jest bogatsza, bardziej niż człowiek 
działa na moją wyobraźnię. ponadto, gdybym malował człowieka, 
widziałbym całą historię malarstwa, różne sposoby jego ukazywania, 
łącznie z przekształceniami, które wprowadził picasso czy Bacon... 

No, ale wcześniej malowano bez deformacji, mamy także Madonny 
Rafaela czy ojca marnotrawnego syna... 
Oczywiście, nie mówię jednak o tych fantastycznych ludziach, którzy 
malowali figuratywnie, jak Rembrandt. Ale po co miałbym malować 
ludzi, skoro nikt nigdy lepiej od Rembrandta nie namaluje człowieka? 
no tak, to także powód. po prostu. . 

Więc powodowała tobą ambicja? 
cóż tu więcej mówić? Rembrandt kiedyś osiągał to, co dziś załatwia 
kamera filmowa, aparat fotograficzny i telewizja 

Albo nawet więcej... 
jasne. 

Dał pełną opowieść o ludzkiej egzystencji. 
A dzisiaj przejęła to technika. znakomity fotograf wykona portret 
w pewnym sensie prawdziwszy niż obraz namalowany przez malarza 
A film dźwiękowy, pełen nastroju, jest jeszcze lepszym świadectwem 
obecności jakiegoś człowieka – na pewno tak jest dla jego 
rodziny. zauważ także, że wielkie dzieło sztuki, namalowane przez 
Rembrandta, nie będzie już miało nic wspólnego z portretowanym 
człowiekiem – ukazany na obrazie człowiek stanie się kimś innym. jest 
pewna granica... 

Czy pamiętasz moment, kiedy zrezygnowałeś w swoim malarstwie 
z człowieka i z przedmiotu?
myślę, że moje odchodzenie od człowieka, swego rodzaju malarskie 
przepoczwarzanie się, trwało mniej więcej dwa lata, od 1957 roku… Był to 

proces rozciągnięty w czasie, figury pojawiały się, ale coraz rzadziej - aż do 
zaniknięcia.

Odejście od człowieka nie było więc twoją reakcją na socrealizm, bo 
nastąpiło po przełomie. 
mnie socrealizm mało dotknął: nigdy nie namalowałem na wystawę 
czegoś, co byłoby z nim zgodne. W związku z tym miewałem rozmaite 
kłopoty finansowe.

Czy pamiętasz swoje przeżycia malarskie po rezygnacji z ukazywania 
przedmiotu?
nie odczuwałem jego braku. Fascynowało mnie to, co zastępowało 
przedmiot. 

Bywają ludzie, nie tylko malarze, którzy mają poczucie, że niektóre 
przedmioty są czymś tajemniczym. Coś tajemniczego istnieje także 
w naturze. Czy w ten sposób odczuwasz całość życia? 
naturalnie. natura i jej życie, to sprawy tajemnicze i nie do ogarnięcia. 
W dobrym obrazie odkrywa się zawsze coś nowego, średni obraz daje 
się jakoś ogarnąć, a natura nigdy. i to z różnych powodów, po pierwsze 
– dużo w niej detali, mało rozpoznanych fragmentów, po drugie – 
określa ją nie tylko to, co wizualne, jak wspomniałem, należy do niej 
całe otoczenie. ptaszek, pogoda, słońce i wiatr to rzeczy ważne, choć 
pozornie drobne. Oczywiście można powiedzieć, że człowiek stworzył 
cywilizację, na przykład zbudował piramidy, ale natura jest większa 
w swej masie, a ponadto ciągle się odradza. to, co zrobił człowiek, nie 
ma przecież takiej możliwości. 

Ale w samym człowieku obecny jest impuls twórczy: chce się on 
czegoś dowiedzieć, coś zrobić lepiej lub choćby inaczej. I staje się 
twórczy, przekształcając rzeczywistość, choć może tylko w tym celu, 
żeby lepiej się poczuć. 
Albo po prostu zaistnieć”. 

z tADeuSzem DOminikiem ROzmAWiA zBiGnieW tARAnienkO, 
z kAtALOGu WYStAWY inDYWiDuALnej tADeuSzA DOminikA W teAtRze WieLkim, WARSzAWA 2013, s. 7

tadeusz Dominik



„to jest moje marzenie, żeby mój obraz był przyjacielem człowieka, że to nie jest dekoracja 
mieszkania, ale to jest coś, z czym się chętnie przebywa. co działa dobrze, bo to jest w domu, 
gdzie człowiek dobrze się czuje, najlepiej. i obraz ma to w jakiś sposób jeszcze wzbogacać, to 
co nas otacza, to co jest dla nas ważne, niebywale ważne dla naszego serca (…)”.   

tADeuSz DOminik
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tADeuSz DOminik (1928 - 2014)
Pejzaż

olej/płótno, 80 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'Dominik'

cena wywoławcza: 22 000 zł  
estymacja: 30 000 - 45 000

pOcHODzenie:
- kolekcja prywatna, Szwajcaria





„zwykle mamy w pamięci koło barw, w którym błękit, czerwień i żółć 
tworzą trójkąt barw podstawowych. koło barw nie ma bezpośredniego 
odniesienia do obrazu, lecz jest figurą ich abstrakcyjnej dynamiki 
i przypomina nam łuk tęczy, a nie obraz. na określonej powierzchni 
powieszonego płótna, zapowiadającego obraz, czyste barwy sytuują 
się na linii horyzontu i przeciwstawiają się pionowej osi łączącej górę 
z dołem, niebo z ziemią, biel z czernią. Wszystkie inne barwy mieszczą 
się w kwadracie będącym zbiorem poziomych i pionowych osi obrazu 
różnie położonych w stosunku do prawdziwie czerwonego środka 
obrazu. na czterech bokach obrazu są więc: u góry biel, u dołu 
czerń, z lewej błękit, z prawej żółć w różnym stopniu ich rozbielenia 
albo przyciemnienia. Żeby pomieścić wszystkie kolory, koło barw jest 
tradycyjnie rozwijane w bryłę barw – ten kwadrat barw nie potrzebuje 
takiego uzupełnienia. przedstawia on wewnętrzne zabarwienie każdego 

punktu znajdującego się na powierzchni obrazu-płótna. (...) Opisując 
kwadrat barw, nie uwzględniliśmy zieleni znajdującej się dokładnie, jak 
czerwień, pomiędzy błękitem i żółcią. Wszystko, co powiedzieliśmy 
o czerwieni, odnosi się do zieleni leżącej także na środku horyzontu. 
kwadrat barw w miarę zbliżania się do środka obrazu ukazuje coraz 
wyraźniej drgania pomiędzy czerwienią i zielenią, czerwono-zielone 
bicie serca obrazu, pulsowanie horyzontu. no obrazie współistnieją 
zatem dwa kwadraty barw – czerwony i zielony – które na zmianę, 
lub jednocześnie, są przez nas postrzegane jako odmienne możliwości 
formowania napięć i budowania znaczeń. powstający obraz nie jest 
nigdy jednoznacznie płaski, lecz migotliwy i nieskończenie zagadkowy 
pod obydwoma aspektami”.

StAniSłAW FijAłkOWSki, FRAGment nOtAtek z kWietniA i mAjA 2006 ROku, zA: zBiGnieW tARAnienkO,
 ALcHemiA OBRAzu. ROzmOWY ze StAniSłAWem FijAłkOWSkim, WARSzAWA 2012, s. 196-197
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StAniSłAW FijAłkOWSki (ur. 1922)
Bez tytułu, 1958 r.

olej/płótno, 50 x 61 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'S. Fijałkowski 58'

cena wywoławcza: 45 000 zł  
estymacja: 70 000 - 100 000





WYkłAD
„Wysoki Senacie, panie Rektorze, koledzy profesorowie, panie 
i panowie oraz najmilsza memu sercu młodzieży! 

z ogromnym wzruszeniem staję dziś przed Wami oraz przed 
cieniami tych, którzy tę uczelnię opuścili na zawsze, a którzy byli 
o wiele bardziej godni ode mnie, by otrzymać z Waszych rąk 
to zaszczytne wyróżnienie. za ten honor z całego serca dziękuję 
przedstawicielom szkoły, która mnie wychowała, wykształciła 
oraz dała szansę osobistego kontaktu z kilkoma pokoleniami 
studiującej w niej młodzieży. W tak uroczystej chwili stoją jak 
żywi przed mymi oczami wszyscy moi poprzednicy ożywieni 
niezłomną wiarą w możliwość podtrzymywania duchowych źródeł 
ludzkich społeczności w każdym czasie, nawet w tak trudnym, 
w którym lm przyszło tę uczelnię zakładać, rozwijać i jej bronić. 
Wtedy wymagało to wręcz heroicznych wysiłków, nieliczenia się 
nawet z prześladowaniami, oddania się bez reszty wychowywaniu 
młodych adeptów sztuki w duchu międzynarodowej solidarności 
artystów, wyrzeczenia się osobistych korzyści i godnego wypełniania 
obowiązków nie tylko pedagoga, lecz także przyzwoitego człowieka 
żyjącego w trudnym czasie. 

pragnę w tej podniosłej chwili wspomnieć przede wszystkim 
Władysława Strzemińskiego, patrona tej uczelni, współzałożyciela 
szkoły i najwybitniejszego w niej malarza, ale przede 

wszystkim animatora polskiej awangardy artystycznej, jednego 
z najwybitniejszych polskich artystów minionego wieku. jego 
życie jest przykładem całkowitego święcenia się szlachetnej idei 
bezkompromisowej walki o najwyższy poziom w sztuce, o czym 
świadczy jego własna twórczość należąca do najwybitniejszych 
osiągnięć światowych. tego samego wymagał od innych, również od 
swoich uczniów. 

ciężko okaleczony w okopach i wojny światowej uciekł po 
bolszewickiej rewolucji, wraz z żoną katarzyną kobro, do polski 
i tu rozpoczął trudny żywot polskiego artysty. jemu zawdzięczamy 
utworzenie w łodzi, jeszcze przed wojną, kolekcji Grupy a.r. 
i zdeponowanie jej w łódzkim muzeum Sztuki. Dzięki tym 
kilkudziesięciu obrazom najwybitniejszych europejskich artystów 
przez wiele lat było ono jednym z najważniejszych światowych 
centrów sztuki nowoczesnej. Władysław Strzemiński dopiero dziś 
cieszy się zasłużoną międzynarodową sławą, jednakże przez 5 lat 
pracy w uczelni, która teraz nosi jego imię, był ostro zwalczany 
przez wiele osób na zewnątrz, jak i w samej uczelni nie zawsze 
darzony sympatią. to On jednak był motorem jej duchowego 
życia i to głównie wokół niego skupiała się młodzież gardząca 
tandetą i pragnąca poświęcić życie idei przeniesienia prawdziwych 
i wartościowych doświadczeń malarskich w lepszy czas, co 
wypływało z poczucia obowiązku wobec ludzkiej i narodowej 
kultury. 

Stanisław Fijałkowski na plenerze w Roudnicach nad łabą, lata 80. XX w.



Władysławowi Strzemińskiemu, naszemu wielkiemu poprzednikowi 
i nauczycielowi, oraz tym wielu Artystom, którzy przez wieki 
formowali naszą malarską kulturę, pragnę dziś złożyć hołd. Oni 
bowiem sprawili, że my wszyscy – przemijające pokolenia – w pracy 
na polu sztuki widzimy ufundowanie i radość własnego istnienia. 
Wierzę, że jest to trwały fundament, na którym nasze nie zawsze 
pewne ręce mogą starać się budować gmach prawdziwych wartości. 

Budowanie jest znojne i trudne. O wiele łatwiej udaje się ludziom 
burzenie i niszczenie. W dzisiejszym brutalnym świecie, w czasie 
nędzy i upokorzeń, w tandetnej kulturze masowej, poddani 
naciskowi niewyszukanej rozrywki szukamy oparcia dla naszych 
skołatanych umysłów i zatrwożonych serc. tęsknimy do rzeczy 
wyższych i nie chcemy naszych niepokojów zagłuszać. W chwilach 
rzadkiej ciszy sumienie mówi nam, że popełniamy grzech na ludzkiej 
naturze, gdy tracimy z oczu ideały prawdy i piękna i przestajemy 
rozszerzać ich królestwo. Dlatego my, i wielu innych, zajmujemy 
się sztuką, która tam ma swoje źródła. chcemy zbudować świat 
prawdziwy. nie chcemy, by pochłonęła nas otchłań. W otaczających 
nas zwątpieniach szukamy światła i cieszymy się, gdy znajdujemy 
je w dobrze wykonanej pracy twórczej przywracającej życiu 
jego głęboki sens. to budowanie, a nie niszczenie jest zajęciem 
szlachetnym i godnym człowieka. 

cokolwiek robię lub nad czymkolwiek zamyślam się, pochylam 
się nad nieznanym. Wierzę głęboko, że źródłem sztuki jest praca 
wykonywana z oddaniem i w gruncie rzeczy bezinteresowna. 
Żywię przy tym nadzieję i pragnę najmocniej dostąpienia swego 
rodzaju iluminacji przez oddanie się bez reszty samemu malowaniu 
i niczemu więcej – spełnieniem zaś tej ufności jest wydobycie 
wewnętrznego światła obrazu promieniującego nad ogromem rzeczy 
i pytań. technicznie rzecz biorąc, kładę na powierzchni płótna 
barwę obok barwy lub nawet maluję ją jednym kolorem w taki 
sposób, żeby w absolutnej ciszy obraz rozpoczął swoje niesłychanie 
dyskretne jarzenie się widoczne wewnętrznym okiem. Barwy 
doprowadzone do świecenia mają swoją przestrzeń, nie są już tylko 
pomalowaniem powierzchni. posiadają też określoną dynamikę, są 
w potencjalnym ruchu, porywają nas. czym jest owo wewnętrzne 
światło? jest doskonałym symbolem całości, czyli świata, objawieniem, 
epifanią tajemnicy wszelkiego bytu. Wewnętrzne promieniowanie 
obrazu jest owocem działań na wskroś sakralnych, które umożliwiają 
transformację materialnej struktury w żywą formę duchową. 
Świecący takim światłem obraz ujawnia swoje prawdziwe życie 
i zniewalające piękno. jest spełnieniem świadomych i nieświadomych 
dążeń, zaspokojeniem naszych jawnych i ukrytych pragnień – może 
nawet w większym stopniu, niż jakiekolwiek inne dzieło sztuki, 
ponieważ obraz jest głębiej zakorzeniony w podstawach naszej 

psychiki, bliższy nieświadomości indywidualnej i zbiorowej, mitowi 
i kulturze. 

prawdziwą wartością obrazu jest jego odkrywczość. lm mniej 
ulegamy banałom, którymi żywi się kultura masowa, im staranniej 
unikamy rzeczy byle jakich, czyli wulgarnych, im częściej dajemy 
zaskoczyć się nieoczekiwanym rezultatem, tym szerzej otwieramy 
drogę naszej własnej duchowości. prawdziwe jej źródła są nawet 
przed nami głęboko ukryte i nigdy nie mamy pewności, że nasze 
wysiłki pozwolą rozproszyć mroki otaczającej nas tajemnicy, która 
jest także najgłębszym naszym jestestwem. nie martwię się więc 
tym, że zaczynając obraz, prawie nigdy nie wiem, jak go skończę, 
ani tym, czy moja praca da jakikolwiek rezultat. Wszystko, co 
najważniejsze odbywa się za podszeptem aktywnej intuicji, nad 
którą tylko w niewielkim stopniu panujemy, choć metody i warsztat 
są owocem wielu lat doświadczeń i nieustannego umysłowego 
wysiłku. Spełnianie się dzieła jest tajemnicze i bardzo często 
zdane na przypadek, na splot szczęśliwych okoliczności. W każdym 
z nas drzemie pragnienie namalowania obrazu, który byłby pełną 
wypowiedzią, wyrażał najlepiej i najgłębiej nasze artystyczne dążenia, 
był sumą naszego życia. namalować jeden taki obraz i połamać 
pędzle! także zamilknąć, bo język dyskursywny zamyka myśl, a nam 
trzeba otwierać się i tworzyć formy otwarte, czyli bliskie innym. 
prawie nigdy jednak nie udaje się artyście uwolnić się od nacisku 
zewnętrznych okoliczności, nie potrafimy pokonać naszych licznych 
słabości, by taki zamiar mógł być spełniony. pozostaje liczyć na to, 
że może nie jeden obraz, lecz ich suma, jakaś seria, cykl, będzie 
czytelnie wypowiadał nasze myśli i pragnienia. kiedy po latach 
oglądamy się wstecz, widzimy, że bardzo często przypadek sprawia, 
że ten lub inny obraz prezentuje się na tyle dobrze, że chętnie 
się z nim identyfikujemy. czasami tego wyboru dokonuje za nas 
środowisko, w którym działamy. nie zawsze jesteśmy pewni własnej 
twórczości i choć bardzo dużo zależy od włożonego przez malarza 
wysiłku i uporu, sukces artystyczny nigdy nie jest gwarantowany 
lub przychodzi nieraz bardzo późno, albo nigdy. jestem skłonny 
wierzyć, że dzieła nie tyle wyrażają nas, ile są raczej świadectwem 
rozumienia stojących przed nami trudności, próbą formułowania 
przez nas zaangażowanej postawy wobec sztuki, wymagań etyki 
i szukania wartości jako zadań przed nami postawionych. malowanie 
jest przeto formą aktywnego życia, wypełnianiem kiedyś przyjętych 
obowiązków.

Oto cała metafizyka artystyczna i nagroda za starania, by żyć 
w artystycznej czystości”.

StAniSłAW FijAłkOWSki, WYkłAD WYGłOSzOnY We WRzeŚniu 2002 ROku z OkAzji OtRzYmAniA
 DOktORAtu HOnORiS cAuSA W AkADemii Sztuk piĘknYcH im. Wł. StRzemińSkieGO W łODzi, 

[W:] StAniSłAW FijAłkOWSki, kAtALOG WYStAWY inDYWiDuALnej, AtLAS Sztuki, łóDź 2010, s. 29-32



„Autostrady” tworzy artysta nieustannie od początku lat 70. cykl ten 
wywodzi się i stanowi rozwinięcie powstających w latach 60. prac 
podejmujących tematykę historii Drabiny jakubowej, która według 
Fijałkowskiego jest symbolem zakorzenionym zarówno w świadomości 
człowieka wywodzącego się z kręgu kultury judeochrześcijańskiej, jak 
i funkcjonującym w podświadomości każdego człowieka. Symbolizuje 
ona bowiem drogę ku transcendencji, jest także pomostem łączącym 
niebo z ziemią. Autostrada stanowi dla Fijałkowskiego uwspółcześnioną 
trawestację biblijnego motywu i odczytywana jako metafora drogi 
duchowej staje się uniwersalną metaforą poszukiwania szczęścia 
i doskonałości bliską wszystkim ludziom. pokonywanie drogi utożsamiać 
można również z praktykowaniem sztuki. „Sztuka – mówi Fijałkowski 
– daje świadectwo istnienia sacrum, analogiczne do świadectwa 
religii lecz nie identyczne (…) czynności malarza mają wymowę 
rytualną i wskazują na inną rzeczywistość, wręcz odbywają się w innej 
rzeczywistości, w innym czasie i innej przestrzeni – w realności 
transcendentnej w stosunku do dzieła będącego jej symbolicznym 
znakiem”. zainteresowanie duchowymi aspektami twórczości bez 
wątpienia wyniósł Fijałkowski z teoretycznych pism kandyńskiego, 
które tłumaczył. W wywiadzie ze zbigniewem taranienką mówił: „(…) 

W tekstach kandyńskiego określone są zasady malarstwa widzianego 
jako działalność duchowa, co jest wyraźniejsze w ‘Über das Geistige 
in der kunst’, ale obecne także w książce drugiej. trudno mi w tej 
chwili powiedzieć, czy w jego pracach jest zawarty najlepszy opis 
języka malarskiego, bo interesujące traktaty malarskie pisano od dawna, 
choć odnosiły się głównie do technologii. co prawda, nie tylko do niej, 
także do symboliki i zasad kształcenia, na przykład w średniowiecznym 
traktacie mnich teofil radził uczniowi, by odsunąć kobietę, jak ma coś 
delikatnego namalować, bo wprawia to rękę w drżenie, lepiej więc 
zapomnieć o niej na jakiś czas, wtedy można się skupić i poprowadzić 
równą kreskę... jednak na pewno kandyński jest jednym z najlepszych 
teoretyków malarstwa, a w XX wieku pojawił się jako pierwszy. 
Sztuka współczesna, w szczególności abstrakcyjna, nie ma lepszego 
skodyfikowania niż to, które zostało zawarte w traktacie „punkt und 
Linie zu Fläche” – dzięki rozpatrywaniu napięć wewnątrz formy, 
poczynając od najprostszych oraz napięć na samej powierzchni obrazu. 
podkreślam, że jest to głównie rozpatrywanie napięć, a nie znaczeń, 
w tym także symbolicznych. Góra, dół, lewa strona, prawa strona obrazu 
mają swoje niezbywalne właściwości” (zbigniew taranienko, Alchemia 
obrazu. Rozmowy ze Stanisławem Fijałkowskim, Warszawa 2012, s. 16).
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StAniSłAW FijAłkOWSki (ur. 1922)
“Nowa autostrada VII”, 1997 r.

olej/płótno, 100 x 81 cm
sygnowany, datowany i opisany na blejtramie: 'S. FijAłkOWSki - nowa autostrada Vii, 97 16/97'

cena wywoławcza: 55 000 zł  
estymacja: 75 000 - 90 000

WYStAWiAnY:
- Galeria 86, łódź, listopad 2002
- „Granice malarstwa”, centrum Sztuki Współczesnej zamek ujazdowski, Warszawa, 14.06-07.09.1997
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WOjciecH FAnGOR (1922 - 2015)
“SU 14”, 1971 r.

olej/płótno, 127 x 127 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'FAnGOR | Su 14 1971 | 50 x 50” '
na odwrociu naklejki depozytowe z muzeum narodowego w poznaniu

cena wywoławcza: 360 000 zł  
estymacja: 500 000 - 700 000

pOcHODzenie:
- zakup bezpośredni od artysty, 2002
- kolekcja prywatna, polska

WYStAWiAnY:
- w latach 2012-16 obraz znajdował się na ekspozycji muzeum narodowego w poznaniu
- „Wybór - tadeusz Brzozowski, Wojciech Fangor, jan tarasin, tomasz ciecierski, Włodzimierz jan zakrzewski, 

Leon tarasewicz”, państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 12.08-10.10.2010 
- „Fangor. 50 lat malarstwa”, państwowa Galeria Sztuki zachęta, Warszawa, 1990

LiteRAtuRA:
- Wybór - tadeusz Brzozowski, Wojciech Fangor, jan tarasin, tomasz ciecierski, Włodzimierz jan zakrzewski, 

Leon tarasewicz, katalog wystawy w państwowej Galerii Sztuki, Sopot 2010 
- Fangor. 50 lat malarstwa, katalog wystawy w państwowej Galerii Sztuki zachęta, Warszawa 1990





Wojciech Fangor w swojej 
pracowni w Summit, 1988, 
fot. czeslaw czaplinski/Fotonova



„Od 1958 roku zaczęły powstawać nowe obrazy, jako rezultat 
przewartościowań malarskich i teoretycznych. 
Obrazy bezkrawędziowe powstały w okresie, kiedy zajmowałem 
się współpracą z architektami. Fascynowała mnie wtedy nie tylko 
funkcja architektury, jej praktyczne konieczności, czy estetyczne 
i historyczne dziedzictwo, ale tajemnicze medium, w którym powstała. 
trójwymiarowa przestrzeń, którą można było formować i którą 
można było penetrować. Stanisław zamecznik z wykształcenia 
architekt, ale z powołania i tęsknoty artysta – niezależny, odkrywczy 
i niezaspokojony – był w moim życiu artystycznym osobą, z którą 
omawialiśmy osobliwości przestrzenne przy okazji współpracy nad 
konkretnymi zamówieniami na pawilony czy wystawiennictwo. 
W 1956 roku, przygotowując tło do obrazu, który planowałem 
kontynuować linearnie, nagle zobaczyłem, że tło, które składało się 
z bezkrawędziowego przepływu czerni w biel, działa w sposób 
magiczny, zadrażniając postrzeganie przestrzeni rozciągającej się 
przed płótnem. namalowałem kolejne obrazy oparte na przenikaniu 
się ograniczonych do minimum prostych kształtów. Wprowadziłem 
kolory zasadnicze, które, podobnie jak czerń, w sposób ciągły 
przenikały w biel. pod koniec 1957 roku, nie wiedząc czy i co maluję, 
zaproponowano mi wystawę w lokalu po prostu (dawniej klub 
Artystów i naukowców, przed wojną instytut propagandy Sztuki) 
na placu Saskim. Była to okazja do sprawdzenia naszych tęsknot 
przestrzennych w układzie elementów, które, monochromatyczne 
i sprowadzone do minimum kształtów i kontrastów, będą tworzyły 
otoczenie wzbogacone o zakłócającą iluzję przestrzeni pulsującej na 
zewnątrz powierzchni obrazów. zamecznik pożyczył z zachęty stojaki, 
na których ustawiliśmy elementy organizujące przestrzeń całej sali. tak 
powstało Studium przestrzeni – pierwszy environment. 

Jak można by w sposób opisowy prześledzić środki formalne 
i wynikające z nich treści w obrazach z lat 1957-75? 
W pierwszym okresie 1957-1961 przeważały obrazy o rozmiarach 
od 90 do 120 cm, w kolorze białym, czarnym i wynikającej ze 
zmieszania tych kolorów strefy przejściowej. Składały się z: 1. 
kształt, wielkość, proporcja, obrzeża prostokątnego płótna i jego 
ostra krawędź pomiędzy brzegiem obrazu i resztą rzeczywistości 
odgrywały ważną rolę w stosunku do tego, co działo się na 
powierzchni obrazu. 2. powierzchnia płótna była biała o określonej 
skali i proporcjach. Wyrazowo kojarzyła się z płaszczyzną ściany. 3. 
na tej ‘ścianie’ i jej obrzeżach rozgrywały się zdarzenia ingerujących 
w nią czarnych kształtów, które bądź odcinały się od bieli ostrą 
krawędzią, bądź stapiały się z nią bezkrawędziowo, bądź przyczepiały 
się do krawędzi brzegów obrazu w sposób linearny lub punktowo. 
kilka przykładów: układy te zaginały powierzchnię i wchodziły z nią 
w grę zakłócającą płaszczyznowość powierzchni i zmiany jej wartości 
przestrzennych za pomocą iluzji światłocienia. układy, które nadają 
kształtom czarnym większą niezależność i dominującą rolę w stosunku 
do białej przestrzeni. W tym cyklu płótna są kwadratowe. W tym 
okresie, 1957-1961 r., przeważały obrazy czarno-białe, ale pojawiały 
się też kolory zasadnicze: żółty, czerwony, niebieski. W prostych 
zależnościach między kolorem a bielą. proporcje płótna są również 
prostokątne i różnicują pion i poziom. Obrazy te nie traktowały 
bieli jako równoważnego partnera. Raczej narzucały odmienną 
jakość poprzez wybór jednej długości fali widma jednego koloru, 
a nie jak w wypadku bieli i czerni, całości światła lub jego braku. 
ta wyjątkowość i niezależność koloru powodowała też większą 
niezależność przestrzenną od powierzchni obrazu. ta niezależność 

od powierzchni obrazu zwiększała się wraz z większą niezależnością 
w wypadku koła, elipsy lub fali, które poprzez krzywizny kontrastowały 
z prostokątnym układem brzegów obrazu. tak zaczęły się koła i fale 
oraz rozwinięcie fal w układy prostej i odwróconej symetrii. A więc 
koła pełne, monochromatyczne oraz koła z koncentrycznymi kręgami, 
w których powstały wypadkowe mieszanych kolorów jako dodatkowe 
kręgi. ten rodzaj obrazu na początku zawsze był oparty na podłożu 
białego kwadratu i białego centrum koła. W późniejszym okresie 
zaczęły pojawiać się kolorowe tła i centra.

(…) Czy odczuwałeś jakieś pokrewieństwo obrazów Pozytywnej 
Przestrzeni Iluzyjnej z pracami Nolanda i Rothko? 
po przyjeździe do uSA w 1962 roku zobaczyłem pierwszy raz 
koło nolanda w mieszkaniu katarzyny Graham, właścicielki gazety 
the Washington post. Było to koncentryczne, kolorowe koło 
w modnej wówczas w uSA konwencji hard edge, na chropowatym, 
niegruntowanym płótnie. Drugim zaskoczeniem był mark Rothko 
– minimalizm kształtu i koloru, miękkie przejścia rozwibrowanej 
fakturowo powierzchni. Byłem zaskoczony, że nie jestem jedynym 
‘mięczakiem’. czas działa niezależnie od nas, a my działamy 
uwarunkowani czasem. Ale dla minimalizmu kształtu i koloru 
prekursorem pozostanie na zawsze kazimierz malewicz. 

Jak odnajdywałeś się wówczas na amerykańskiej scenie sztuki? 
nikt nie operował wtedy miękkim, bezkrawędziowym przejściem. 
Było to niestosowane, a formy czy wzorce w abstrakcjach 
zgeometryzowanych były zawsze krawędziowe. Op-art, minimal art, 
abstrakcja geometryczna, wszystkie te kierunki, nawet iluzoryczny 
op, stosowały ostrą i konkretną definicję kształtu, nawet jeżeli przez 
rytmiczne zwielokrotnienie otrzymywały zawieszony w przestrzeni 
niematerialny efekt. po moich kilku wystawach w latach 60. w Galerie 
chalette zdobyłem duże uznanie ze strony józefa Albersa, który 
oświadczył, że te bezkrawędziowe przejścia to jest ważna kontrybucja 
do nowej struktury formalnej obrazu. jednak w tym czasie potężnym 
ruchem w europie była nouvelle Figuration, a w Stanach i Anglii 
pop-art. Oba te kierunki interesowała współczesna anegdota, absurd, 
masowa produkcja towarów konsumpcyjnych. tematyka i obiekty 
współczesnej rzeczywistości materialnej, a nie nowego sposobu 
widzenia świata i jego nieoznaczoności, przemijalności i względności 
czasoprzestrzennej. kilku artystów dostrzegło potencjał nowej formy 
nieokreśloności, względności, iluzyjności i w latach 60. i 70. zaczęli 
stosować tę metodę w swoich konstrukcjach. W Stanach Vasarely, 
Anuszkiewicz, celentano, w Anglii Sedgley i Stefan knapp, a w polsce 
kilku dobrze znanych artystów. Ale od ustalenia pierwszeństwa 
i kolejności wydaje się być ważniejsze, że w bardzo krótkim czasie 
nowy sposób artykułowania formy na płótnie okazał się nie tyle 
nową ciekawostką, co językiem wizualnym, który przyniósł w sobie 
powiązania z nowym widzeniem fizycznej struktury elementarnych 
cząstek i nowej rewizji tak zakorzenionego w ludzkim umyśle 
zdrowego rozsądku i odwiecznej wiary w niewzruszoność 
dotychczasowych zasad logiki i obserwacji. Dzisiaj już nie jest takie 
pewne, że obserwator i przedmiot obserwacji są rozdzieleni ostrą, 
nienaruszalną krawędzią obiektywności. Wydaje się, że proces 
obserwacji zmienia obserwowane zjawisko i wzajemnie zmienia 
obserwatora. jest to rodzaj sprzężenia zwrotnego o nieokreślonym 
przepływie wartości (…)”. 

z WOjciecHem FAnGORem ROzmAWiA SteFAn SzYDłOWSki, 
[W:] WOjciecH FAnGOR, kAtALOG WYStAWY inDYWiDuALnej W AtLASie Sztuki, łóDź 2009, s. 41-55
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WOjciecH FAnGOR (1922 - 2015)
Krajobraz, ok. 1948 r.

olej/płótno, 80 x 65 cm
sygnowany p.d.: 'Fangor'

cena wywoławcza: 60 000 zł  
estymacja: 90 000 - 150 000

pOcHODzenie:
- kolekcja prywatna, Stany zjednoczone
- kendart, nowy jork, 2002
- kolekcja prywatna, charlotte, karolina północna, 2002-2013
- kolekcja prywatna, nowy jork
- kolekcja prywatna, polska

WYStAWiAnY:
- „Wojciech Fangor”, wystawa indywidualna w klubie młodych Artystów, Warszawa 1949 (prawdopodobnie)

LiteRAtuRA:
chris Sztyber, mój Drugi Świat. kolekcja malarstwa polskiego, [red.] jarosław Wach, kielce 2012, s. 65

„Odkryłem dla siebie siłę działania koloru, nie jako czynnika identyfikującego przedmiot, ale 
jako bodźca emocjonalnego. Było to dla mnie wtedy rewelacją, że kolor może być wprzęgnięty 
w prostokąt obrazu; że kolor i forma to dwie kontrastujące, ale dopełniające się siły, które są 
niezbędne do tworzenia żywej sztuki”.  

WOjciecH FAnGOR, FAnGOR O SOBie, [W:] FAnGOR. 50 LAt mALARStWA, 
kAtALOG WYStAWY, pAńStWOWA GALeRiA Sztuki zAcHĘtA, WARSzAWA 1990, s. 3





prezentowana praca pochodzi z bardzo wczesnego „kubizującego” 
okresu twórczości Wojciecha Fangora. popularność i komercyjne 
sukcesy jego obrazów z lat 60. i 70. sprawiły, że jest to okres nieco 
zapomniany, niemniej interesujący i wart przybliżenia. Fangor miał 
już wówczas za sobą edukację artystyczną pod okiem tadeusza 
kozłowskiego – absolwenta warszawskiej Akademii Sztuk pięknych 
w pracowniach profesorów tadeusza pruszkowskiego i Felicjana 
Szczęsnego kowarskiego, poza Fangorem do licznego grona jego 
nieformalnych studentów należeli również między innymi: krystyna 
pelletier, janina misińska czy jacek Andrzej kozłowski. Wspólne plenery 
malarskie oraz liczne wycieczki do najważniejszych europejskich 
muzeów sprawiły, że poza artystyczną pracą obu malarzy połączyła 
również wielka przyjaźń. Od 1940 roku kontynuował edukację pod 
kierunkiem tadeusza pruszkowskiego, którą przerwała tragiczna, 
przedwczesna śmierć profesora zamordowanego przez niemców 
w 1942 roku. Dalszym kształceniem młodego Fangora zajął się Felicjan 
Szczęsny kowarski – nauczyciel w katedrze Rysunku i malarstwa 
warszawskiej Szkoły Sztuk pięknych oraz aktywny uczestnik 
ówczesnego życia artystycznego, jeden z założycieli Stowarzyszenia 
Artystów plastyków Rytm, członek grup o kolorystycznej orientacji 
– cechu Artystów plastyków jednoróg i pryzmatu. Reminiscencje 
formalnych cech twórczości artystów kręgu „Rytm” bez trudu 

odnaleźć można w pracach Fangora z lat 1948-50. należą do 
nich stylizacyjne uproszczenia bryły, ostre krawędzie płaszczyzn, 
stosowanie geometrycznych form w motywach i charakterystyczna 
„rytmiczność” kompozycji. jak pisał Stefan Szydłowski: „pruszkowski 
i kowarski mieli przemożny wpływ na osobowość młodego malarza. 
W różnicach osobowości nauczycieli Wojciecha Fangora można 
dopatrzyć się sprzecznych tendencji, klasycyzmu i romantyzmu, są one 
widoczne w twórczości ich ucznia, ścierają się i zazębiają. z dzisiejszej 
perspektywy można powiedzieć, że Fangor swoją twórczością pokazał, 
jak można realizować program obu artystów i zrobił to lepiej niż 
ktokolwiek przed nim” (Stefan Szydłowski, Wojciech Fangor, przestrzeń 
jako gra, kraków 2012, s. 13). prace z okresu przedwojennego cechuje 
realizm, a sprawne i ekspresyjne posługiwanie się kolorem wskazuje 
na mistrzowskie opanowanie warsztatu przez młodego artystę. tuż 
po wojnie zdał egzamin do reaktywowanej Akademii Sztuk pięknych 
w Warszawie i próbując odnaleźć się w nowych, powojennych 
realiach, podejmował prace zarobkowe, realizując głównie zlecenia 
państwowe, które „były przed wojną jednym ze źródeł dochodów 
artystów, po wojnie miało się okazać, że państwowe struktury 
polityczne i gospodarcze staną się prawie jedynym zleceniodawcą 
i płatnikiem. podobnie jak kiedyś jego nauczyciele podjął się pracy 
przy wystawach, targach, realizacji dekoracyjnych panneau z okazji 

Skany katalogu indywidualnej wystawy Wojciecha Fangora w klubie młodych Artystów, Warszawa, 1949



różnego rodzaju świąt i obchodów rocznicowych, malowanie obrazów 
jeszcze długo nie było dla niego zajęciem dochodowym. Ale było, 
jak zawsze, formą samopoznania, kształcenia i sublimacji. Wyraźne 
zerwanie z dotychczasową stylistyką jest widoczne w obrazach 
nawiązujących do geometryzacji formy i kontrastów kolorystycznych, 
przy rezygnacji ze światłocienia i plastyczności obrazu na rzecz 
malowania płaskiego, konturowego, grubego, fakturowego nakładania 
farby, sięgania czasami po pointylistyczne efekty, by wzmocnić 
przestrzenność obrazu, W 1948 roku Fangor malował najczęściej 
w plenerze, utrwalał otoczenie klarysewa, Wilanowa i janówka. 
malował pejzaże, architekturę dworkową i pałacową, także portrety 
matki, żony, syna, znajomych. tworzył w innej palecie i stosując inne 
środki wyrazu. przestrzeń i światło w obrazie budował przy pomocy 
kompozycji, kształtów i koloru, ograniczając użycie perspektywy, 
całkowicie rezygnując z walorowych przejść i światłocienia. po latach 
napisał: 'pod koniec lat czterdziestych zbladły moje muzealne tęsknoty 
estetyczne. poczułem, że w sztuce nie można starać się dorównać 
nikomu, że trzeba się poddać swoim możliwościom, swojemu czasowi, 
swoim doświadczeniom i odczuciom. Żyje się dziś, teraz i istotne są 
impulsy, które wynikają z bieżących doświadczeń, z życia. A tęsknota za 
dawnymi dobrymi czasami to sentymentalna, bezpłodna słabość'. Szukał 
prostoty w wyrazie, sięgając po kontrast, przeciwstawienie ciepłego 

zimnemu, jasnego ciemnemu, małego dużemu. Była to pierwsza próba 
odnalezienia formy, prosta i radykalna, która mogłaby być odebrana, 
odczuta i zrozumiana przez zwykłych ludzi. Dwadzieścia spośród 
tych obrazów trafiło w 1949 roku na wystawę w klubie młodych 
Artystów i naukowców, mieszczącym się w działającym przed wojną 
instytucie propagandy Sztuki w Warszawie przy ulicy królewskiej. 
Był to pierwszy wystawiany pod publiczny osąd cykl obrazów. (…) 
Okres ten przez samego autora bywał nazywany kubizującym i jako 
taki został wprowadzony do krytyki artystycznej i historii sztuki. 
(…) W tym czasie Fangor bardzo dużo malował, z ponad 100 
obrazów większość uległa rozproszeniu, dostępnych dzisiaj jest około 
30. jak ujął rzecz janusz Bogucki, który jako jeden z nielicznych 
wziął udział w wystawie w 1949 roku zorganizowanej przez klub 
młodych Artystów i naukowców, w którym rolę organizatora wystaw 
wziął na siebie marian Bogusz, były to obrazy kubizujące w formie 
i nawiązujące do ludowości w jaskrawej barwie” (Stefan Szydłowski, 
Wojciech Fangor, przestrzeń jako gra, kraków 2012, s. 17-19). jest 
bardzo prawdopodobne, że prezentowana praca była eksponowana 
na wspomnianej wystawie, lakoniczny spis prac utrudnia identyfikację 
wszystkich wystawionych prac. kompozycja zostanie włączona do 
powstającego catalogue raisonné pod redakcją dr joli Goli i katarzyny 
jankowskiej-cieślik.  

„Był to okres budowy systemu konstrukcji malarskiej obrazu, opartego na ekspresyjnym działaniu 
koloru i światła i na uproszczonej zgeometryzowanej formie, która wiązała się z geometrią 
prostokątnego płótna. Świadomość geometrii płótna, jego obrzeży, płaszczyzny i jego realność 
pozwoliła mi po raz chyba pierwszy zmienić pojmowanie przestrzeni w obrazie uniezależnić się 
od przyswojonej od dziecka iluzji perspektywicznej i co za tym idzie, traktowania powierzchni 
obrazu jako czegoś, co trzeba skutecznie zatracić. Od tego czasu obraz na płótnie nie kładł się 
w głąb, ale stał na powierzchni. iluzje przestrzenne nie były całkowicie stracone, ale straciły swą 
wyłączność i były w równorzędnym dialogu z realnością powierzchni płótna”.  

WOjciecH FAnGOR, WSpOmnieniA, RĘkOpiS W pOSiADAniu ARtYStY, 
[zA:] SteFAn SzYDłOWSki, WOjciecH FAnGOR, pRzeStRzeń jAkO GRA, kRAkóW 2012, s. 18



jarosław Brzozowski był znanym w polsce Ludowej filmowcem – 
operatorem i reżyserem filmów kulturalnych oraz oświatowych. 
zrealizował kilkanaście materiałów dokumentalnych dotyczących 
sztuk plastycznych. Bohaterami jego obrazów byli m.in. magdalena 
Abakanowicz, jan matejko, zbigniew pronaszko, tadeusz kulisiewicz 
i canaletto. W 1964 roku zaprosił do współpracy trzech malarzy, 
tworzących w zupełnie różnych konwencjach stylistycznych – 
tadeusza Brzozowskiego, jerzego nowosielskiego i Ludwika maciąga. 
każdego z nich poprosił, by twórczo zinterpretowali znany w historii 
sztuki temat, jakim jest wschód słońca. proces malarski odbywał się 
w niezwykle urokliwych pejzażach jeziora Serwy na Suwalszczyźnie. 
efektem tego spotkania był między innymi prezentowany przez 
nas obraz oraz 15-minutowy film, uhonorowany w 1965 roku 
nagrodą Główną w kategorii filmów o architekturze i sztuce 
współczesnej na międzynarodowym Festiwalu Filmów o Sztuce 
i Filmów Artystycznych w Bergamo, nagrodą klubu krytyki Filmowej 
SDp „Warszawska Syrenka” oraz wyróżnieniem międzynarodowej 
Federacji klubów Filmowych Ficc podczas krakowskiego 

Festiwalu Filmowego i na międzynarodowym konkursie Filmów 
krótkometrażowych.
„jezioro małe i” to wyjątkowy obraz w twórczości jerzego 
nowosielskiego. po pierwsze to jedyna praca, której powstanie zostało 
w całości udokumentowane w materiale filmowym, a po drugie – 
stanowi wyjątek tematyczny na tle innych realizacji malarskich artysty. 
nowosielski często włączał pejzaże w kontekst swoich prac, jednak 
zazwyczaj miały one zupełnie inny charakter. Badaczka jego twórczości, 
katarzyna chrudzimska, podzieliła przedstawienia pejzażowe artysty 
na kilka kategorii, zaznaczając tym samym częstotliwość pojawiania 
się określonych sposobów obrazowania przyrody w œuvre malarza. 
zauważyła, że nowosielski tworzył najczęściej weduty miejskie, 
przedstawienia lotnisk, a także nizinne pejzaże zielone utrzymane 
w nurcie pittura metafisica, pejzaże w typie ikon – w tym syntetyczne 
pejzaże górskie, pejzaże z cerkwią, sceną rodzajową, aktem czy martwą 
naturą. prezentowany obraz kompozycyjnie i stylistycznie nawiązuje do 
formy malarstwa ikonowego – swoją hieratycznością, geometryzacją 
i prostotą odpowiada na założenia wypracowane przez kościół Wschodu. 
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jeRzY nOWOSieLSki (1923 - 2011)
“Jezioro małe I” lub “Słońce wschodzi nad Serwami”, 1964 r.

olej/płótno, 37 x 54 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'j. nOWOSieLSki, 1964'
na odwrociu nieczytelny stempel wywozowy oraz papierowa nalepka z opisem pracy: 'Obraz 
jerzego nowosielskiego “jezioro małe i” | malowany na Suwalszczyźnie nad jeziorem Serwy | 
w 1964 r podczas kręcenia filmu jarosława | Brzozowskiego “interpretacje”. Film ten otrzymał 
nagrodę | Gran premio Bergamo'

cena wywoławcza: 40 000 zł  
estymacja: 80 000 - 110 000

pOcHODzenie:
- kolekcja prywatna, Szwajcaria





W latach 60. jerzy nowosielski z powodzeniem rozwijał swoją 
karierę artystyczną. miał za sobą wiele wystaw indywidualnych, udział 
w zagranicznych ekspozycjach (m.in. na V Biennale w São paulo), 
asystenturę u tadeusza kantora i kierowanie indywidualną pracownią 
w pWSSp w łodzi. Artysta właściwie od samego początku fascynował 
się kobiecą nagością w sztuce i przedstawiał ją w różnorodny sposób. 
zawsze jednak jego modelki charakteryzowały się stateczną postawą, 
oszczędnością gestów i schematycznością postaci, zbliżającą je do 
malarstwa ikonowego.
janusz Bogucki, we wstępie do katalogu indywidualnej wystawy 
jerzego nowosielskiego w warszawskiej Galerii Współczesnej na 
przełomie 1969 i 1970 roku pisał: „(…)Hieratyczne ukształtowanie 
kobiet przy toalecie, gimnastyczek czy pływaczek nie przytłumia ich 
współczesności, nie przesłania drażniącego erotyzmu postaci- lecz 
przeciwnie, uwydatnia jeszcze przez kontrast te cechy, przydaje ich 
realności szczególną perwersyjną powagę. zaskakująca żywotność 
starej konwencji wynika oczywiście nie tylko z nakładania się jej 

na współczesny przedmiot czy temat. Decydujące wydaje się to, że 
sposób użycia tej konwencji, jej przyswojenie dla potrzeb własnej 
wizji – osiągnął nowosielski poprzez nowatorskie doświadczenia 
przeżywane w kręgu krakowskiej awangardy. W czasach pierwszej 
wystawy 'nowoczesnych' powstawały obok prac figuralnych o smaku 
nadrealistycznych również abstrakcje (…). W dzielonych na kwatery 
prostokątne narracyjnych kompozycjach – pewne tradycje obrazowania 
średniowiecznego kojarzą się z aktualnymi praktykami op-artu. 
niektóre właściwości sztuki 'optycznej' dostrzec można w martwych 
naturach i pejzażach, gdzie przestrzeń obrazu podzielona jest na 
przenikające się wzajemnie lustrzane strefy. Wszelkie te inspiracje 
trwalsze i bardziej epizodyczne, nie zmieniając istotnego charakteru 
sztuki nowosielskiego, są jednak czymś, co ja stale od wewnątrz 
zadrażnia i ożywia, są bardziej może świadectwem niż przyczyną jej 
wytrwałych odnowień i przemian (…) ( janusz Bogucki, [w:] jerzy 
nowosielski, wystawa w Galerii Współczesnej kmpik Ruch, grudzień 
1969 – styczeń 1970, s nlb).
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jeRzY nOWOSieLSki  (1923 - 2011)
Akt we wnętrzu, ok. 1965

olej/płótno, 79,5 x 59 cm

cena wywoławcza: 120 000 zł  
estymacja: 180 000 - 300 000

Opinie:
- do pracy dołączony certyfikat Fundacji nowosielskich

pOcHODzenie:
- kolekcja eugene'a Ordona z Wayne State university w Detroit
- dom aukcyjny Okna Sztuki, milanówek
- kolekcja prywatna, polska





„nie chcę ludzi skandalizować, ale wiem dobrze, że sztuka w jakimś momencie musi się 
zdemaskować. to znaczy musi nastąpić chwila, w której będzie gotowa się ujawnić, wystawić 
sobie świadectwo, zdobyć się na męczeństwo. Oczywiście, należy jak najdłużej się ukrywać, 
by przedwcześnie nie wywołać skandalu. Ale sztuka, jak i wszelkie wtajemniczenie, prowadzi 
do rejonów świadomości, które normalnie pozostają zakryte. Rejonów, których w porządnym 
towarzystwie się nie odsłania ani też o nich nie mówi”.   

jeRzY nOWOSieLSki

jerzy nowosielski, fot. Sławomir Boss



jerzy nowosielski znany jest przede wszystkim z wieloznacznych 
przedstawień, wzorowanych na ikonach szkoły halickiej. Historycy 
sztuki uważają, że był twórcą nowatorskiej interpretacji malarstwa 
ikonowego, łączącego w sobie fascynację hieratycznym układem form, 
konstruktywistyczną spójność z surrealistycznym modelunkiem. Oprócz 
syntetycznych pejzaży, portretów, scen alegorycznych i abstrakcji 
geometrycznych bardzo ważną rolę w twórczości nowosielskiego 
odegrały kobiece akty o jednoznacznie seksualnym charakterze, często 
ocierające się o perwersję i pornografię.

nowosielski fascynował się nagim, kobiecym ciałem w malarstwie 
niemalże od początku swojej kariery artystycznej. Około 1950 roku, 
trzy lata po ukończeniu studiów malarskich w krakowskiej Akademii 
Sztuk pięknych malarz rozpoczął poszukiwania plastyczne w obrębie 
kobiecego aktu. Wówczas wykonywał olejne cykle sportsmenek – 
pływaczek, koszykarek i gimnastyczek – które starał się uchwycić 
w intymnych, migawkowych chwilach. jan Gondowicz pisał: „(...) 
z wyjątkiem jednych 'Gimnastyczek' z 1952 roku technika olejna 
uderzająco uwydatnia ich bryłowatą cielesność, modelując mięsiste 
uda, napięte pośladki, podkreślone krojem kostiumów wcięcia talii, 
posępne twarze. niezgrabne, uchwycone w ociężałych susach, 
skrępowane własną masą kobiety emanują jednocześnie iście zwierzęcą 
żywotnością, którą podkreśla oranżowy, przechodzący wręcz w karmin 
koloryt ciał. prace te malarz, jak gdyby nigdy nic, posyłał zresztą na 
rozmaite wystawy, budząc zgorszenie pruderyjnych jurorów” ( jerzy 
nowosielski, jan Gondowicz, Warszawa 2006, s. 32).

Swoją wizją kobiety nowosielski doskonale wpisywał się 
w socjalistyczny ideał piękna zniszczonego, acz silnego i masywnego 
ciała, pozbawionego kusicielskiej efemeryczności, będącego 
szczerym w swojej niedoskonałości. Socrealizm proklamował 
muskularne, oderotyzowane ciała, pełne androgynicznego napięcia, 
które miały funkcjonować nie jako obiekty pożądania, ale figury 
retoryczne nowego ładu społeczno-politycznego. W seriach 
sportsmenek nowosielski przedstawiał „słuszne ideowo” sylwetki, 
natomiast w kameralnych, rysunkowych kompozycjach dawał 
upust sadomasochistycznym fantazjom. W 1950 roku powstał cykl 
intymnych, niewielkich rysunków przedstawiających nagie sylwetki 
kobiece związane, skrępowane sznurami, podwieszane u sufitu, 
rozciągnięte na wielkich kołach. na ich twarzach nie było widać 
bólu czy cierpienia – pozbawione ekspresyjnej mimiki oblicza 
oddawały raczej niemą fascynację i aprobatę. nowosielski przedstawił 
kobiety uprzedmiotowione – ale nie upokorzone, czerpiące rozkosz 
z sadomasochistycznej seksualnej gry z dominantem. W jednym 
z wywiadów artysta powiedział: „cennino cennini napisał we 
wstępie do swojego traktatu o malarstwie, że sztuki malarskiej 
nauczył ludzi Adam, kiedy trudząc się na ziemi wygnania, również 
i malarstwo uprawiał. A cóż on mógł malować? krajobraz Raju, 

Raju utraconego, bo to najlepiej pamiętał. co jeszcze? (…) Ależ 
oczywiście: malował ewę, swoją towarzyszkę, taką, jaką pamiętał do 
momentu, zanim nie poczęstowała go połową owocu wiadomości 
dobrego i złego”. W drugiej połowie lat 50. nagie, kobiece sylwetki 
pojawiają się w pracach nowosielskiego zdecydowanie częściej – 
artysta przedstawia je zazwyczaj ze swojej męskiej, voyerystycznej 
perspektywy, w której ciało jest fetyszyzowane i wtórnie erotyzowane, 
również poprzez poddawanie go geometryzującej stylizacji.
Według cytowanego wcześniej jana Gondowicza „kobiety 
nowosielskiego” to postaci „o śmigłych, prostych nogach, wąskich 
biodrach, stożkowatych piersiach ukrytych często lub podniesionych 
ramionach, wydłużonej szyi, drobnej, owalnej głowie. ich pełne 
wdzięku pozy – nieśmiałe, a pełne determinacji – odcina od tła 
czysto umowny już zarys modelunku”. z pewnością ich ciała 
stały się głównymi motywami pełnych wysmakowanego erotyzmu 
przedstawień, w których artysta odwoływał się do surrealistycznej 
wizji pożądania. janusz Bogucki, na przełomie 1969 i 1970 roku, we 
wstępie do katalogu indywidualnej wystawy jerzego nowosielskiego 
w warszawskiej Galerii Współczesnej pisał: „(…) Hieratyczne 
ukształtowanie kobiet przy toalecie, gimnastyczek czy pływaczek nie 
przytłumia ich współczesności, nie przesłania drażniącego erotyzmu 
postaci – lecz przeciwnie, uwydatnia jeszcze przez kontrast te 
cechy, przydaje ich realności szczególną perwersyjną powagę. 
zaskakująca żywotność starej konwencji wynika oczywiście nie 
tylko z nakładania się jej na współczesny przedmiot czy temat. 
Decydujące wydaje się to, że sposób użycia tej konwencji, jej 
przyswojenie dla potrzeb własnej wizji – osiągnął nowosielski 
poprzez nowatorskie doświadczenia przeżywane w kręgu 
krakowskiej awangardy”( janusz Bogucki, [w:] jerzy nowosielski, 
wystawa w Galerii Współczesnej kmpik Ruch, grudzień 1969 
– styczeń 1970, s nlb). W latach 70. jerzy nowosielski utrwalił 
unikatowy sposób kształtowania kobiecego aktu – jak pisał tadeusz 
kantor: „nowosielski miał początki nostalgii bizantyjskiej. niemniej 
jego akty były wyrazem sadyzmu, a jabłka i gruszki w martwych 
naturach wyglądały jak resztki po kataklizmie pompei”. kobiety 
w obrazach nowosielskiego zaczynały być poddawane coraz dalej 
idącej, geometryzującej deformacji, a co za tym idzie – włączaniu ich 
ciał w kontekst sztuki sakralnej. Gondowicz zauważył, że „w aktach 
kobiet ujawnia się też rychło modelowanie ciał na wzór obnażonych 
świętych męczenników w sztuce ikony: poziome linie obojczyków, 
elipsy wokół piersi, uwydatniona światłami muskulatura ujętego 
w owal, wpadniętego brzucha, jasne bliki ramion, łokci, bioder, kolan 
i kostek. na wydłużonych ascetycznie figurach o nieproporcjonalnie 
drobnych dłoniach i stopach nawet majtki kostiumu kąpielowego 
przybierają formę antycznego perizonium (…). Śniade, zamknięte 
w sobie oblicza zdają się skrywać tajemnicę. zaznaczone niekiedy 
plażowe czy łazienkowe realia przedstawiają się w tym kontekście 
dziwnie niestosownie”.

„Obrazy nowosielskiego nabrały ostatnio szczególnej lapidarności. Akt powiększony, jakby 
przekraczający ramy obrazu, namalowany jakżeż prosto i z wielkim wyrafinowaniem zarazem. to 
sztuka o wymowie erotycznej, a równocześnie kontemplacyjna w swej od malarstwa ikonowego 
przejętej, ale bardzo współczesnej formie”.  

mAciej GutOWSki, WiADOmOŚci pLAStYczne, GRupA kRAkOWSkA (ciĄG DALSzY), „Dziennik pOLSki”, nR 274, 18 Xi 1968



„ponieważ miłość (…) jest boska – ponieważ Bóg jest miłością, sztuka 
ludzka zajmuje się przede wszystkim miłością, bo jest to właściwie 
jedyny przedmiot prawdziwej, poważnej ludzkiej ciekawości, ludzkich 
zainteresowań i ludzkiej tęsknoty. Oczywiście eros, najbardziej związany 
z doświadczeniem człowieka w jego cielesności i w jego trwaniu, 
wypełnia sztukę ludzką po same brzegi. 

jest właściwie jedyną, najgłębszą treścią sztuki. Ale tak jak sam boski 
eros w doświadczeniu człowieka wędruje z góry w dół i z dołu 
do góry, jego przejawianie się, jego manifestacje mają charakter 
wchodzenia i schodzenia, są tak różnorodne. jednym z ubocznych 
przejawów tej ewolucji i inwolucji jest to, co nazywamy pornografią, 
czyli rysowaniem, malowaniem opisywaniem brudu. nie wiem, 
czy istnieje jakaś kultura, poza chrześcijańską, w której powstałaby 
pornografia w stanie czystym. może to świadczyć o kulturze 
społeczeństw chrześcijańskich bardzo źle, ale i bardzo dobrze. 

Bo może znaczyć, że właśnie w kręgu kultury chrześcijańskiej 
i chrześcijańskiego doświadczenia duchowego doszło do bardzo 
precyzyjnej artykulacji przeżycia miłości, miłości seksualnej, która jako 
produkt uboczny wytworzyć miała odpad – wartość ujemną, to, co 
my nazywamy pornografią i określamy jako pornografię.

Wartość ujemna (pornografia) w sztuce zawsze istniała. Ale istniała 
w jakiejś niepokojącej symbiozie z wartościami boskimi. to, że 
w kręgu kultury chrześcijańskiej nastąpiło wypreparowanie z naszego 
doświadczenia artystycznego tego właśnie odpadu, tej wartości 
ujemnej, pozwoli może na ruch wyobraźni artystycznej w stronę 
większej, pogłębionej analizy erosa, jednego z czterech przejawów 
miłości. A samo zjawisko pornografii stanie się przez to mniej groźne 
dla duchowego rozwoju człowieka. Stanie się bezsilne”.

jeRzY nOWOSieLSki, eROS pRzeciWkO pORnOGRAFii, 1994, [W:] ARS eROticA, 
kAtALOG WYStAWY, muzeum nARODOWe W WARSzAWie, WARSzAWA 1994 , s. 16
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jeRzY nOWOSieLSki (1923 - 2011)
Czarny akt w oknie, 1987 r.

olej/płótno, 100 x 120 cm
na odwrociu dedykacja: 'kochanemu panu Rajmundowi jerzy nowosielski'

cena wywoławcza: 190 000 zł  
estymacja: 250 000 - 350 000

pOcHODzenie:
- 6 stycznia 1988 r. obraz otrzymał  w prezencie Rajmund kalicki – pisarz, tłumacz i znawca 

literatury latynoamerykańskiej, redaktor „twórczości”
- Galeria Fibak, Warszawa, 2008
- kolekcja prywatna





„moja sztuka to ikona z karuzeli, z budy jarmarcznej. to 'obrazki 
z wystawy'. pamiętam takie wydarzenie sprzed dwudziestu-dwudziestu 
pięciu lat, kiedy wracałem z żoną z Warszawy do łodzi, gdzie wtedy 
mieszkaliśmy. W drodze do pociągu ujrzeliśmy strzelnicę pomalowaną 
w piękne obrazki. Wydobywała się z niej jakaś dziwna muzyka. i moja 
żona powiedziała wówczas, że jeśli chcę usłyszeć prawdziwą muzykę 
i zobaczyć prawdziwe obrazy, to właśnie tu jest to cudowne miejsce – ta 
strzelnica. tu mamy prawdziwą sztukę. 
to prawda, że z ikoną zetknąłem się w klasztorze, ale uformowany 
byłem wcześniej. W klasztorze jestem nadal. nie lubię jeździć, nie lubię 
zbytecznych działań, zbytecznej dyspozycyjności. Wolę mieć święty spokój. 
Ważny dla mnie jest mój klasztor wewnętrzny. A że jest on pełen 
kobiet... cerkiew i akt, które najczęściej maluję, mogą być do siebie 
bardzo podobne. przecież barokowe kopuły przypominają takie kształty. 
jeden z moich starszych kolegów malarzy mawiał, że skrzypce są bardzo 
podobne do kobiety. W sztuce wszystko jest do siebie podobne. Że 
Freud? ten był biednym dziewiętnastowiecznym racjonalistą, podobnie jak 
jung. Oni jeszcze nie wierzyli, że rzeczywistość fizyczna jest trudna do 
opisania – jest cudowna. 
Dzisiaj samotność jest typową kondycją malarza. impresjonizm 
zniszczył tradycyjny warsztat, ale stworzył warsztat świadomości 

malarskiej. to cybis powiedział, że impresjonizm zniszczył sztukę 
narodową, bo stworzył świadomość budowania obrazu na zasadzie 
zestawień ciepłych i zimnych. i kiedy to wynaleziono, sztuka 
narodowa nie była już możliwa, zastąpiła ją sztuka kosmopolityczna. 
A potem sprawy zaszły jeszcze dalej. i dzisiaj ludzie przestali wierzyć 
w te wszystkie mody, trendy, kliki artystyczno-komercjalne i zaczęli 
ponownie oczekiwać jakiejś prawdy od artysty, który tę prawdę głosi 
samotnie. 
Odczuwam smutek samotności. i to nie tyle jest moja indywidualna 
samotność, ale samotność artysty. jesteśmy coraz bardziej 
wyizolowaną grupą społeczno-kulturową i coraz mniej możemy 
liczyć na kompetencje dużej grupy społeczeństwa w odbieraniu 
wartości, które my im proponujemy. i to jest właśnie klasztor 
– zespół ludzi powiązanych świadomością, pewnym prawem 
wyobcowania. 
jestem może smutnym artystą, ale jestem szczęśliwym Azjatą. Ojciec 
Bocheński powiada, że mnisi z poczajowa byli Azjatami, więc ja 
się czuję raczej solidarny z mnichami poczajowskimi. nie czuję się 
natomiast tak zwanym europejczykiem”. 

jeRzY nOWOSieLSki, jeStem SzczĘŚLiWYm AzjAtĄ, 1992, 
nOt. kAtARzYnA pikOń, „GAzetA W kRAkOWie” (DOD. DO „GAzetY WYBORczej”) , 19-21.06.1992, s. 13 
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jeRzY nOWOSieLSki (1923 - 2011)
Cerkiewka, 1992 r.

olej/płótno, 75,5 x 60,5 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'jeRzY nOWOSieLSki 1992'

cena wywoławcza: 45 000 zł  
estymacja: 60 000 - 90 000
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kAzimieRz mikuLSki (1918 - 1998)
“Okno o zmierzchu”, 1972 r.

olej/płótno, 90 x 60 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Okno o zmierzchu | k.mikulski | kraków 1972' 
oraz na blejtramie: 'zachęta centralne Biuro Wystaw Artystycznych'

cena wywoławcza: 130 000 zł  
estymacja: 160 000 - 200 000

pOcHODzenie:
- kolekcja instytucjonalna, Warszawa

WYStAWiAnY:
- „kazimierz mikulski”, Galeria piano nobile, kraków, 1998
- „kazimierz mikulski. malarstwo, rysunek, collage”, BWA łódź, kwiecień - maj 1987
- „kazimierz mikulski. malarstwo”, Salon Sztuki Współczesnej, łódź, 1975

LiteRAtuRA:
- kazimierz mikulski, katalog wystawy indywidualnej, Galeria piano nobile, kraków, 1998 (il.)
- kazimierz mikulski. malarstwo, rysunek, collage, katalog wystawy indywidualnej, BWA łódź 1987, poz. kat. 135 (il.)
- kazimierz mikulski. malarstwo, katalog wystawy indywidualnej, Salon Sztuki Współczesnej, łódź, 1975 (il.)





Odrealniony świat, funkcjonujący poza czasem i rzeczywistością 
to najbardziej charakterystyczny wyróżnik obrazów kazimierza 
mikulskiego. powyższy cytat dobrze charakteryzuje jego efemeryczność 
i trwanie w stanie nieustających przeobrażeń fizycznych 
i symbolicznych. Baśniowa rzeczywistość i pojawiające się w niej 
stworzenia wydają się tworzyć pewną narrację, jednak wrażenie to 
nie jest do końca zgodne z prawdą. Obrazy mikulskiego nie starają 
się bowiem pouczać ani uszlachetniać, z literackością baśni wiąże je 
przede wszystkim imaginacyjny charakter. kazimierz mikulski właściwie 
całe swoje życie spędził w krakowie. niechętnie podróżował po 
świecie realnym, w swojej sztuce kreował własną rzeczywistość 
odwołując się do poetyki i logiki marzeń sennych czy odtwarzając 
migawki obrazów zapisanych w pamięci. Do stałego repertuaru 
wykorzystywanych przez niego motywów należą postacie młodych, 
nagich dziewcząt, na obrazach często pojawiają się koty, ptaki, motyle, 
stylizowane rośliny i ich rozmaite formy hybrydalne.

W pierwszych latach powojennych prace mikulskiego, obok 
twórczości marii jaremy czy jonasza Sterna, tworzyły polską 
odmianę abstrakcjonizmu aluzyjnego, czerpiącego z dorobku 
surrealizmu cechującego się jednak własną, charakterystyczną 
poetyką. Do połowy lat 50. większość członków krakowskiej 
Grupy nowoczesnych nie brała jednak czynnego udziału w życiu 
artystycznym, pierwsza poważna manifestacja będącą jednocześnie 
ukłonem w stronę surrealizmu to wystawa w krakowie w 1955 
roku, w której poza wspomnianymi artystami udział wzięli 
również między innymi tadeusz Brzozowski, tadeusz kantor, jerzy 
nowosielski i erna Rosenstein. z grona młodych, krakowskich 
artystów na stałe oscylujących w szerokich kręgach surrealizmu 
pozostał jedynie kazimierz mikulski. jego figuratywny styl zaczął 
krystalizować się już na przełomie lat 40. i 50. i jak pisał Aleksander 
Wojciechowski „będzie on niemal zawsze tym samym symbolem 
młodości i erotyki, przybierającym postać pełnej uroku dziewczyny’. 
Swojemu językowi artystycznemu pozostał wierny w trakcie całej 
swej działalności artystycznej. W jego malarstwie dominowały 
postacie nagich dziewcząt nazywanymi przez krytyków ‘fryzjerskimi 
Beatrycze’ i ‘okrągłopiersiastymi panienkami’. W obrazach artysty 
nietrudno dopatrzyć się wpływów surrealizmu, estetyki teatralnej 

scenografii i kostiumów oraz malarstwa renesansu szczególnie 
łukasza cranacha, którego rachityczne, stylizowane sylwetki kobiece 
budzą skojarzenia z poetyką mikulskiego. Obaj artyści posługiwali 
się silnym konturem, matematycznie niemal określali formy 
w przestrzeni. kobiety cranacha - nagie Wenus odziane jedynie 
w kapelusz, stanowią jakby pierwowzór dla kobiet-lalek mikulskiego, 
o wielkich oczach i twarzach bez wyrazu. W malarstwie nie zerwał 
nigdy do końca z geometryzacją. perspektywa w jego obrazach, 
często podzielonych liniami pionowymi i poziomymi, budowana 
jest na zasadzie zachodzenia na siebie kolejnych płaszczyzn, jej 
fasadowość kojarzy się z teatralnym proscenium. postaci pojawiają się 
w poszczególnych planach tak jak aktorzy lub marionetki. przedmioty 
natomiast, pomimo że oddane zgodnie z naturą, wydają się być tylko 
rekwizytami, zazwyczaj obdarzonymi tajemniczą symboliką. 

Sztuka mikulskiego od samego niemal początku po dziś dzień 
pozostaje odosobnionym, nie dającym się łatwo zaszufladkować 
zjawiskiem. Odwilż po 1956 roku pozwoliła artystom, w tym 
między innymi członkom Grupy krakowskiej, na swobodę twórczej 
wypowiedzi. mikulski posiadał jednak ten komfort już od dawna, 
wymykał się bowiem wszelkim próbom zakwalifikowania go nie 
tylko przez ówczesną krytykę, ale również przez socjalistyczne 
organy doszukujące się w sztuce młodych znamion sprzeciwu wobec 
obowiązującej doktryny. ‘tak, krytyka nie miała z mikulskim łatwego 
życia. Ani ta młoda i nieopierzona, ani wytrawna wytrawnością 
wiedzy i doświadczenia, bo Balzak się jej terytoriom nieustannie 
wymykał, ciesząc się być może, z psikusa, jakiego znów mu się 
udało spłatać, bo miał poczucie humoru w jego najmilszym, gdyż 
pozbawionym choćby cienia złośliwości, wydaniu. zaś czynił to 
zazwyczaj w chwili najmniej dla krytyki sposobnej: tej, gdy już, już 
udawało się jej ująć w jego malarstwie w jakieś karby i zamknąć 
w przegródce któregoś z nowo przywiezionych z zachodu ‘izmów’ 
lub w granicach filozoficznych choćby tylko tendencji. W końcu 
zapadł samowolny wyrok: mikulski jest jedyny w swoim rodzaju, 
zaczem łamanie sobie głowy nad jego związkami z którymkolwiek 
spośród nurtów plastycznych mija się z celem” ( jerzy madeyski, 
[w:] kazimierz mikulski. malarstwo, [red.] izabela jabłońska, juliusz 
Windorbski, Warszawa 2000, s. 21-22).

„[świat mikulskiego] jest to świat metamorfoz gatunków i ich wyobcowania, świat wszędzie 
i nigdzie: pod przejaskrawionym często lub rozrzedzonym niebem, w zatrzymanym powietrzu, 
na jakichś preparatach ziemi i jej roślin. Ale metamorfoz szczególnych, bowiem zatrzymanych 
bez początku i bez dalszego ciągu”.  

tADeuSz cHRzAnOWSki



kazimerz mikulski, Autoportret, 1979 r., ze zbiorów tpSp w krakowie kazimierz mikulski z żoną w krakowskiej piwnicy pod Baranami, w tle 
tadeusz kantor

„malarstwo mikulskiego wciąż pozostaje w zawieszeniu na granicy 
mitu i historii tego co autentyczne i tego, co nie autentyczne, 
wydobywa to, co się w nas kołacze z autentycznej tęsknoty za 
mityczną przeszłością, kiedy w pierwszych dniach stworzenia wszystko 
było jeszcze tylko naturą, wspólnym przyjaznym bytowaniem ludzi 
i zwierząt, ptaków i owadów w utraconym rajskim ogrodzie, a co 
jest już tylko współczesną, fabryczną, sztucznie powielaną i ożywianą 
sentymentalną rajów tamtych namiastką. z tym, że mikulski maluje 
obrazy coraz brzydsze. Albo może raczej coraz bardziej zgorzkniałe. 
Wielkie mity przeszłości sprowadza do tego, czym rzeczywiście są 
dzisiaj i z czego nie mamy się co tak znowu cieszyć. W obrazach 
mikulskiego z ostatnich lat mit natury to oswojony domowy 
kot, to któreś z przedstawicieli egzotycznej fauny z cyrkowego 
plakatu, to nadmuchiwana zabawka, którą uszczęśliwia się dzieci, 
to nabity na szpilkę preparat owadzi ze szkolnej gabloty. jego mit 
Seksu to fotografia z playboya, powielona piękność z reklamowego 
plakatu, lalka, która zamyka oczy, gdy ją położyć. jego mit Walki to 
wykrzywiające się do siebie maszkary. jego mit Rzeczy Ostatecznych 

to cepeliowski diabeł zerkający zza kotary prowincjonalnego teatrzyku. 
ten anatomiczny preparat naszej zaśmieconej kiczowatej wyobraźni 
musi być brzydki, wystygły, jątrzący. nie może się podobać, bo co tu 
ukrywać, tacy przecież jesteśmy. nasza gra z witkacowską tajemnicą 
istnienia skończona, wyłożyliśmy karty na stół. Same blotki, jedna czy 
dwie papierowe damy i podstarzały chłopiec. A mimo to obrazy te 
jakoś przecież nas pociągają, jakoś fascynują. Odnajdujemy się w nich 
ale i nie odnajdujemy. Bo może jednak pomimo wszystko nie wszystko 
jeszcze jest stracone. Bo może jednak tacy pomimo wszystko nie 
jesteśmy, choć tacy być możemy. Bo może coś z autentycznego życia 
w nas się jeszcze kołacze, może jeszcze coś autentycznego przeżyć 
byśmy potrafili, może pomimo wszystko gra toczy się dalej. pytamy się 
o to przed obrazami naszego Balzaka-mikulskiego, czy może on nas 
o to pyta swoimi obrazami? nie jest to do końca jasne. zawieszeni 
w niepewności zżymamy się na niego, czy na siebie, nie wiadomo, 
dobrze że się jeszcze zżymamy”. 

mieczYSłAW pORĘBSki, 31.12.1980, [W:] kAzimieRz mikuLSki. 
mALARStWO, RYSunek, cOLLAGe, kAtALOG WYStAWY inDYWiDuALnej, łóDź 1987, s. nlb.



Analiza dzieł tarasina wiedzie nas ścieżką od malarstwa 
przestawiającego do, stojącej na przeciwległym krańcu, sztuki 
abstrakcyjnej. Dużą część dorobku stanowią jednak płótna, które 
usytuować można w połowie tej drogi. Do tych obrazów zalicza się 
prezentowana przez nas „Sytuacja ii”, w której kształty obiektów 
nasuwają skojarzenia z przedmiotami rzeczywistymi, choć stanowić 
mogą jednocześnie konstrukcje o walorach wyłącznie abstrakcyjnych. 
W obrazach tarasina od lat 70. formy budowane są sylwetowo 
lub konturowo, komponowane najczęściej na jednolitym tle 
zróżnicowanym niekiedy barwną gradacją w układach strefowych lub 
szeregowych, co nasuwa skojarzenia z tajemniczymi symbolami, których 
znaczenia w pełni nie da się odczytać. ta tendencja do silniejszego 
skontrastowania znaków z tłem płócien, niemal graficznego zapisu 
czarnych kształtów na jasnych tłach, utrzymała się w malarstwie 
tarasina aż do lat 90. znaki stały się, według słów samego artysty, 
„rzeczami na półkach”, a on sam nazywał się chętnie „buchalterem, 
który zapisuje wszystkie możliwe, niekończące się sytuacje”.

W 1962 roku jan tarasin wyjechał na stypendium do chin 
i Wietnamu. echa wschodniej kaligrafii oraz filozofii można dostrzec 
w późniejszej twórczości artysty. nieobca była mu również sztuka 

dalekiego wschodu, szczególnie twórczość muqi’ego – chińskiego 
malarza i mnicha buddyjskiego z Xiii wieku. niewątpliwie najbardziej 
znaną jego kompozycją jest „Sześć persymonów”, obraz uznawany 
za jeden z najwspanialszych w dziejach chińskiego malarstwa, 
gdzie „sześć owoców umieszczonych na pustej płaszczyźnie tworzy 
niepowtarzalny w swej doskonałości rytm” (mieczysław jerzy künstler, 
Dzieje kultury chińskiej, Wrocław – Warszawa – kraków 1994, s. 211). 
jego sztuka wywarła duży wpływ na jana tarasina, którego obraz 
„W hołdzie muki” stanowi wariację na temat kompozycji chińskiego 
artysty. podobnie jak chiński malarz, artysta ukazywał wycinek natury, 
który umieszczał najczęściej w wyabstrahowanej przestrzeni. Wyjęte 
z kontekstu rzeczywistości przedmioty z jednej strony funkcjonują jako 
niezależne formy, z których każdy może być obiektem kontemplacji, 
z drugiej – wchodzą ze sobą w interakcję, tworząc na płótnie 
rytmiczne układy. Według zasad chińskiego malarstwa sztuka winna 
szukać najodpowiedniejszych środków do przedstawienia istoty 
natury, którą odnaleźć można wyłącznie w nieustannym rytmie jej sił, 
będącym synonimem życia. Wydaje się, że janowi tarasinowi udało się 
dotrzeć do tej tajemnicy istnienia. jego obrazy, mimo obecnego często 
nawarstwienia form, cechuje harmonia oraz szczególny rodzaj energii 
generowanej przez wzajemne relacje obiektów i kolorystykę płócien.
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“Sytuacja II”, 1980 r.
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sygnowany i datowany p.d.: 'j. tarasin 80'
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na pamiątkę spotkania | w Warszawie | jan tarasin | 11.Xi.1981'

cena wywoławcza: 95 000 zł  
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„tajemnice mają wiele pięter i są różnego kalibru. myślę, że 
ta największa, ten ocean otaczającej nas nieświadomości, po 
której pływamy małą tratwą ludzkiej wiedzy, jest ‘poza dyskusją’. 
tylko znikoma część zjawisk, wrażeń, odczuć, a nawet realnych 
konkretów ma jakieś nazwy, w ogóle ‘nadaje się’ do słownego opisu, 
a ‘cała reszta’ to niekończący się rejestr anonimowych realiów, 
wymykających się jednoznacznym słownym kwalifikacjom. 

uważam, że malarstwo jest drogą do czegoś, a nie celem. za 
pomocą malarstwa chcemy coś poznać, zrozumieć. Więc jest 
to tylko narzędzie. Badanie nie musi być zarezerwowane dla 
nauki. intuicja przecież też jest myśleniem, nie zawsze w pełni 
udokumentowanym. możemy odkrywać ważne sprawy, nie mając 
racjonalnej podkładki. 

uprawianie sztuki jest wspaniałą metodą poznawania świata, ale 
także sposobem fizycznego, czysto zmysłowego z nim kontaktu. jest 
także źródłem ciągle nowych doświadczeń i zaskoczeń, budujących 
naszą świadomość i osobowość. jest nieustannym dialogiem 
z samym sobą i środkiem porozumiewania się z innymi ludźmi. jest 
bardziej drogą w nieznane niż docelową marszrutą. 

moje obrazy nie mają ani początku, ani końca, one mogą tak się 
ciągnąć w nieskończoność. jest to monotonny zapis, bez przerwy 
czymś zakłócany. W ten sposób powstaje dramaturgia. Są to jakby 
monotonne szeregi, w których nic nie powtarza się dwa razy. 
A pojawiające się nieregularności, przypadki i zakłócenia tworzą 
nowy rytm.

nie chodzi mi ani o przedmiot, ani o znak, najważniejsze jest 
znalezienie relacji między programem, determinacją a przypadkiem 
czy okolicznościami. tajemnica wszystkiego, co istnieje, jest 
wynikiem tych dwóch sił działających na siebie. znalezienie 
momentu ich zderzenia jest dla mnie najważniejszym celem, 
momentu, kiedy jeszcze wyczuwany ten program czy idealny 
zamysł, a jednocześnie widzimy jego niedoskonałość spowodowaną 
przez okoliczności, przez tysiące różnych spraw, które na to 
wpłynęły. Dopiero wynik konfliktu tych sił daje nam szansę 
odczytania rzeczywistości. 

moje malarstwo jest poszukiwaniem ruchomego modelu 
opartego na stałych konfliktach i ciągłych przemianach. zbytnie 
zajmowanie się człowiekiem jako czymś wyłączonym z całego 



kontekstu uważam za mało interesujące i niewiele dające samemu 
człowiekowi pożytku. uniwersalny klucz dotyczy w równym stopniu 
nas, jak wszystkiego innego; szukanie go na zewnątrz jest więc 
ważniejsze niż dzielenie naszych postępowań jak włosa na czworo. 

ciągle wracam do tego samego. moje obrazy z różnych lat 
na pierwszy rzut oka często nie są podobne, ale gdy czasem 
porównuję stare prace z najnowszymi, widzę w nich coraz 
wyraźniej zbieżności. Odbiór wielu dzieł sztuki wymaga przyjęcia 
proponowanych przez nie zasad, a to zniechęca. pojawiają się 
objawy zmęczenia sprawami, które od odbiorcy wymagają 
większego włączenia się, szczególnie jeśli brak zwykłych ludzkich 
satysfakcji w sferze odczuć. często ludzie chcieliby, żeby 
czymś ich zasugerować, żeby w odbiór nie wkładać wysiłku. 
zawężenie w sztuce występuje coraz silniej. Sztuka staje się zbyt 
specjalistyczna; ten, kto ją robi, ma satysfakcję, bo udało mu się 
coś odkryć, a to nie zawsze musi satysfakcjonować widza. poza 
tym dzisiejszy świat ekspertów narzuca potrzebę coraz większej 
atomizacji. może od odbiorcy za wiele się wymaga?”

jAn tARASin, [W:] jAnA tARASinA OBRAzY iStOtne, 
kAtALOG WYStAWY inDYWiDuALnej W muzeum mAzOWieckim W płOcku, 2008, s. 20

malarza zawsze interesował świat przedmiotów. zaczął od 
realistycznego zapisu przedmiotów, które stopniowo redukował, 
upraszczał. powstał w ten sposób cały system znaków abstrakcyjnych 
i zbliżonych do abstrakcyjnych. Są to znaki-przedmioty, znaki-symbole, 
ślady kształtów wziętych z bezpośredniej, otaczającej nas rzeczywistości, 
przypominające litery nieistniejącego alfabetu. W przestrzeni obrazów 
tarasina rozgrywają się skomplikowane i wielowątkowe akcje. 
tarasin traktuje obraz jako model intelektualny mówiący za pomocą 
plastycznych znaków o harmonii i dysharmonii w świecie. interesuje 
go tropienie mechanizmów, za pomocą których natura projektuje 
i komplikuje zjawiska, koncentruje i rozprasza, kreuje i niszczy. interesuje 
go współzależność między logiką, determinacją, nadrzędnymi prawami 
a przypadkiem. podstawową zasadą malarstwa tarasina jest budowa 
układów z przedmiotów, szukanie reguł rządzących tymi układami 
i rozbijanie ich. cząstki te, znaki-przedmioty występują na jego płótnach 
w pewnych porządkach, na ogół w poziomych ciągach o mniejszym 
lub większym zagęszczeniu. czasami warstwy nakładają się na siebie 
lub przenikają się ze sobą. W latach 80. przedmioty tarasina stały 
się masywniejsze, bogatsze, bardziej rozbudowane. przykładem jest ta 
kompozycja, w której kaligraficznie formy wyraziście odbijają się na 
neutralnym, zróżnicowanym walorowo, ciepło beżowym tle.

jan tarasin w pracowni, fot. marek pietkiewicz
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Henryk Stażewski, 1957, fot. 
tadeusz Rolke/Agencja Gazeta

„Jaki jest powód usuwania kontrastów kolorów w Pana malarstwie? 
Dążenie do porządku. kolory kontrastowe powodują podrażnienie 
siatkówki oka przy przeskakiwaniu od jednego koloru do drugiego. 
przejścia kolorystyczne stopniowe, pozbawione kontrastów dają 
wrażenie spokoju i porządku. W ten sposób przeciwstawiam się 
chaosowi kolorów emocjonalnych. 

Jakimi sposobami Pan to osiąga? 
kolory zasadnicze posiadają ustalony stosunek liczbowy w zależności 
od wielkości płaszczyzny, ciężaru i intensywności pigmentu. jeżeli użyte 
są właściwe proporcje, zestawienie
tworzy równowagę i spokój; jeżeli równowaga jest naruszona i jakiś 
element dominuje – pojawia się ekspresja. 

Zwykle, mówiąc o kolorze w malarstwie, mówiło się równocześnie 
o formie? 
Forma w moich obrazach została całkowicie wyeliminowana. Stosuję 
kwadrat, który jest kształtem najbardziej neutralnym. Rozmieszczam 

jednakowe kwadraty w jednakowych odstępach i nic więcej w tych 
obrazach nie ma. 
 
A liczba? Stosuje Pan zawsze pewną liczbę kwadratów. 
jeden kwadrat nie daje pojęcia skali, a tylko pojęcie kwadratu. Stosuję 
więc z reguły wielokrotność dwóch, trzech lub dużej ilości kwadratów. 
(…)

Co Pan sądzi o roli artysty i krytyka w społeczeństwie? 
Sztuka nie jest obiektem sielankowej kontemplacji. Artysta 
awangardowy wypowiada walkę odbiorcy sztuki zwalczając jego 
przyzwyczajenia. W tej walce artysta musi zginąć. krytyk twórczy jest 
zaangażowany w stosunku do artysty i zajmuje podobną co artysta 
postawę w stosunku do rzeczywistości; podziela jego los i dlatego 
również musi zginąć”. 

tekSt OpuBLikOWAnY W kAtALOGu WYStAWY: 
HenRYk StAŻeWSki, GALeRiA FOkSAL, WARSzAWA 1969



prace o podobnym co prezentowana schemacie kompozycyjnym, 
złożone z wielu małych kwadratów powstawały już w pierwszej 
połowie lat 60. kwadraty stanowiły moduł, którym posługiwał 
się Stażewski zarówno przy tworzeniu reliefów, jak i kompozycji 
przestrzennych. W drugiej połowie lat 60. reliefowe kompozycje 
ulegają rozluźnieniu i uporządkowaniu, Stażewski bardziej skupia się 
na kolorystycznych relacjach pomiędzy poszczególnymi elementami, 
podejmuje także eksperymenty z wykorzystaniem dużych, jednolitych 
kolorystycznie płaszczyzn. W tym okresie Stażewski tworzy także 
reliefy metalowe i kinetyczne. „Wraz z przestrzenną formą reliefu 
w twórczości Stażewskiego pojawił się problem aleatoryczności 
obrazu, zmienności i mobilności, a wreszcie otwartości jego struktury 
plastycznej. prawdopodobieństwo pojawienia się określonego układu 
formalnego było odtąd istotniejsze od jego formalnych elementów. 
ta nowa abstrakcja, jak mawiał Stażewski, 'dopuszcza znacznie 
większą swobodę w kształtowaniu obrazu, jest znacznie bardziej 
relatywistyczna'. porzucenie płaszczyzny, tak istotne w ewolucji 
reliefów, doprowadziło Stażewskiego do stworzenia w 1970 roku 
pierwszego environment, totalnej przestrzeni barwnej, w którą 
artysta wprowadził widzów Galerii Foksal, oraz projektu projekcji 
'9 promieni światła na niebie', proponując tym razem interwencję 
w przestrzeń 'uniwersalną'. Obie te prace, obrazoburcze w swej 
istocie, pozwoliły Stażewskiemu powrócić do obrazu. nowe 
serie malarskie i rysunki z lat 70. i 80. były próbą uchwycenia 
nieporządku w uporządkowanym układzie, a może precyzyjniej: 
próbą przezwyciężenia reguły kompozycyjnej w samej kompozycji. 
Współgrała w tych pracach konceptualizacja procesu twórczego 
z sensualizacją jego efektów artystycznych. Barwne gradacje, 
a następnie kontrasty, gry następujących po sobie szarości, 
a także opozycje czerni i bieli, rytmy ascetycznych linii obok 
nawarstwiających się płaszczyzn, były w twórczości Stażewskiego 
ustawicznym wyłamywaniem się z zasady, która próbowała je sobie 
podporządkować. 'L’artiste qui ne lutte pas dans son travail travaille 
contre l’art' – artysta, który nie walczy w swojej pracy, pracuje 
przeciwko sztuce – napisał artysta na jednym ze swych obrazów 
z 1970 roku. postawa artystyczna Stażewskiego wywodziła się 
z dwóch tradycji filozoficznych: racjonalizmu i absolutyzmu. Dzięki 
pierwszej sztuka oparta na prawach geometryczno-arytmetycznych 
pewna była nieograniczonych możliwości racjonalnego poznania 
świata. Druga tradycja zdeterminowała przekonanie o tym, że estetyka 

w toku swego własnego rozwoju zmierza do absolutu. Sztuka zdolna 
jest ująć w jednej regule całość praw uniwersum. Wszystko, co 
rozumne, jest rzeczywiste, wszystko, co rzeczywiste, ma być rozumne. 
pojęcia ogólne, powszechne sensy, składają się na uniwersalny system, 
będąc podstawą poznania i konstrukcji świata. Sztuka konkretna, 
pisał theo van Doesburg, jest przeznaczona dla umysłu człowieka 
i jako taka 'powinna posiadać tę wyrazistość, tę jasność i tę 
doskonałość', których można oczekiwać od dzieł rozumu. malarstwo 
i rzeźba konkretna przez swe własne środki czynią widzialną nową 
rzeczywistość, tworzoną przez artystę z materiału istniejącego 
jedynie w umyśle. toteż sztuka konkretna nie jest niczym innym, jak 
konkretyzacją myśli. Artyści awangardy, racjonaliści, pragnęli dotrzeć 
tam, gdzie 'nowy duch ujawnia inne prawa rządzące wszechświatem, 
stwarza nową realność' (H. Stażewski o sztuce abstrakcyjnej, ‘Blok’, 
1924, nr 8-9, s. 6 [nlb]). nie chodziło im więc o fragment, szczegół, 
motyw – poszukiwali totalności wszechrzeczy i wszechpraw. W wizji 
awangardowej każdy element, każda wartość nie liczyła się inaczej, jak 
tylko w powiązaniu z całością. Sztuka – jak świat – była absolutem 
logicznym, zdeterminowanym przez pewien system. 'Świat znajdujący 
się pod dachem kosmicznej jedności – pisał Stażewski – byłby to 
wyższy stan osiągniętej syntezy rozpadu dialektycznego, istniejącego 
w nas od Adama, jako dwie antytezy' (H. Stażewski, Walka ze 
społeczeństwem jest nieuniknionym fatum…, rękopis, 1980). 

Równocześnie, przekonany o pełnej wolności twórcy, okazał się 
Stażewski bliższy w swych geometrycznych obrazach anarchistycznej 
idei burzenia 'modelu sztuki' niż ujmowania jej w ścisłe kanony. 'Życie 
w stanie wrzenia niezrozumiałego dla nas – pisał – ukrywa w sobie 
prawdę, artysta odkrywa ją swoim okiem wewnętrznym i znajduje 
coś głębszego niż piękno malarskie'. jeżeli harmonia plastyczna była 
punktem wyjścia w twórczości Stażewskiego, tak unicestwienie jej 
estetycznego decorum stało się tej twórczości zadaniem nadrzędnym. 
i niejako wbrew temu wszystkiemu, co sam artysta często deklarował, 
walka z kanonem i absolutem prowadziła go ku sztuce innej – 
tej, która efemerycznym zjawiskom potrafiła nadać powszechny 
sens, ku sztuce, dzięki której, jak pisał, 'włamujemy się do prawdy 
rzeczywistości ukrywającej się w szarym pyle codzienności (...)' (H. 
Stażewski, Sztuka i rzeczywistość, rękopis, 1975)’ (Andrzej turowski, 
Stażewski internacjonał, [w:] Henryk Stażewski. ekonomia myślenia 
i postrzegania, Warszawa 2005, s. 47-48).

„Gdy jest się zdominowanym przez kolor, odczuwa się przez naskórek tonację własnego 
wewnętrznego ja, warunkującego uczucia z góry predysponowane do tworzenia struktury 
obrazu. Dostrzeganie dystansów pozwala widzieć powiązanie barw wyzwolone z obowiązującej 
logiki – doktryny. jak promienie kosmiczne barwią niewidocznymi kolorami – ultrafioletowym, 
infraczerwonym, powodując zmiany fizyczne – tak artysta może powodować barwami zmiany 
trwające jak powietrze, którym oddychamy”.  

HenRYk StAŻeWSki, 1974



„Sztuka abstrakcyjna jest najbardziej jednolitym, całościowym 
i organicznym widzeniem kształtów i kolorów. ma ona na celu najwyższe 
wyczulenie naszego oka, osiągnięcie 'absolutnego słuchu' wrażliwości 
kolorystycznej i matematycznej precyzji w wyczuwaniu formy i proporcji. 
Sztuka abstrakcyjna nie pokazuje zewnętrznego aspektu materii, 
'przedmiotu', może jednak zachować kontakt ze zjawiskami i faktami 
konkretnymi i obiektywnymi świata zewnętrznego, gdyż jest sumą 
wrażeń i obserwacji, jest wyczuciem klimatu współczesności, wyrazem 
dynamizmu dzisiejszego życia, lirycznym obrazem epoki w której 
odbywają się przewroty, powodowane wielkimi ruchami społecznymi, 
wynalazkami i odkryciami, epoki rozbicia stosu atomowego itd. Wszystko 

to powoduje gruntowne zmiany w charakterze naszego życia i musi 
znaleźć oddźwięk w sztuce i stworzyć nowe środki wyrazu plastycznego. 
Rozwój sztuki dotychczas nie nadążał za rozwojem technicznym 
dzisiejszych czasów. Sztuka abstrakcyjna podejmuje to zadanie. Sztuka 
abstrakcyjna jest systemem parabolicznego sposobu myślenia – jest 
syntezą poetyckiego i muzycznego wyrazu przeżyć. Sztuka abstrakcyjna 
jest tym odłamem sztuki, która poprzez ruchliwość eksperymentu ma 
oddziaływać na sztukę kierunku realistycznego w metaforycznym ujęciu 
treści i formy, jest rygorystycznym wzorem jednolitego i całościowego 
wyrazu artystycznego”.  

HenRYk StAŻeWSki
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HenRYk StAŻeWSki (1894 - 1988)
Kompozycja, 1982 r.

akryl, blacha, deska/płyta, 64 x 64 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: '1982 | H. Stażewski'
na odwrociu stempel wywozowy

cena wywoławcza: 28 000 zł  
estymacja: 45 000 - 60 000





„powstawały postacie coraz liczniejsze,
całe pochody:
Wędrowcy i ich bagaże,
chłopcy z czasów mojej szczęśliwej młodości,
Staruszkowie powracający do umarłej klasy szkolnej,
Dzieci zamknięte w ławkach szkolnych jak uwięzione,
kloszardzi, Żydzi Wieczni tułacze.
Ludzie zrośnięci ze swymi przedmiotami,
ze stołem,
z krzesłem,
z drzwiami,
z oknem,
ze śmiercią,
ze swoją kochanką.
Wykolejeńcy, wisielcy, kaci, prostytutki, cała, jak to nazywam,
Świta Świętego François Villona,
Żołnierze idący na front,
moja rodzina, moja matka, ojciec, krewni...
czasami wpadałem w złość i wtedy stawałem się okrutnym Sędzią,
przybijałem gwoździami, przywiązywałem sznurami, ręce zastępowałem
drewnianymi, surowymi deskami,
wykrzywiałem twarze, robiłem z nich 'pierogi' i 'naleśniki'
bez śladu myśli
i uczucia.
Brałem odwet.
Było to również oskarżenie”.

tADeuSz kAntOR, kOmentARze intYmne, 1986-88, mASzYnOpiS ARcHiWum cRicOteki, s. 40-41
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tADeuSz kAntOR (1915 - 1990)
“Pierogi”, 1982 r.

olej/płótno, 150 x 100 cm
sygnowany i datowany p.d.: 't. kantor | 1982'
opisany na odwrociu: 'kAntOR | BiennALe | Di | VeneziA | 56', oraz na blejtramie: 'kAntOR - pieROGi'
na odwrociu nieczytelne stemple wywozowe, dwie francuskie naklejki wywozowe z opisem obrazu, znaczek 
celny oraz papierowa nalepka z Biennale w Wenecji z 1982 roku z numerem '56'

cena wywoławcza: 200 000 zł  
estymacja: 300 000 - 400 000

WYStAWiAnY:
- „métamorphoses”, wystawa indywidualna w Galerie de France, paryż, 1982 r.
- Biennale w Wenecji, 1982 r.





Wystawa Tadeusza Kantora „Métamorphoses” w Galerie de France 
Paryż 1982, w tle obraz “Pierogi”, fot. Eustachy Kossakowski/© Anka Ptaszkowska



„W liście z lutego 1984 r. do catherine thièck, długoletniej przyjaciółki 
i właścicielki najbardziej prestiżowej galerii paryskiej, Galerie de France, 
tadeusz kantor zwierzał się z niepokoju o swoje malarstwo. pisząc ten 
list z Finlandii, w trakcie tournée, przedstawiając napięte plany cricot 
2 związane z wyjazdem do europy zachodniej i Ameryki, zapewniał 
jednocześnie admiratorkę swojego malarstwa, że 'przy całym tym 
galimatiasie' maluje i dużo rysuje. myśli o nowej ekspozycji. Skąd zatem 
niepokój u artysty, który znalazł się u szczytu uznania? czyżby się bał, 
że jego malarstwo zeszło na plan dalszy i zostało zdominowane przez 
teatr? 

Wysyłam ci ektachromy (...) – pisał –
 z muzeum narodowego w Warszawie, 
muzeum narodowego we Wrocławiu 
Obrazy, które zdeponowałem ostatnio 
u ciebie w Galerie de France
i moje obrazy (nie wszystkie), które znajdują się 
w Szwecji. 
usiłuję sobie przypomnieć nazwy kolekcji 
nazwiska dawnych marszandów, którzy zajmowali się 
moim malarstwem,
niestety, wszystko jest tak bardzo rozproszone…
mam w pamięci około tysiąca obrazów
które wykonałem od 1946, które sprzedałem, 
ofiarowałem, dałem w prezencie, zgubiłem et
cetera…
jeżeli udałoby mi się zrobić około 100 ektachromów
jeżeli udałoby mi się zaświadczyć i uzasadnić
specyficzną linię mojego rozwoju 
nie według 'formy zewnętrznej', lecz według idei 
być może byłbym ocalony? 

W dwa lata później kantor podjął tę próbę przemyślenia na nowo 
linii rozwoju swego malarstwa, przygotowując autorski album 
i zaopatrując go w 'komentarze intymne'. ideą, poprzez którą uzasadniał 
swoje metamorfozy malarskie była – przeniesiona z jego teatru – 
idea podróży. Droga, którą przebył, jawiła mu się jako labirynt. te 
rzeczy są jednak dobrze znane, tak dzięki wydanemu w mediolanie 
w kilka miesięcy po śmierci artysty owego 'album d'autore, La mia 
opera, il mio viaggio', jak też  przede wszystkim  dzięki wystawie 
retrospektywnej w krakowskim muzeum narodowym w tymże 1991 
roku, ułożonej przez zofię Gołubiew według tego samego autorskiego 
scenariusza. Fragmenty przelatujących 'komentarzy intymnych' kantora 
zostały wydrukowane w katalogu tej wystawy. (…) Owijając swoje 
dzieła, jak kokonem, nicią komentarzy, chronił je z jednej strony przed 
ignorancją, z drugiej zaś jakby nie dopuszczał do innego, niż jego własne 
spojrzenia. jeżeli jednak przekazywanie pamięci o jego dziele ma się 
odbywać – tak jak tego chciał – W StAnie DYnAmicznYm, to musi 
być spełniony zasadniczy warunek: nie możemy bać się interpretacji, 
nawet ryzykując ich konflikt (…).

***
czesław miłosz w szkicu 'Granice sztuki' z 1943 roku, (…) pisał, iż: 
'sztuka przebywa pomiędzy dwiema skrajnościami. z jednej strony 
grozi jej swoboda, kupiona za cenę rezygnacji z oddziaływania na 
stosunki ludzkie, jak u zwolenników >>czystej poezji<<, >>czystej 
formy<< i >>sztuki dla sztuki<<. z drugiej strony – niewola 
w służbie społecznych pomysłów'. tadeusz kantor i skupieni wokół 
niego artyści nie chcieli wybierać pomiędzy tymi skrajnościami. 
W dyskusjach toczonych podczas wojny i zaraz po jej zakończeniu 
optowali za autonomicznością sztuki, ale nie za cenę oderwania 

jej od rzeczywistości. chcieli, aby w ich dziełach czytelny był czas, 
który przeżywają, idąc za podobnym — tak mi się wydaje — 
jak u miłosza pragnieniem: 'kształt cywilizacyjny, jaki wyłania się 
z linii wiersza, z przedmiotu i ujęcia dzieł malarskich, jeżeli jest 
rzeczywistym kształtem cywilizacyjnym, budzi nadzieję, zapobiega 
zwątpieniu'. Wbrew temu, co sądzono o sztuce nowoczesnej, 
młodzi plastycy z kręgu kantora, nie rezygnowali z etosu. pierwiastek 
etyczny wyrażający się w wierze w swoiste posłannictwo sztuki 
był istotnym składnikiem ich artystycznego światopoglądu. chodziło 
nie tyle o utopijne oczekiwanie, iż sztuka może przyczynić się do 
całościowego ulepszenia świata, lecz o odpowiedzialność artysty 
i odpowiedzialność odbiorcy. jeszcze w czasie wojny kantor 
sformułował słynne credo: 'Do teatru nie wchodzi się bezkarnie'. ten 
sam motyw powrócił w ostatnim cyklu obrazów mistrza: 'nie wygląda 
się bezkarnie przez okno'. jeżeli obraz potraktujemy — według jednej 
z przyjętych definicji — jako okno wychodzące na jakąś rzeczywistość, 
będziemy mogli w analogii do kantora powiedzieć: 'Obrazów nie 
ogląda się bezkarnie'. Bezkarnie — czyli bez konsekwencji. Obcowanie 
ze sztuką musiało mieć konsekwencje. celem kantora — tak 
w teatrze, jak malarstwie — było osiągnięcie aktywnego odbioru 
i tym samym wykazanie niezbywalności sztuki w świecie, który jej 
potrzebie zdawał się zaprzeczać. 

programowym wyrazem tych oczekiwań był ogłoszony w roku 1946 
na łamach 'twórczości' manifest 'Grupa młodych plastyków po raz 
wtóry. pro domo sua'. Autorzy tekstu, tadeusz kantor i mieczysław 
porębski, wylansowali ideę 'spotęgowanego realizmu' – bardziej 
postulatywną niż pragmatyczną, sprowadzającą się do 'postulatu 
zamknięcia rzeczywistości w zdecydowanej artystycznej formie, 
pokazania jej spotęgowanej i przez to powszechnie przekonywającej’. 
(…) Od strony artystycznej hasło 'spotęgowanego realizmu' nie miało 
jednak nic wspólnego z realizmem zadekretowanym w trzy lata później 
jako oficjalna, jedynie słuszna doktryna. (…) W manifeście kantora 
i porębskiego chodziło o antynaturalistyczny, 'istotny realizm', który (…) 
sytuował się blisko 'wielkiego realizmu' w ujęciu Wasyla kandinsky'ego. 
jak pisze kandinsky w fundamentalnym dla teorii sztuki nowoczesnej 
artykule (…) 'O zagadnieniu formy' (1912): 'Wielki realizm, który 
dopiero wzrasta, dąży do wyeliminowania z obrazu zewnętrznego 
elementu estetycznego, chcąc wyrazić zawartość dzieła poprzez 
proste (nieestetyczne) przedstawienie przedmiotu w jego prostocie 
i nagości'. kandinsky zbliżał tę metodę do ‘wielkiej abstrakcji’, tu i tam 
bowiem celem było odrzucenie 'zewnętrznej skorupy przedmiotu' 
i konwencjonalnego piękna po to, by wyzwolić 'wewnętrzne brzmienie 
rzeczy'. manifest 'spotęgowanego realizmu' kantora i porębskiego był 
w istocie obroną abstrakcjonizmu, którego zasadę autorzy rozumieli 
dynamicznie: nie jako 'kierunek z gotową receptą na określoną 
formę', lecz jako nową metodę organizowania obrazu, polegającą na 
'wydobywaniu i ujawnianiu jego logicznej konstrukcji'. 'Dzięki temu 
— pisali — przedmiot zaczynał żyć w obrazie jako niezależny, sam 
się usprawiedliwiający konkret, zyskując pełną realność i maksymalną 
sugestywność'.

(…) W tej tradycji sytuował się również tadeusz kantor. musiało jednak 
minąć kilka dziesiątków lat, zanim do niej zaczął się wprost przyznawać. 
nie myślę tu o powoływaniu się na swoich antenatów, jak Wyspiański, 
Wojtkiewicz, malczewski — bo robił to też wcześniej — lecz o jego 
otwarcie się w stronę spirytualizmu i symbolizmu”. 

AnnA BARAnOWA, „ReALizm SpOtĘGOWAnY” i cO DALej?, 
[W:] W cieniu kRzeSłA. mALARStWO i SztukA pRzeDmiOtu tADeuSzA kAntORA. 

mAteRiAłY z SeSji zORGAnizOWAnej pRzez inStYtut HiStORii Sztuki uniWeRSYtetu jAGieLLOńSkieGO
 – zAkłAD HiStORii Sztuki nOWOczeSnej ORAz FunDAcjĘ im. tADeuSzA kAntORA 

W DniAcH 14-15 czeRWcA 1996, kRAkóW 1997, s. 33-34



W drugiej połowie lat 50. tadeusz kantor w pełni rozwinął 
malarstwo gestu, wprowadzając do kanonu polskiej sztuki informel. 
Fascynacja taszyzmem była wynikiem jego otwartości na zachodnie 
koncepcje artystyczne, w tym abstrakcję niegeometryczną, włączanie 
w przestrzeń obrazu przedmiotów pozamalarskich i poszukiwanie 
nowatorskich rozwiązań kolorystycznych w obrębie stonowanych, 
wręcz monochromatycznych zestawień. Swoje inspiracje czerpał 
z bezpośredniego obcowania z pracami Wolsa, jeana Fautriera, Georgesa 
mathieu i jacksona pollocka w paryżu, do którego po wojnie wyjechał 
dwukrotnie – w 1947 i 1955 roku. już po powrocie, w 1956 roku, 
zaczął tworzyć obrazy formalnie należące do propagowanego przez 
francuskiego krytyka michela tapiésa nurtu malarstwa akcji. podobnie 
jak inni malarze gestu tytułuje je początkowo „kompozycjami”, a potem 
„peinture”, czyli „Obraz”. Okres swojej działalności z lat 1956-63 nazwał 
francuskim terminem „informel”. pisał o nim: „to była wydzielina mojego 
WnĘtRzA, gdzie kłębią się namiętności, żądze, wszystkie pasje, rozpacz 
i rozkosz, żale przeszłości i jej tęsknoty, i pamięć wszystkiego, i myśl 
trzepocząca się jak ptak w czasie burzy”. Obrazy tadeusza kantora to 
zapisy żywiołowego gestu, a także manifestacja wolności, która z kolei 
stała się zalążkiem wewnętrznego dramatu twórcy. po zakończeniu 
fascynacji abstrakcją powrót do figuratywizmu realizowanego przez 
kantora w latach 40. wydawał się niemożliwy – artysta zaczął włączać 

w płaszczyznę płótna używane, nierzadko zniszczone przedmioty 
codziennego użytku, takie jak koperty, torby czy parasole, przeistaczające 
obraz w relief. 

zachodnia krytyka w „informelach” kantora dostrzegła nowatorskie 
podejście do płaszczyzny obrazu, świeżość spojrzenia na abstrakcję 
i wyjątkową ekspresję gestu. Artysta wielokrotnie pokazywał swoje 
prace za granicą, m.in. w paryżu i tel Avivie. tworzenie obrazu, który 
sam w sobie był „żywym organizmem”, stało się dla niego praktyką 
performatywną, którą realizował później również w swoim teatrze. 
W 1958 roku, czyli w momencie powstania prezentowanego obrazu, 
dwaj absolwenci łódzkiej Szkoły Filmowej, reżyser mieczysław Waśkowski 
i operator Adam nurzyński, zrealizowali we współpracy z tadeuszem 
kantorem krótkometrażowy film „Somnambulicy”, będący próbą 
przeniesienia na taśmę sztuki informel. Barwne plamy rozlewające się na 
szklanej tafli oddawały istotną dla informelu rolę przypadku, dynamikę 
procesu twórczego oraz uwagę przykładaną do kształtu malarskiej 
materii. Film wydawał się doskonałym przedłużeniem malarstwa. 
Dokonaniom kantora w dziedzinie malarstwa informel ci sami twórcy 
poświęcili swój wcześniejszy film – powstały na ii Wystawę Sztuki 
nowoczesnej w Warszawie w 1957 roku „uwaga!... malarstwo. maluje 
tadeusz kantor”.
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tADeuSz kAntOR (1915 - 1990)
“Peinture C”, 1958 r. 

olej/płótno, 75 x 67,5 cm
sygnowany p.d.: 'kantor'
opisany na odwrociu: '„peintuRe c” | tADeuSz | kAntOR | ii 1958 | cracovie'
na odwrociu papierowa nalepka miejskiego konserwatora zabytków w krakowie

cena wywoławcza: 80 000 zł  
estymacja: 150 000 - 200 000
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AnDRzej WRóBLeWSki (1927 - 1957)
Obraz dwustronny: Martwa natura z rysunkiem (Jaśmin) / Piwonie, 1954 r.

olej/płótno, 60 x 78 cm
na odwrociu, na blejtramie naklejka depozytowa z muzeum narodowego w poznaniu z numerem inwentaryzacyjnym '1025', napis ołówkiem: 'mnp | Dep 
1025', naklejka wystawowa z monograficznej wystawy artysty w muzeum narodowym w poznaniu z 1967 roku oraz naklejka z warszawskiej pracowni 
ramiarskiej 'Renes'

cena wywoławcza: 140 000 zł  
estymacja: 240 000 - 300 000

pOcHODzenie:
- własność rodziny artysty 
- od 1967 zdeponowany w muzeum narodowym w poznaniu przez krystynę Wróblewską, matkę artysty
- dom aukcyjny Agra-Art, 2005
- kolekcja prywatna, polska

WYStAWiAnY:
- „Wróblewski. Retrospektywa”, Galeria Sztuki Współczesnej zachęta w Warszawie, październik – grudzień 1995 i muzeum narodowe w krakowie, styczeń 
– marzec 1996
- „Andrzej Wróblewski: 1927-1957. W 10 rocznicę śmierci”, wystawa w muzeum narodowym w Warszawie, 1968
- „Andrzej Wróblewski: 1927-1957. W 10 rocznicę śmierci”, wystawa w muzeum narodowym w poznaniu, kwiecień – maj 1967

LiteRAtuRA:
- Barbara Banaś, Andrzej Wróblewski, Warszawa 2006, s. 54-55 (il.)
- Andrzej Wróblewski, katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej zachęta, muzeum narodowe w krakowie, Warszawa 1998, poz. kat. 119 i 120 (il.)
- Andrzej Wróblewski: 1927-1957. W 10 rocznicę śmierci, katalog wystawy, muzeum narodowe w poznaniu, poznań 1967, s. 38, kat. 63
- Andrzej Wróblewski. Wystawa pośmiertna. 1958; Spis prac niewystawionych, s. 54, nr 75





[martwa natura nr 816], tusz/papier, 29,4 x 41,9 cm, kolekcja prywatna, 
dzięki uprzejmości Fundacji Andrzeja Wróblewskiego, www.andrzejwroblewski.pl

[martwa natura nr 538], tusz/papier, 29,5 x 41,9 cm, kolekcja prywatna, 
dzięki uprzejmości Fundacji Andrzeja Wróblewskiego, www.andrzejwroblewski.pl



prezentowana praca powstała między 16 a 20 czerwca 1954 roku, 
trzy lata przed tragiczną śmiercią artysty. Wróblewski, tworząc 
obraz, wykorzystał dwie strony tego samego płótna, odwzorowując 
dwie różne przestrzenie. malował szybko, kompulsywnie, jakby chciał 
za swoją sztuką zapełnić wszystkie wolne płaszczyzny. to bardzo 
charakterystyczny zabieg, który krytycy i historycy sztuki uznają 
za swoisty, celowy program twórczości Andrzeja Wróblewskiego, 
poprzez który artysta tworzył dodatkowy, niejako „wewnętrzny” dialog 
w samym obrazie. malarz uzupełniał swoją wizję kolejnym tematem, 
który często podważał lub komplikował odczytanie pierwszego tekstu 
wizualnego.

jak pisali kuratorzy głośnej wystawy „Andrzej Wróblewski: Recto / 
Verso. 1948-1949, 1956-1957”, „(…) współobecność dwóch najczęściej 
skrajnie innych (formalnie i treściowo) wypowiedzi to też przewrotny 
sposób stawiania widza przed wyborem preferowanej strony dzieła, 
przy jednoczesnym uznaniu istnienia obu obrazów – będących dwoma 
problematami, i dwoma rozwiązaniami. to również wyraz przekonania, 
że artysta jest aktywnym uczestnikiem rzeczywistości, a zadaniem jego 
sztuki jest proponowanie tymczasowych rozwiązań” (www.artmuseum.pl).

Rzeczywiście, w procesie pisania biografii Andrzeja Wróblewskiego 
i tworzenia jego malarskiego œuvre, niektóre z obrazów stawały się 
awersami a inne – rewersami arcydzieł. W przypadku prezentowanej 
kompozycji częściej wystawiano i opisywano „martwą naturę 
z rysunkiem”. znajdujące się na odwrocie „piwonie” historia sztuki 
traktowała jako luźną, malarską notatkę, nieznaczące studium warte 
mniejszej uwagi niż „główne” dzieło. przed przystąpieniem do pracy 
Wróblewski wykonał dwa szkice przygotowawcze do utrzymanej 
w błękitnej kolorystyce martwej natury. Obydwa narysował piórkiem, 
zapisując układ kompozycyjny z dwóch różnych perspektyw. 

Warto nadmienić, że „martwa natura…” powstała w okresie panującego 
w polsce socrealizmu, który proklamowano w 1949 roku. Wróblewski 

miał za sobą „epizod socrealistyczny”, podczas którego stworzył 
kilka monumentalnych obrazów na zlecenia partyjne i państwowe. 
W 1949 roku ironizował w jednym z listów do Anny porębskiej: 
„ponieważ jestem nieszczęśliwy, więc zajmuję się problemami realizmu 
socjalistycznego. Wymyśliłem między innymi głęboką prawdę, że 
tylko wtedy nikt mi nie będzie narzucał socrealizmu, jeżeli ja sam 
będę go narzucał innym”. malował niewiele – w 1951 roku powstały 
jedynie dwa obrazy tematycznie nawiązujące do wojny koreańskiej, 
w 1952 „na zebraniu”, a rok później – dwa warianty „partyzanta 
radzieckiego”. W 1954 roku, na zlecenie krakowskiego muzeum 
Lenina namalował „krwawą niedzielę”, o której pisał w liście do 
Andrzeja Wajdy, kolegi z Grupy Samokształceniowej: „nie będzie 
to nic przełomowego, tylko forsa i honor – będę wisiał razem 
z radzieckimi malarzami”. Ostatnią z prac socrealistycznych w dorobku 
Wróblewskiego jest „Fajrant w nowej Hucie”, który artysta pokazał 
na iV Ogólnopolskiej Wystawie plastyki.

jak zauważyła Barbara Banaś, w tym samym czasie „ (…) w zaciszu 
pracowni oddawał się malowaniu tak niegdyś wykpiwanych martwych 
natur. układał kompozycje z znajdujących się w zasięgu ręki 
przedmiotów – butelki na tle kraciastej zasłony, glinianego wazonu 
z kwiatami na drewnianej skrzyni. uwieczniał fragment wnętrza – 
szafkę z malarskimi przyborami, drzwi z płaszczem zawieszonym na 
haku, teczkę rzuconą niedbale na krzesło, skrzynkę z butami” (Barbara 
Banaś, Andrzej Wróblewski, Warszawa 2006, s. 58). 

„martwa natura z rysunkiem” to szczególny obraz w twórczości Andrzeja 
Wróblewskiego. jest przykładem intymnego zapisu wnętrza pracowni 
artysty, lecz z wyraźnym zaznaczeniem profesji malarza, jego dialogu 
z obrazem w obrazie i tym samym – z wielowiekową tradycją historii 
sztuki, analizującą również przestrzenie atelier artysty. umiejscowienie 
w centrum kompozycji wykonanego uprzednio rysunkowego pejzażu 
zwraca uwagę odbiorcy na hierarchę wartości twórcy. najważniejsza dla 
niego była sztuka – to  wokół niej budował swój mikro-świat.

Andrzej Wróblewski, „piwonie” (rewers obrazu)



początek lat 60. to okres, w którym jan Berdyszak rozpoczynał 
swoją karierę artystyczną. twórca poszukiwał wówczas indywidualnej 
formy wyrazu i własnego języka plastycznego, czego efektem były 
wielkoformatowe, abstrakcyjne kompozycje malarskie, utrzymane 
w oszczędnej kolorystyce, przedstawiające wielkie, obłe kształty. 
prezentowana praca jest jedną z nielicznych kompozycji, w której 
Berdyszak, inspirując się malarstwem materii, włączył w powierzchnię 
płótna dodatkowe fragmenty tkaniny o wyrazistym splocie. początkowa 
droga artystyczna jana Berdyszaka polegała przede wszystkim na 
zmaganiach z samym sobą. poświadczeniem trudnego procesu 
dochodzenia do form znanych z późniejszych lat jego twórczości 
mogą być zapiski i malarskie notatki, stale umieszczane przez niego 
w „Szkicownikach”. W 1962 roku artysta pisał: „twórczość jest 
poprawianiem i tyle jest warta, ile została poprawiona zawsze od 
początku. jak się 'zabić', ażeby zaistnieć ?!”. z przytaczanych zapisków 
wyłania się obraz człowieka skupionego na sztuce i marginalizującego 
własną sprawczość. Dla Berdyszaka najważniejsza była jego twórczość, 
która funkcjonowała niejako poza nim. Artysta dążył do pełnej autonomii 
sztuki, co przekładało się również na wybór tematyki malarskiej – od 
samego początku interesował się przede wszystkim malarstwem 
nieprzedstawiającym. W 1960 roku odbyła się jego debiutancka wystawa 
w poznańskiej Galerii Od nowa, kolejne miały miejsce w Galerii zpAp 
(1963) i BWA (1964). początkowo krytyka odnosiła się do jego pracy 
z rezerwą. czesław Doziaradzki pisał: „nie wnikając kto jest ojcem 
współczesnego malarstwa abstrakcyjnego, jakie narodziło się przed ponad 

pół wiekiem i stwierdzając, że mimo poważnych głosów krytycznych 
istnieje ono nadal i rozwija się, nie wolno wobec tego pomijać faktu 
pierwszej w koszalinie pełnej, dużej wystawy jednego z malarzy, 
tworzącego prawie wyłącznie dzieła abstrakcyjne. tym bardziej, jeśli malarz 
ten jest stałym instruktorem seminariów urządzanych przez Wydział 
kultury dla malarzy-amatorów z terenu całego województwa, warto się 
szczególnie dokładnie przyjrzeć jego własnemu warsztatowi i tendencjom 
rozwojowym. choćby dla zorientowania, co sam potrafi i czego może 
nauczyć. (…) poza tendencjami do dzielenia opracowywanej płaszczyzny 
na ostro ograniczone pola o różnej wadze, walorze i barwie według 
tylko autorowi znanych kryteriów – pracom tym nic zarzucić nie można. 
Stanowią one dobrą legitymację opanowania rzemiosła, kunsztu rysowania 
konturu i kładzenia plamy i wskazują wyraźnie, iż BeRDYSzAkA stać 
na stworzenie wielkości komunikatywnych. (….) obrazy stanowiące 
'sól' wystawy: kilkadziesiąt pokaźnych rozmiarów płócien, utrzymanych 
przeważnie w jednolitej konwencji: wykreślonych z prostokąta blejtramu 
olbrzymich owali, obramionych białym bądź srebrnym konturem. Środek 
tak wykoncypowanej misy lub też całe płaszczyzny pozbawionych tego 
elementu płócien, wypełnione są obrazami abstrakcyjnymi. jak sama ich 
nazwa wskazuje – nie nadającymi się do opisania, ze względu na treść, 
która jest tak głęboko zakamuflowana, że gdyby nawet na wystawie 
był katalog, bądź też autor wysiliłby się na jakieś znaczące tytuły dla 
swych dzieł – niewiele by to pomogło. czy z powyższego wynika, że 
BeRDYSzAk maluje knoty, a cała wystawa jest nieporozumieniem? na 
pewno nie!
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jAn BeRDYSzAk (1934 - 2014)
“Anioł bez głowy”, 1962-63 r.

olej, akryl, tkanina/płótno, 142 x 137 cm
sygnowany l.d.: 'j. Berdyszak'
opisany na odwrociu: 'kato Vi. 1962/63 | Vi.'

cena wywoławcza: 65 000 zł  
estymacja: 80 000 - 120 000







puSte jeSt pełne 

Kiedy doszedł pan do przekonania, że pustka jest tak samo ważna 
jak pełnia? Pisał pan: ‘Pustka to biała kartka czekająca na kreskę, to 
przestrzeń czekająca na rzeźbę, cisza czekająca na dźwięk...’. 
Od wczesnych lat zajmowałem się wieloma dziedzinami sztuk – 
malarstwem, rzeźbą, architekturą, poezją, muzyką, i dzięki temu właśnie 
zrozumiałem, że „zabudowujemy” naszą intencją tylko część świata, 
podczas gdy większa jego część, ta pusta, zabudowuje się sama. 
W sztuce korzystamy z obu tych części. pomogły mi w uświadomieniu 
sobie tego filozofie: śródziemnomorska, hinduska, chińska. 

Wyraża pan tę dwoistość w malarstwie, rzeźbie, obiektach, 
instalacjach. Także w różnych materiałach – drewnie, metalu, szkle, 
nawet trykocie. 
nie tyle wyrażam, ile użytkuję takie stany pustki, prowokuję także jej 
uaktywnienie. Staram się sprawiać, że zaczynamy ją dostrzegać jako 
szczególną wartość.

Czy pustka czeka na wypełnienie? 
Rzecz pusta nie potrzebuje wypełnienia. Sama pustka jest wartością 
i rzeczywistością. Stąd moje 'powłoki' przekazują w rzeczach znanych, 
potocznych, jakby inną wartość, stan 'pomiędzy'. jest on ich siłą i daje 
nam inny rodzaj przeżycia. powłoka — to jakby ślad 'przed', 'po' 
i 'pomiędzy'. Żyje czasem i miejscem, zależnie od tego, gdzie została 
użyta, porzucona, dostrzeżona bądź trafiła na nas. 

Świadomość wartości pustki zaczęła się w pana sztuce od obrazu, 
który pozbawił pan tradycyjnego kształtu prostokąta. 
istotnie — od obrazu. Ale była to świadomość oparta na przeżyciu 
i doświadczeniu sztuki średniowiecznej, zwłaszcza architektury 
i poliptyków, które postrzegamy za każdym razem inaczej, w zależności 
od sytuacji i warunków. puste jeSt DLA odnawiania i samoodnawiania 
się istnienia świata. 

Czy obraz pusty, w którym była tylko rama, albo nawet jedynie jej 
fragment, to zamierzona prowokacja? 
prowokacja także i nie tylko. pustka zawsze intryguje. Wszyscy 
chętnie zaglądają w różne dziury, w miejsca, o których wiedzą, że nic 
w nich nie ma. i tak dotknęliśmy problemu nieobecności. może ona 
być określonym stanem pustki, która może być przypadkowa albo 
spowodowana przez nas, a także przez jakąś sytuację bądź wydarzenie. 
ja posługuję się właśnie nieobecnością, jak komplementarnym 
negatywem.

jan Berdyszak i Robert janz, 1988, fot. jean de Breyne

Dostosowuje pan materiał do pomysłu czy odwrotnie? 
nie ma reguły. to zależy od intencji, którą odróżniam od pomysłu. 
może ona się zmieniać w trakcie pracy. 

Co ma na to wpływ? Intuicja? Przypadek? 
my stwarzamy przypadek, ale rodzi się on także sam, musimy go 
jedynie zauważyć, a on nas. to wynika z naszego doświadczania świata 
i materii, z pojmowania zmysłowego i z przetwarzania go przez umysł 
i odwrotnie. Ale z jednej strony my to wszystko przetwarzamy, 
z drugiej jednak sami jesteśmy przetwarzani przez doświadczanie. 
i dostrzegamy to, na co nie jesteśmy kulturowo przygotowani. musimy 
się jakby wychylić poza to, co zastane, poza wiedzę pojmowaną 
zmysłami i rozumem, i zwrócić uwagę na to, co jest pomiędzy. Wtedy 
wzbogacamy się o niesłychane możliwości przyjmowania i postrzegania. 

Czyli przypadek jest twórczy. Widziałam w pana szkicowniku wiele 
różnych projektów dzieł, na przykład 'Przypodłogowych – après 
passe-par-tout', które w trakcie pracy zmieniły się, odeszły jakby 
od pana pierwotnych intencji. Powstały z materii, ale w procesie 
twórczym kształtował je nieustannie pana prowokujący umysł. 
Chyba także i duch, bo one mają, moim zdaniem, działanie 
metafizyczne. 
metafizyka tkwi immanentnie w nas, jeśli zauważymy i uzyskamy 
jej potrzebę. ja ją postrzegam na swój sposób. na przykład 
w penetrowaniu ciemności. W latach sześćdziesiątych XX wieku 
zacząłem się zajmować gęstością i ciemnością, stanami, których nie 
możemy łatwo zobaczyć ani wytłumaczyć, one jednak istnieją nie dla 
siebie, lecz z siebie. W latach osiemdziesiątych, kiedy zajmowałem się 
z kolei przezroczystością, musiałem powrócić do zagadnienia ciemności, 
ponieważ okazało się, że nawet pewna warstwa przezroczystości 
jest już ciemna bądź nieprzenikliwa. W latach dziewięćdziesiątych 
znów zająłem się ciemnością. Okazało się, że choć jest ona eliminacją 
widzenia, to możemy ją postrzegać i odczuwać dotykiem. może też 
spowodować kompletną utratę równowagi, czego doświadczaliśmy, 
wchodząc do zainstalowanej przeze mnie zupełnie ciemnej sali, której 
twarda podłoga stawała się w ciemności pod naszymi stopami coraz 
bardziej grząska, aż do utraty równowagi. Było to doświadczenie 
naszych dyspozycji i nieprzystosowania, ale i doznanie metafizyczne, bo 
potrzebujemy wnikać w złożoność. 

Sztuka jest bardzo specyficznym doświadczaniem... 
to był istotnie fakt z obszaru sztuki, ale wybiegający daleko 
poza nią. Okazuje się, że dyspozycje naszego organizmu są 
nierozpoznane. Rozpoznanie to umożliwia sztuka. nie znamy naszych 
międzyzmysłowości. Dlatego w latach sześćdziesiątych sformułowałem 
dla siebie zadanie penetracji międzywartości i międzyzmysłowości. 

Czym jest zatem sztuka? 
Dla mnie – rozpoznawaniem naszych wewnętrznych i zewnętrznych 
możliwości dotyczących różnych obszarów, w których przychodzi 
nam egzystować, także kulturowych i międzykulturowych. jest jedną 
z dostępnych mi możliwości dotknięcia czegoś, czasami doświadczania, 
czasami poznawania, czasami poczucia braku i bezradności, co nie jest 
porażką, ale innym rodzajem doświadczania.

Zajmuje się w niej pan pojęciami, a nie konkretami. 
Dla nas dzisiaj czymś pierwotniejszym i podstawowym okazują się 
czasami konkrety, owa rzeczywistość świata, a czasami pojęcia, ze 
względu na swoją ogólność. Warto próbować myśleć przedpojęciowo 
i działać ponad konkretem. W twórczości „chodzą one razem” 
na wiele sposobów. chcę wiedzieć, jak naprawdę wygląda 
przekaz doświadczeń w tym momencie, kiedy myślimy sytuacjami 
międzywartości, jak będzie się różnił”.

puSte jeSt pełne. z jAnem BeRDYSzAkiem ROzmAWiA eLŻBietA DzikOWSkA, 
źRóDłO: WWW.ROSikOnpReSS.cOm



W 1994 roku, czyli w momencie powstania prezentowanej pracy, 
jan Berdyszak wystawiał swoje obrazy w państwowym muzeum 
malarstwa i Rzeźby w Ankarze, stolicy turcji. Były to kompozycje 
pochodzące z najsłynniejszego, realizowanego od 1990 roku przez 
kolejne dekady cyklu „passe-par-tout”, odnoszącego się do teorii 
dekonstrukcji jacquesa Derridy. Artysta tworzył obiekty powtarzające 
formę oprawy ryciny, lecz z pustym otworem eksponującym 
otoczenie, w centrum zainteresowania widza stawiającymi to, co 
niewidoczne, marginalizowane, nieistotne. cykl był realizowany za 
pomocą przeróżnych mediów – rysunku, malarstwa, obiektów, 
instalacji i grafik, jednak niezależnie od zastosowanej metody twórczej 
Berdyszak powielał w nim ten sam problem – wizualnej obecności 
nieobecnego. Obiekty zaprezentowane w Ankarze były elementem 

większego projektu artystycznego, realizowanego przez Berdyszaka 
wspólnie z krzysztofem pendereckim i markiem Stachowskim, czyli 
opery dla dzieci „cesur Şövalye”, powstałej na podstawie libretta 
„najdzielniejszy z rycerzy” ewy Szelburg-zarembiny. kompozycje 
Berdyszaka posłużyły jako scenografia do opery dla najmłodszych. 
W tym samym roku w domu eskenów w toruniu Berdyszak 
stworzył „Sklepienie odbite w niebie”, instalację na wystawie „Oikos” 
w muzeum w Bydgoszczy oraz „Dedykację dla Andrzeja mroczka” na 
wystawie w Galerii Labirynt w Lublinie. Wspomniana praca rozpoczęła 
rysunki rzeczowe, w których przedmiot zostaje skonfrontowany 
z jego prostymi odwzorowaniami przestrzennymi. Rok 1994 przyniósł 
mu również nagrodę na międzynarodowym triennale Grafiki 
w Fredrikstad w norwegii.

„entropia jest postacią obrazu. Rozpad pojmowania obrazu nie wchodzi w grę. możemy 
mówić raczej o naszych dyspozycjach i niedyspozycjach, o skutecznym oglądzie i braku ostrości 
w tworzeniu obrazów i ich rekonstruowaniu, o naszej niegotowości do przyjmowania ich 
niezbornymi. Dzieje się tak, ponieważ jesteśmy uzależnieni wcześniej stworzonymi, a poznanymi 
modelami i wzorcami całościowania. tracimy praktycznie poczucie, że światy istniejące 
i stwarzane zawsze są także niezborne. niezborne jest istotnym składowym czynnikiem 
w dziele, podobnie jak nieprzystosowanie w procesach tworzenia obrazu”.   

jAn BeRDYSzAk 

20

jAn BeRDYSzAk (1934 - 2014)
Kompozycja, 1994 r.

akryl, płótno/deska, 103 x 79 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Xii | AkRYL | 19 | 94 | jAn | BeR | DYSz | Ak'
na odwrociu wskazówki montażowe

cena wywoławcza: 16 000 zł  
estymacja: 20 000 - 40 000





„przez świat sztuki przetacza się narastająca fala emocji. Dzikie malarstwo. co w taką pogodę 
czynić mają artyści żeglujący łodzią o dźwięcznej nazwie 'Geometria'? mogą obrazić się i wysiąść 
na brzeg, mogą zwinąć żagle i sięgnąwszy po wiosła kontynuować powolną podróż, ale mogą 
też podjąć walkę i szukać przygody, płynąć z napiętymi do granic wytrzymałości żaglami. i ta 
właśnie decyzja wydaje się najtrafniejsza. Geometria już nie raz była w stanie przenosić emocje 
i symbole. poniesie je ponownie. Geometria w stanie napięcia”.  

RYSzARD WiniARSki, 1984, ze WStĘpu DO WYStAWY „jĘzYk GeOmetRii” W WARSzAWSkiej zAcHĘcie
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RYSzARD WiniARSki (1936 - 2006)
“Order fifth horizontal game 4 x 4”, 1981 r.

akryl/płótno, 4 x 68 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'order fifth horizontal game 4 x 4 winiarski 81'

cena wywoławcza: 16 000 zł  
estymacja: 20 000 - 30 000

WYStAWiAnY:
- Galeria Desa, kraków, 1983

LiteRAtuRA:
- Winiarski, publikacja towarzysząca wystawie w Galerii Desa w krakowie, kraków 1983





Ryszard Winiarski, archiwum artysty



koniec lat 50. i początek 60. to czas, w którym wśród ugrupowań 
artystycznych popularyzuje się sprzeciw wobec koncepcji 
indywidualnego wyrazu artystycznego, właściwej dla dominujących 
wówczas nurtów art informel oraz ekspresjonizmu abstrakcyjnego. 
nowe podejście zakłada prymat sztuki racjonalnej, w której  
korzystano by ze zdobyczy nauki i naukowych metod pracy, i w której 
praktykach zastosowano by nowe technologie, materiały i środki. 
zmienia się dyskurs sztuki – artysta staje się odtąd podobny 
badaczowi albo pracownikowi; intuicyjne procesy tworzenia ustępują 
miejsca racjonalnym eksperymentom o ustalonej strukturze. Atmosfera 
myślowa lat 60. sprzyjała więc ukształtowaniu się programu Ryszarda 
Winiarskiego. W polsce rozpowszechniły się galerie o postępowych 
tematach wystaw, a także inne miejsca, gdzie zacięcie dyskutowano 
o problemach ówczesnej sztuki. charakterystyczną cechą sztuki lat 
60. miała być jej intelektualizacja, zracjonalizowanie i obiektywizm. 
W zmiennym świecie niepewnych, relatywizowanych wartości 
matematyka stanowiła dla Winiarskiego ostoję jego sztuki, racjonalną 
metodę opisu rzeczywistości. jednak mimo znaczącej roli przypadku, 
aleatoryki, próby są także zapisem indywidualnego przesłania artysty, 
jego rozważań na temat znaczenia zbiegu okoliczności, odwiecznego 
pytania o determinizm i indeterminizm w życiu człowieka. Sztuka 
Winiarskiego, mimo że mocno zakorzeniona w koncepcjach 
wypracowanych przez konstruktywizm, była na gruncie sztuki 
polskiej zjawiskiem odosobnionym i trudno szukać ówczesnych do 
niej odniesień. łatwiej sytuować ją w kontekście eksperymentów 
artystów europejskich. Głównym ośrodkiem sztuki nowoczesnej był 
wówczas zagrzeb, gdzie w 1961 roku zainicjowano zbiorczą sieć 
współpracy, która miała stworzyć wielowymiarową scenę dla tego 
rodzaju praktyk artystycznych. zagrzebska Galeria Sztuki Współczesnej 
zorganizowała serię pięciu wystaw pod szyldem „nowe tendencje”. 
istotą przedsięwzięcia było wzbogacenie sztuki o wymiar naukowy, 
postawiono w nim od samego początku na eksperymenty z percepcją 
wizualną przy wykorzystaniu między innymi różnych odmian 

sztuki „racjonalnej”: arte programmata, sztuki lumino-kinetycznej, 
neokonstruktywizmu, sztuki konkretnej i im podobnych, których 
ogół przedsięwzięć określono później pojemnym terminem „visual 
research”. jak wspomina sam Winiarski: „kiedy zaczynałem przygodę 
ze sztuką, nie znałem innych artystów, którzy zajmowaliby się 
podobnymi problemami, za to na terenie teorii informacji zetknąłem 
się z działaniami strukturyzującymi obraz, choć były one, rzecz jasna, 
podejmowane dla zupełnie innych celów”. na pytanie dlaczego 
to właśnie matematyka i zaangażowanie bardziej mentalne aniżeli 
emocjonalne stało się głównym motorem jego działań, odpowiada: 
„posłużę się słowami Richarda paula Lohse, który powiedział, że 
wybraliśmy ten rodzaj postępowania w sztuce po to, by być wolnymi 
od wszelkich podejrzeń o mistyfikację. Lohse, max Bill oraz wielu 
innych artystów konstruujących, w tym także ci, którzy wywodzili się 
z Bauhausu, ale i niektórzy twórcy z mojej generacji pozostawali pod 
przemożnym wpływem mitu cywilizacyjnego. Wydawało się nam, że 
rozwój nauki i techniki zbawi świat. uważaliśmy więc, że artyści winni 
przestać mistyfikować i ujawniać swoje skryte uczucia, tylko zabrać 
się do roboty i współtworzyć współczesną cywilizację. (…) przede 
wszystkim spojrzeliśmy nowym okiem na obraz. A obraz, który jest 
płaszczyzną płótna, kwadratem lub prostokątem, ma swoje prawa. 
nim zacznie się na owej płaszczyźnie malować, czy mistyfikować, ona 
sama może stać się powodem do pewnych przemyśleń i działań, jeśli 
nie stricte artystycznych, to takich, które można lokować pomiędzy 
sztuką a działaniem mentalnym, o ile sztukę uważać będziemy za 
coś wybiegającego poza te działania. Oczywiście nie wyobrażaliśmy 
sobie, że przerobimy sztukę na naukę. chcieliśmy jedynie odkryć 
na terenie sztuki ten rodzaj doświadczeń, który może wędrować 
równolegle z doświadczeniem naukowym i filozoficznym. inspirujące 
stały się dla nas poglądy maxa Bense, poszukującego takiego języka 
i wyrazu filozofii, który odpowiadałby teorii informacji oraz podobnym 
zabiegom mentalnym na terenie sztuki” (Ryszard Winiarski. prace z lat 
1973-1974, kraków 2002, s. 18-19).

„Od samego początku wiedziałem, że to, co robię, nie jest konstruktywizmem, choć zawsze było 
dla mnie sympatyczne odczuwanie faktu istnienia za moimi plecami okresu konstruktywistycznej 
awangardy. niewątpliwie dobrze jest czuć konstruktywizm za plecami, natomiast niedobrze 
jest być z nim jeszcze dzisiaj. kiedy to ma miejsce, tworzy się jakieś nieporozumienie. tak jest 
zresztą zawsze, gdy współcześni artyści chcą powtarzać reguły historycznej gry. ja to nazywam 
produkowaniem konserw z konstruktywizmu. jeśli serce i mózg potraktujemy jako rodzaj 
opozycji w organizmie, to sytuację można metaforycznie tak przedstawić: konstruktywista 
posługuje się sercem – tak konstruuję, bo tak czuję – natomiast tacy artyści, jak ja, powiadają – 
tak konstruuję, bo tak kalkuluję”.  

RYSzARD WiniARSki



„cała moja twórczość, do dzisiaj, z grubsza biorąc, jest budowana na tych dwóch obiektywnych 
mechanizmach, na porządku i przypadku. porządkiem nazywam te doświadczenia, które są 
przypisane ciągom liczbowym, przypadkiem zaś te, w których uruchomiony został taki czy 
inny mechanizm losowy. W ogólnym zarysie nic się pozornie nie zmienia, w szczegółach za to 
wyraźnie, jako że cel mojego działania przez cały czas ewoluuje; ewoluuje w rytm zmian epoki”.  

RYSzARD WiniARSki
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RYSzARD WiniARSki (1936 - 2006)
“2326 zdarzeń”, 1988 r.

akryl/płyta, 64,5 x 64,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'winiarski 88'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '2326 events | 2326 zdarzeń | winiarski '88'

cena wywoławcza: 50 000 zł  
estymacja: 60 000 - 90 000





 „Szukałem w mojej sztuce wizualnego 'izmu', który mógłby udzielić się każdemu, nie dając 
nikomu poczucia mojej osobistej niedoskonałości. myślałem o kolorze, o jego bezpośredniej 
sile oddziaływania, zdolności zagadnięcia duszy, bez odnoszenia się do konkretnego ludzkiego 
ja. Szalałem ze szczęścia, gdy w 1954 roku zostałem przyjęty na studia akademickie na 
uniwersytecie Yale. to było rzeczywiście obezwładniające przeżycie. Gdy Albers tłumaczył 
swoje teorie studentom, po raz pierwszy zrozumiałem fenomen kolorów. jego siła polegała na 
niesamowicie wysoko rozwiniętej zdolności postrzegania.  

juLiAn StAńczAk
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juLiAn StAńczAk (ur. 1928)
“Bathing in Red”, 1984 r. 

olej/płótno, 132 x 132 cm
sygnowany, datowany i opisany na blejtramie: 'juLiAn StAnczAk “BAtHinG in ReD” 1984'
sygnowany i datowany na odwrociu ołówkiem: 'Stańczak 84'

cena wywoławcza: 180 000 zł
estymacja: 250 000 - 350 000

pOcHODzenie:
- Danesse Galery, nowy jork, 2012
- kolekcja instytucjonalna, Warszawa

LiteRAtuRA:
- porównaj marta Smolińska, julian Stańczak, Op-art i dynamika percepcji, Warszawa 2014, s. 220-221 (il.)





„nie chcę rywalizować z cudem natury. On już istnieje i jest perfekcyjny! mogę go 
obserwować, oddawać mu się, uczyć od niego, lecz nie mogę go żądać. natura staje się dla 
mnie prowokacją, by codziennie się budzić i brać do pracy. początkowo geometria wydawała 
mi się brutalna. Gdy po raz pierwszy ją zastosowałem, miałem wrażenie, że całkowicie 
wyeliminowałem z obrazu odniesienia osobiste i emocje. zabrakło mi połączenia z naturą 
i życiem. mimo to skoncentrowałem się na mojej geometrii, na moich klarownych podziałach 
i ostrych krawędziach, nie pozwalając jednak tym aspektom dominować. Stopniowo w czystej 
i klarownej przestrzeni znalazłem to, czego szukałem: mogłem dawać moim kolorom element 
emocjonalny bez bezpośrednich odniesień do natury”.  

juLiAn StAńczAk

julian Stańczak



julian Stańczak to jedna z kluczowych postaci op-artu – kierunku, 
który zrodził się pod koniec lat 50. mimo że jego formuła 
wyczerpała się w sztuce dość szybko, znajdując odzwierciedlenie 
częściej w sztukach użytkowych, Stańczak pozostaje jej wierny, od 
kilkudziesięciu lat eksplorując i odkrywając wciąż nowe metody 
wyrażania się w języku geometrii i optycznych iluzji. 

W wywiadzie z Şafak Güneş Gökduman, turecką krytyczką sztuki, 
przeprowadzonym w 2011 roku, julian Stańczak powiedział, że 
urodził się w wieku dwudziestu jeden lat w cleveland w Ohio. to 
zaskakujące stwierdzenie, szczególnie gdy z jego biografii wiadomo, 
że naprawdę przyszedł na świat we wsi Borownica w polsce w 1928 
roku, a w 1932 roku wraz z rodziną przeniósł się do przemyśla. 
julian Stańczak jako artysta narodził się jednak dziesięć lat później, 
w Afryce, w pozostającej wówczas pod brytyjską jurysdykcją ugandzie, 
w miejscu gdzie sawanna spotyka dżunglę. Wielu twórców jego 
pokolenia, którzy, podobnie jak on, podzielili emigracyjny los lub 
pozostali w pogrążonej w wojennej pożodze ojczyźnie, w swojej 
sztuce podejmowali próbę rozliczenia się z traumatyczną przeszłością 
i latami opresji. W malarstwie Stańczaka wątek ten nigdy nie 
zaistniał, od kiedy zaczął malować, interesowały go próby wizualnego 
uchwycenia spektaklu natury – wysokich, falujących na wietrze traw, 
piękna pory deszczowej, ognistych zachodów słońca czy afrykańskich 
rytuałów. zamiana konwencji realistycznej na formułę abstrakcyjną 
nie przyniosła zmian w tematyce – tytuły obrazów Stańczaka 
cały czas nawiązywały  do natury i zjawisk w niej zachodzących. 
konsekwencją ciężkich warunków, w jakich przed emigracją do Afryki 
egzystował w syberyjskim łagrze, była utrata władzy  w prawej ręce, 

ale dzięki marzeniu o byciu artystą i determinacji, z jaką podszedł 
do jego realizacji, udało mu się wyćwiczyć do perfekcji lewą rękę. 
Szczególny podziw budzi to zwłaszcza, gdy patrzymy na geometryczne 
kompozycje, których niezwykła siła tkwi w ogromnej precyzji. po 
opuszczeniu Afryki w 1948 roku Stańczak podjął edukację artystyczną 
początkowo w Londynie, później w słynnym cleveland institute of Art 
oraz Yale univeristy, gdzie jego profesorem był josef Albers – jeden 
z najbardziej wpływowych amerykańskich pedagogów koloru ii połowy 
XX wieku.

Wszystko, czego nauczył się i doświadczył Stańczak, łączy się w jego 
sztuce w 1960 roku, kiedy zaczyna konstruować kompozycje 
z pulsujących kolorami linii, tworzącymi złudzenia optyczne. Artysta 
żył wówczas pomiędzy cleveland, gdzie mieszkał, a cincinnati, gdzie 
pracował jako wykładowca na tamtejszej uczelni. Obrazy z tego okresu 
to suma wrażeń z owych nieustannych podróży – obserwacji zbliżającej 
się linii horyzontu, geometrycznych, falujących układów pól, zmieniającej 
się barwy nieba. chociaż te obrazy mogą być postrzegane jako dość 
dosłowne, otworzyły drogę do coraz bardziej abstrakcyjnych prac, 
w których artysta badał zależności koloru, światła i linii. W 1965 dla 
zwiększenia precyzji i ostrości linii Stańczak zaczął używać taśmy do 
aplikacji farby. zabieg ten wyeliminował także indywidualność malarskiego 
gestu. takie przełożenie akcentu na emocjonalność, personalny 
i refleksyjny odbiór przez widza było dla Stańczaka bardzo istotnym 
elementem w kreowaniu własnej wizji malarstwa. Artysta, pozostając 
w orbicie sztuki określanej terminem op-art, wypracował w jej ramach 
bardzo indywidualny styl, którego najistotniejszym wyróżnikiem pozostaje 
niebywała wrażliwość na kolory i ich wzajemne relacje.

Retrospektywna wystawa juliana Stańczaka “Optical Reaction: the Art of julian Stanczak (50 Year Retrospective)” w Springfield museum of Art, 2005
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RicHARD AnuSzkieWicz (ur. 1930)
“Rectilinear”, 1967 r.

akryl/płótno, 163 x 163 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '© 1967 | 166 | RicHARD AnuSzkieWicz | 1967' 
w lewym dolnym rogu papierowa nalepka z opisem pracy: '”RectiLineAR” | Anuszkiewicz '68' 
oraz papierowa nalepka wystawowa z Sidney janis Gallery z nowego jorku

cena wywoławcza: 160 000 zł
estymacja: 200 000 - 300 000

WYStAWiAnY:
- Anuszkiewicz, Sidney janis Gallery, nowy jork, 2-25.10.1967 

LiteRAtuRA:
- David madden/nicholas Spike, Anuszkiewicz: paintings and Sculpture 1945-2001, catalogue 

Raisonné, wyd. centro di della edifimi, Florencja 2010, poz. 1967.23
- karl Lunde, Anuszkiewicz, new York: Harry Abrams, 1977, poz. 177





„niemal od razu po przybyciu do nowego jorku poddany zostałem działaniu dwóch silnych 
inspiracji – z jednej strony Albersa, którego sztuka była dla mnie bardzo dynamiczna, z drugiej 
ekspresjonizmu abstrakcyjnego królującego wówczas w nowojorskich galeriach. W owym czasie 
byłem niezwykle podekscytowany możliwością życia w nowym jorku. Oglądałem płótna między 
innymi Stuarta Davisa – pierwszego Amerykanina, który stosował tak mocny kolor, jego sztuka mnie 
zafascynowała. nadal chadzam oglądać jego prace do Downtown Gallery. po raz pierwszy miałem 
możliwość obejrzenia na żywo prac Shahna i kuniyoshi. interesowało mnie wówczas również 
malarstwo cézanne’a i impresjonistów, Bonnarda i matisse’a. możliwość regularnego odwiedzania 
museum of modern Art była dla mnie niesamowitą korzyścią z życia w nowym jorku. kiedy po 
raz pierwszy zobaczyłem tam prace paula klee, niektóre z moich własnych idei nabrały większego 
sensu. (…) Byłem gotów. przybyłem do nowego jorku z istotnym zamiarem pracy. Byłem gotów 
próbować swoich sił w galeriach, ponieważ posiadałem coś. posiadałem pomysł. miałem serię prac, 
które go wizualizowały. czułem, że to jest dokładnie to miejsce, w którym powinienem wówczas 
być. pamiętam, że kiedy wróciłem z podróży po europie i północnej Afryce, pokazywałem swoje 
prace w galeriach i zbierałem pozytywne komentarze od ludzi z różnych środowisk. Bardzo 
popularny był wówczas abstrakcyjny ekspresjonizm. to, czym się wówczas zajmowałem, było 
diametralnie odmienne – ostre krawędzie i innowacyjne zastosowanie koloru”.  

RicHARD AnuSzkieWicz



Ryszard Anuszkiewicz wywodzi się ze środowiska artystów 
związanych z cleveland institute of Art. tej samej uczelni, na 
której studiował między innymi josef Albers czy julian Stańczak. 
Był jedną z kluczowych postaci rodzącego się w latach 60. ruchu 
op art. Artystyczna sława „czarodzieja op-artu”, jak nazwał go 
magazyn „Life” w 1964 roku, nie wygasła bynajmniej z biegiem lat, 
a jego ewoluująca wciąż twórczość wraz z każdą kolejną wystawą 
zdobywa uznanie krytyki. po sukcesie wystawy „the Responisive 
eye” w nowojorskim momA 35-letni wówowczas Anuszkiewicz 
trafił pod skrzydła majętnego kolekcjonera i właściciela jednej 
z ważniejszych galerii na nowojorskiej mapie sztuki – Sidney janis. 
Wpływowy galerzysta reprezentował wówczas takich artystów 
jak: josef Albers, Franz kline, jackson pollock czy mark Rothko. 
W 1965 janis zorganizował mu pierwszy indywidualny pokaz 
w galerii, na którym Anuszkiewicz zaprezentował między innymi 
prace z cykli „Sol i” i „Sol ii”, które kontynuuje do dziś. pokaz 
okazał się ogromnym sukcesem, niemal wszystkie prace zostały 
z miejsca wyprzedane. Wkrótce potem janis włączył jego obrazy 
do zbiorowej wystawy „pop and Op”, gdzie zaprezentował jego 
prace obok artystów takich jak: josef Albers, ellsworth kelly, Roy 
Lichtenstein czy Andy Warhol. W kolejnych latach popularność 
Anuszkiewicza rosła – wziął udział m.in. w wystawach „American 
Art today” w ramach międzynarodowych targów sztuki w nowym 
jorku, „American painting now” w amerykańskim pawilonie sztuki 
w montrealu w 1967, kontynuował swoją współpracę z Sidney janis 
Gallery, gdzie odbyły się jego indywidualne pokazy kolejno w latach 
1967, 1969 i 1973. pokazy te cieszyły się uznaniem ze strony 
zarówno publiczności jak i krytyki, john canaday w swojej recenzji 

napisanej dla new York timesa użył wobec nich sformułowania 
„olśniewające”. W drugiej połowie lat 60. i w kolejnej dekadzie 
rozwijał swoje zainteresowania w kierunku obiektów przestrzennych. 
Ostatnia indywidualna wystawa Anuszkiewicza w janis Gallery 
odbyła się w 1975 roku, w tym samym czasie rozpoczął pracę nad 
serią „Spectrals”, rozwijając swoją koncepcję barwnych „kontrastów 
symultanicznych”. W 1981 roku odbył podróż do egiptu, 
zainspirowany atmosferą i kolorami tego miejsca stworzył słynny cykl 
„temples”. W połowie lat 80. rozpoczął pracę nad kolejnym istotnym 
cyklem „translumnia”, w którym powrócił do przestrzennych 
kompozycji reliefowych, ograniczając stosowaną paletę barw do 
czerni i jednego wybranego koloru. W latach 90. w realizacjach 
przestrzennych wykorzystywać zaczął nowe materiały – aluminium 
i stal, w których zrealizował serię prac dedykowanych mondrianowi. 
W ostatnim czasie powrócił do tradycyjnego medium obrazowego, 
pozostając wierny abstrakcji geometrycznej.

przykład twórczości Anuszkiewicza, podobnie jak juliana Stańczaka, 
pokazuje, że formuła malarstwa op-art, nurtu który w malarstwie 
wyeksploatował się stosunkowo szybko, pozwoliła niektórym 
artystom rozwijać jego koncepcje i zagadnienia przez wiele kolejnych 
lat. W centrum zainteresowania Anuszkiewicza, tak w latach 60. jak 
i dziś, znajdują się przede wszystkim optyczne zmiany w percepcji, 
które pojawiają się w momencie zastosowania intensywnych barw 
w powtarzalnych, geometrycznych układach. Większość jego prac to 
efekt dociekań nad formalną strukturą koloru, w swoich obrazach 
rozwija wypracowane przez josefa Albersa koncepcje dotyczące 
wzajemnych relacji barw.

Richard Anuszkiewicz w swoim studio, 1964
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tADASkY (ur. 1953)
(tadasuke kuwayama)
“C - 174”, 1965 r.

akryl/płótno, 120 x 120 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘1965 | c-174 | tadasky | tadasuke kuwayama’

cena wywoławcza: 90 000 zł
estymacja: 130 000 - 180 000

pOcHODzenie:
- bezpośredni zakup od artysty
- D. Wigmore Fine Art inc., nowy jork, 2012
- kolekcja instytucjonalna, polska

W karierze artystycznej tadasky'ego koło stało się najważniejszym 
tematem wykorzystywanym w niezliczonej ilości konfiguracji 
i różnorodnych wariantach kolorystycznych. jak sam mówił, 
„artysta to osoba, która kreuje coś nowego i unikatowego. to 
przychodzi po wielu latach doświadczeń, a także rozwijania narzędzi 
i pomysłów. każdy może namalować koło, ale też każdy, kto 
chce być nazywany artystą, musi odnaleźć swoją własną ścieżkę. 
nie można nauczyć innych, jak tego dokonać”. tadasky doszedł 
do definicji koncentrycznych pierścieni wkomponowywanych 
w płaszczyznę kwadratowego płótna na początku lat 60. 
i realizował je konsekwentnie przez wiele dekad. praca nad kołami 
to efekt prób prowadzonych przez lata – w pewnym momencie 
artysta stworzył autorski przyrząd, ułatwiający mu pracę nad 
obrazem i gwarantujący bezbłędną precyzję wykoniania obiektu. 

prace tadasky’ego mają medytacyjny charakter – są wykonywane 
w skupieniu, a sam akt twórczy pracy poprzedzony jest 
wyrafinowanym procesem intelektualnym. Dla artysty szkice są 
nieistotne – najważniejsza jest pełna świadomość i zdecydowane 
działanie. W prezentowanej kompozycji twórca niejednorodnie zestawił 
obłe pomarańczowe, niebieskie i czerwone pasy, które tworzą układ 
nieregularnego, pulsującego koła. Amerykański sen młodego japończyka 
rozpoczął się w 1961 roku, gdy przyjechał do nowego jarku na 
stypendium. początkowo dorabiał jako stolarz, by finalnie zostać 
odkryty jako artysta i odnieść sukces, sprzedając swoje obrazy do 
momA. jego dalsza kariera potoczyła się łaskawie. tadasky brał udział 
w licznych wystawach monograficznych oraz zbiorowych prezentacjach 
prac artystów związanych z op-artem. jego obrazy trafiły do wielu 
kolekcji muzealnych oraz prywatnych na całym świecie.





tadasuke kuwayama, znany szerzej jako tadasky, dorastał 
w miejscowości nagoya w japonii. jego ojciec przez lata pracował 
jako budowniczy świątyń Shinto, co zaważyło zarówno na twórczości 
malarza, jak i sposobie postrzegania sztuki i samego procesu 
tworzenia. Do Stanów zjednoczonych po raz pierwszy przyjechał 
w 1961 roku. Wówczas rozpoczął studia artystyczne – początkowo 
w Art Students League w nowym jorku, a później w Brooklyn 
museum of Art School. Od lat 60. tadasky rozwijał swój własny, 
indywidualny język artystyczny w obrębie rodzącego się nurtu sztuki 
optycznej. jego pierwsza indywidualna wystawa odbyła się w kootz 
Gallery w nowym jorku w 1965 roku i w tym samym roku jego 
prace zostały zaprezentowane podczas słynnej ekspozycji the 
Responsive eye w museum of modern Art. nowojorska instytucja 
zakupiła do swojej stałej kolekcji dwa płótna japończyka i od tego 
momentu jego kariera potoczyła się w zaskakująco szybkim tempie. po 
wystawie kinetic and Optic Art today w Galerii Albright-knox prace 
tadasky’ego zaczęły być jednym z najbardziej pożądanych obiektów 
artystycznych w wielu prestiżowych, prywatnych i instytucjonalnych 
kolekcjach sztuki. Dziś jego koncentryczne, pulsujące wielobarwnymi 
liniami koła znajdują się między innymi w Baltimore museum na 
Floridzie, Boca Raton museum of Art, Lowe Art museum na 
uniwersytecie w miami, columbus museum of Art w massachusetts, 
Harvard Art museums w cambridge, indianapolis museum of Art, 
krannert Art museum na uniwersytecie w illinois, museum of Fine 
Arts w Houston, university of iowa museum of Art, university of 
Virginia Art museum, Yale university Art Gallery, museo de Arte 
contemporáneo w Buenos Aires oraz w licznych galeriach w japonii. 

już we wczesnych latach 60. tadasky stworzył specjalną maszynerię, 
dzięki której z łatwością, pietyzmem i sobie tylko właściwym 
spokojem mógł realizować swoje wyjątkowe prace. Wykonaną 
z drewnianych desek konstrukcję przykrył niewielką ławką, na której 
siada niezmiennie od dekad i w ten sam sposób maluje idealnie 
równe, okrągłe linie. W wywiadzie udzielonym stacji telewizyjnej 
Hallmark tadasky przyznaje, że dla niego malarstwo jest formą 
medytacji, odpoczynku i relaksu. Gdy maluje, czuje się najbliżej swojego 
wewnętrznego „ja”. nie rozumie tych twórców, dla których sztuka jest 

walką i ciągłym zmaganiem się z własnymi słabościami. Dla Daniela 
kuspita koła realizowane przez tadasky'ego przypominają swoim 
kształtem mandalę. W jednym z tekstów krytyk przywołał również 
podobieństwa pomiędzy sposobem pracy tadasky'ego a usypywaniem 
ornamentalnych kształtów przez buddyjskich mnichów – był nim 
właśnie ów duchowy charakter procesu tworzenia, drobiazgowość 
i pełna spokoju wrażliwość. 

kuwayama zaznacza, że jego fascynacja prostotą i geometrią wywodzi 
się ze środowiska, w którym wzrastał. Świątynie Shinto – z którymi 
obcował ze względu na profesję ojca – były niezwykle proste, oparte 
na symetrycznych układach pionów i poziomów. „ich kształt był 
wypracowywany i redefiniowany przez kolejne generacje. Wywarło 
to na mnie wielkie wrażenie. niezwykle cenię japońską tradycję 
za respektowanie umiejętności i szanowanie rzemiosła. to jest 
również bardzo ważna część mojej pracy i osobowości” – mówił 
tadasky. O swojej sztuce tak opowiadał w jednym z wywiadów: 
„zawsze chciałem, żeby moje prace były czyste i czytelne. koło jest 
formą zapożyczoną bezpośrednio z natury. Dla ludzi to najbardziej 
powszechny kształt, jeden z tych, których nie możemy uniknąć. koło 
jest więc łatwe do zrozumienia, nie potrzebujemy żadnych wyjaśnień, 
żeby je właściwie odebrać. (…) częściej używam numerów, niż 
narracyjnych tytułów, ponieważ moje obrazy nie mają przekazywać 
niczego poza nimi samymi. W tym nie ma żadnej filozofii albo teorii, 
a także żadnej religii czy ideologii. Ludzie mogą patrzeć się na moje 
obrazy na wiele różnych sposobów. (…) każdy potrafi namalować 
koło, ale każdy artysta odnaleźć musi swoją indywidualną drogę. 
nikt nie nauczy ciebie, jak to zrobić. używam koła do kreowania 
własnego, niewidzianego przez nikogo wcześniej świata, mojego 
własnego uniwersum. ta kreacja mnie ekscytuje. za każdym razem 
chcę próbować czegoś innego, czegoś nowego. niewielka zmiana 
może uczynić ogromną różnicę. Szczególnie teraz odnajduję niezwykle 
interesującym powracanie do dawnych idei i ich nową interpretację. 
nawet jeśli wydaje się, że wykonuję bardzo niewielkie zmiany 
w każdej wariacji, mam poczucie, że każdy obraz jest unikatowy. Są jak 
moje dzieci - nie ma wśród nich dwóch identycznych” (źródło: www.
geoform.net). 

„często używam symetrycznych, geometrycznych form. Lubię prostotę i symetrię. kwadrat to 
figura bardzo podobna do kształtu ludzkiej sylwetki (…). Gdy wpisuję koło w inny kształt – jak 
np. kwadrat – kreuję na płótnie głębię lub nowy wymiar. za sto lat ludzie zrozumieją formy, 
jakich używam”.  

tADASkY



tadasuke kuwayama w swojej pracowni przy 27 Ferry Street,  1964-65, fot. t. kondo



„Obrazy mogą ustanowić związek pomiędzy myśleniem a bezpośrednim doświadczeniem. mogą 
połączyć percepcję z pojęciem, są tym samym zaangażowane w kwestie nauk empirycznych, 
które stawiają pytania o możliwe konceptualne (matematyczne) systemy korespondujące 
z naszym bezpośrednim doświadczaniem.  matematyka zajmuje się strukturami logicznymi, które 
zdefiniowane są przez określone systemy aksjomatyczne. nie jest zadaniem ani matematyki 
ani żadnego innego systemu współrzędnych konstruowanie wizualnych odpowiedników tych 
koncepcji”.   

FRAnciS HeWitt
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FRAnciS HeWitt (1932 - 1996)
“Pipe-up”, 1964 r.

akryl/płótno naklejone na płytę, 61 x 61 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Francis R. Hewitt | “pipe-up” | 24” x 24” | AcRYLic 
on canvas- | Board | August 1964 | north carolina'

cena wywoławcza: 80 000 zł
estymacja: 120 000 - 180 000

pOcHODzenie:
- zakup bezpośrednio od artysty
- kolekcja prywatna, nowy jork

WYStAWiAnY:
- “Black/White and Gray paintings 24” Square”, Anonima Gallery , nowy jork, 1966
- institute of contemporary Arts, Londyn, 1966
- „Obrazy czarno-białe i szare”, Galeria Foksal,  Warszawa, 1966

LiteRAtuRA:
- Obrazy czarno-białe i szare, katalog wystawy Grupy Anonima (ernst Benkert, Francis Hewitt, 
edwin mieczkowski), Galeria Foksal, Warszawa 1966, s. nlb. (il.) (spis prac eksponowanych, Francis 
Hewitt, poz. 1) 





Artysta zdobył wyższe wykształcenie w carnegie institute of 
technology w pittsburghu w latach 1954-1958. W kultywującej 
tradycję Bauhausu szkole kładziono nacisk przede wszystkim na 
aspekty technologiczne tworzenia sztuki, dzięki temu młody Hewitt 
nauczył się przykładać szczególną wagę do stosowanych materiałów 
i technik. Odbywał zajęcia w pracowni litograficznej, gdzie asystentem 
był ed mieczkowski, z którym połączyło go zamiłowanie do rysunku 
i kwestionowanie walorów ekspresyjnych dzieła sztuki. Od 1960 
roku wspólnie prowadzili kurs rysunku technicznego w cleveland 
institute of Art, w niedalekiej przyszłości wywarło to decydujący 
wpływ zarówno na program estetyczny jak i ideologiczne założenia 
powstałego w tym samym  roku artystycznego kolektywu Anonima 
Group. Oprócz Hewitta i mieczkowskiego należał do niego także 
ernst Benkert. pomiędzy 1958 a 1961 rokiem Hewitt kontynuował 
naukę w Oberlin college, gdzie w klasie charlesa parkhursta odbył 
kurs z historii koloru, który wpłynął na jego późniejszą twórczość 
i naukowe zainteresowania oscylujące wokół zagadnienia psychologii 
percepcji stanowiące  temat jego pracy magisterskiej, a później także 
doktoranckiej obronionej w 1964 roku. teoretyczne rozważania 
artysty stały się również przedmiotem licznych publikowanych przez 
niego artykułów oraz miały fundamentalne znaczenie dla programu 
Anonima Group, której Francis Hewitt był głównym teoretykiem 
i twórcą artystycznych proklamacji. 

W drugiej połowie lat 60. wiele podróżował po europie, odwiedzając 
między innymi paryż, Warszawę, kraków i zagrzeb, gdzie w 1965 

roku w ramach trzeciej edycji „nowych tendencji” swoje prace 
zaprezentowali członkowie Anonima Group. Wizyta w zagrzebiu 
i styczność z tamtejszym niezwykle aktywnym środowiskiem 
artystycznym miała z pewnością dla niego znaczenie niebagatelne. 
„Od 1961 do 1973 roku zagrzeb stanowił miejsce ważnych spotkań, 
które łączyły artystów i krytyków sztuki, filozofów, socjologów 
i teoretyków komunikacji z wielu kulturowych środowisk. próbowali 
oni wspólnie umocnić pozycję sztuki czerpiącej z naukowych 
i technicznych innowacji. Ostatecznie chodziło o to, by wykorzystać 
wszelki twórczy potencjał w celu podniesienia poziomu społecznej 
modernizacji i poprawy warunków życia. nieco ponad dekadę 
później, przy okazji pięciu wystaw nazwanych zbiorowo 'new 
tendencies', w zagrzebiu zetknęły się ze sobą takie postaci jak 
umberto eco i Abraham moles oraz wielu artystów, członków grup 
zero, GRAV, Gruppo t i Gruppo n, a także młodszych twórców 
skupionych wokół galerii Azimuth, jak np. piero manzoni czy enrico 
castellami lub wokół ruchów takich jak nouveau Réalisme i Arte 
povera. Artyści i ruchy artystyczne pozostawały we wzajemnym 
kontakcie i były świadome łączących je koncepcji i zainteresowań. 
pięć wydarzeń pod wspólnym tytułem 'new tendencies' zawiera 
złożoną historię powstania i rozpadu większego ruchu artystycznego, 
określanego jako 'ostatnia awangarda'. Ruch ten 'konsekrowano' 
w trakcie różnych wydarzeń wystawienniczych, wśród których 
szczególnie istotnym była wystawa w momA w 1965, zatytułowana 
'the Responsive eye', często krytykowana przez tych o poglądach 
bardziej lewicowych jako moment komercjalizacji i uproszczenia 

Skany katalogu wystawy „Obrazy czarno-białe i szare” grupy Anonima w Galerii Foksal, Warszawa 1966



programowych oraz ideologicznych zasad motywujących kulturalne 
i społeczne działania artystów. poza wewnętrzną, ożywiającą ją 
dynamiką jest jeszcze kilka kwestii, które sprawiają, że owa zagrzebska 
historia stanowi tak dobry przykład. pierwsza z nich wiąże się 
z faktem, że to wielkie, międzynarodowe wydarzenie miało miejsce 
w kraju socjalistycznym i to właśnie ze względu na jego ideologiczne 
tło w owym artystycznym środowisku tendencje konstruktywistyczne 
znalazły podatny grunt. Organizatorzy pięciu edycji wspomnianej 
inicjatywy – Božo Bek, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej oraz 
krytycy sztuki matko meštrović i Radoslav putar – zaangażowali 
'operacyjny' i intelektualny potencjał w to właśnie wydarzenie, 
widząc w nim kontynuację postępowych idei, które przyświecały 
malewiczowi, tatlinowi, el Lissitzkiemu, Rodczence, moholy nagy’emu, 
kassakowi i innym uczestnikom historycznej awangardy. Artyści, 
którzy brali udział w 'new tendencies', nie czuli się wyizolowani 
i zmarginalizowani, lecz postrzegali się jako 'robotników' na polu 
sztuk wizualnych, gotowych oddać swój potencjał twórczy w służbie 
społeczeństwu. Decyzja, by jako materiału użyć takich elementów 
jak światło i ruch, świadczyła o ich zainteresowaniu niematerialnymi, 
mentalnymi i duchowymi aspektami sztuki, a także o ich własnym 
zaangażowaniu w emancypacyjne procesy, które miały podnosić 
indywidualny i zbiorowy poziom świadomości”(Dobrila Denegri, 
przyszłość jak zawsze należy do marzycieli). założenia kolektywizmu 
i podkreślanie rzemieślniczego charakteru sztuki brzmią znajomo 
szczególnie w kontekście ideowych wartości przyświecających 
członkom Anonima Group, którzy w swoich manifestach sprzeciwiali 

się skrajnemu konsumeryzmowi oraz dostosowywaniu się artystów 
i ich sztuki do potrzeb publiczności. celem grupy była indywidualna 
ekspresja w ramach wcześniej ustalonych  zasad, jakim podlegać ma 
tworzona sztuka. 

W połowie lat 60. Francis Hewitt mieszkał również w Amsterdamie 
i Anglii, gdzie miał serię gościnnych wykładów w Bath Academy of 
Art w corsham, co ciekawe pracownikiem uczelni był także w owym 
czasie Wojciech Fangor. po powrocie do nowego jorku kontynuował 
współpracę z Anonima Group oraz podjął pracę naukową w pratt 
institute. jeden z obrazów Hewitta znalazł się na słynnej op-artowej 
wystawie „the Responsive eye” w momA w 1965 roku. na początku 
lat 70. przeniósł się do Vermont, gdzie wykładał na tamtejszym 
uniwersytecie do 1992 roku. tego samego roku, trzy miesiące po 
śmierci artysty, odbyła się monumentalna, retrospektywna wystawa 
jego obrazów w Robert Hull Fleming museum w Vermont. prace 
Hewitta zostały również wystawione w 1988 roku na podróżującej 
wystawie „Geometric Abstraction: A cleveland tradition”, 
zorganizowanej przez cleveland institute of Art. Obrazy artysty 
znajdują się w zbiorach m.in.: cleveland museum of Art, museum 
of modern Art w caracas i muzeum Sztuki w łodzi. W 1966 roku 
prace artystów z Anonima Group zostały wystawione w warszawskiej 
Galerii Foksal na wystawie „Obrazy czarno-białe i szare”. prezentująca 
w komunistycznej polsce tak radykalne wystawy Galeria Foksal 
uważana była za jedno z najważniejszych miejsc sztuki awangardowej 
na świecie.

Skany katalogu wystawy „Obrazy czarno-białe i szare” grupy Anonima w Galerii Foksal, Warszawa 1966



W 1957 roku Stefan Gierowski na stałe odszedł od malarstwa 
figuratywnego i zwrócił się w stronę abstrakcji. zrezygnował również 
z nadawania swoim obrazom złożonych, literackich tytułów i zaczął 
konsekwentnie numerować je rzymskimi cyframi. Według krytyków 
– w tym Aleksandra Wojciechowskiego – Gierowski realizował 
kompozycje w duchu „abstrakcji autonomicznej”, w której największy 
nacisk kładł na nową definicję obrazu pozbawionego jakichkolwiek 
znaczeń nadawanych mu przez artystę poza tymi, jakie niósł ze sobą 
sam kolor, oraz relacje światła i przestrzeni. 
prezentowana praca powstała na początku lat 70., w momencie, 
w którym w twórczości  Gierowskiego motywem wiodącym stało się 
światło, będące sugestywnym oddaniem stanów emocjonalnych twórcy. 
Gierowski przedstawiał je zazwyczaj w formie połyskliwych snopów, 
barwnych strumieni i jaśniejszych pasm, gradientowo kontrastowanych 
z barwą tła. Artysta mówił w rozmowie z Witoldem Broniewskim: 
„Światło jest treścią malarstwa, ono stanowi o jego wyjątkowości 
i tajemnicy warsztatu wielkich mistrzów. Światło ma również znaczenie 

symboliczne – które towarzyszy ludzkości od zarania wieków. 
Światło to dobro i życie. jest coś niepokojącego w tej nieuchwytnej 
granicy między światłem fizycznym (teoria kwantowa) a duchowym. 
W naszej wyobraźni granica zupełnie zanika i prowadzi do idei 
Boga. Wątek światła w malarstwie ciągnie się od wieków jako jeden 
z najważniejszych. nie mam na myśli iluzyjnego malowania światła lecz 
światło, które emanuje w prawdziwych obrazach z ich materii malarskiej, 
łącząc w niewytłumaczalny sposób pierwiastek fizyczny z duchowym.”
Dla Stefana Gierowskiego systematycznie realizowane obrazy 
abstrakcyjne stały się dziełem całego życia, wynikającym 
z początkowego dążenia ku awangardzie. mówił: „Warto przypomnieć, 
że w latach 50. sztuka abstrakcyjna na zachodzie była nie tylko 
awangardowym kierunkiem, lecz również politycznym symbolem 
wolnej kultury. to wszystko dla wyjaśnienia, że mój związek ze sztuką 
abstrakcyjną miał podłoże ideowo-artystyczne, a nie tylko formalne, 
być może dlatego jest taki trwały, gdyż chodzi o inne wartości niż 
prawa rynku i mody”.
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SteFAn GieROWSki (ur. 1925)
“Obraz CCLXVII”, ok. 1970 r.

olej/płótno, 140 x 100 cm
sygnowany i opisany na odwrociu: 'Obraz ccLXVii | s gierowski | WARSzAWA'
na odwrociu wskazówka montażowa i sygnatura 's gierowski' oraz nieczytelny stempel wywozowy
na odwrociu, na blejtramie nieczytelny stempel wywozowy z Desy oraz fragmentarycznie 
zachowana papierowa naklejka

cena wywoławcza: 90 000 zł  
estymacja: 160 000 - 200 000





„pitagoras wierzył, że liczba jest sensem świata i świat zawiera się w liczbach. Liczby były przed 
nami i będą gdy znikniemy. Stąd już tylko krok do geometrii i sztuki geometrycznej, wyrażającej 
to, co transcendentne i nieprzemijające”.  

jAnuSz ORBitOWSki, [W:] SztukA A tRAnScenDencjA, RADziejOWice 2013
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jAnuSz ORBitOWSki  (ur. 1940)
“Kompozycja 7/76”, 1976 r.

akryl, relief/płyta, 100 x 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'jAnuSz ORBitOWSki 1976 | 7/76 100 x 100'

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 40 000 - 50 000





janusz Orbitowski, fot. marek Szymański



„twórczość janusza Orbitowskiego jest jednorodna, realizowana 
wokół syntetycznego języka geometrycznej abstrakcji. płaszczyzna 
obrazów często konstruowana jest z zaznaczeniem relacji pomiędzy 
płaskością podłoża a zorganizowanymi, przestrzennymi układami 
geometrycznych form, dopełnionymi wachlarzem wybranego 
achromatycznego lub chromatycznego koloru, w niektórych obrazach 
z dominacją bieli. prace realizowane są głównie w technice akrylu, 
czasem z wykorzystaniem reliefu, z zastosowaniem m.in. cienkich 
listewek, sznurka, tektury, tworzących wypukłe podłoże dla wielorakich 
kolorystycznych gradacji nawarstwiających się przestrzennie form, 
konstruowanych również za sprawą powtarzalnego lub zmiennego 
rytmu oraz modułowych kwadratów, prostokątów oraz rombów. 
Reliefowość ta może być także wzbogacana różnorakim ustawieniem 
powierzchni prac w stosunku do źródła ich oświetlenia. Rzucane 
cienie w pracach artysty tworzą dodatkowe wzbogacenie tonalnych 
gradacji” (profesor Adam marczyński i pracownia, [red.] Romuald 
Oramus, kraków 2015, s. 130). 

janusz Orbitowski studiował w krakowskiej Akademii Sztuk 
pięknych na Wydziale malarstwa i Grafiki pod kierunkiem Adama 
marczyńskiego, który od 1945 aż do emerytury prowadził tam 
pracownię malarstwa. marczyński uznawany jest za jednego 
z najważniejszych przedstawicieli polskiej awangardy. Do najbardziej 
znanych jego realizacji należną reliefowe kompozycje wykonywane 
w latach 70., jego twórczość wywarła duży wpływ na artystyczny 
język, którym posługuje się janusz Orbitowski. Sam artysta tak 
wspomina marczyńskiego i lata spędzone w jego pracowni: „profesora 
Adama marczyńskiego poznałem w 1960 roku. Studiowałem w jego 
pracowni, potem zostałem asystentem, a w końcu przyjacielem 
i przyjaźniliśmy się przez resztę jego życia. marczyński był znakomitym 
pedagogiem, pozwalał studentom na samodzielność, a jeśli ingerował, 
to w sposób delikatny, wtedy, kiedy było to konieczne. jednocześnie 
był bardzo wymagający, robił wnikliwe korekty i pomagał każdemu 
młodemu artyście znaleźć własną drogę. to doświadczenie pomogło 
mi we własnej pracy pedagogicznej. jeśli osiągnąłem dobre wyniki, 
to w dużej mierze dzięki profesorowi marczyńskiemu. pracownia 
profesora różniła się od innych. marczyński opierał swoją naukę na 
kubizmie i twórczości cézanne'a, a wszyscy inni na Bonnardzie. Był 
niesłychanie oczytany. często mnie zaskakiwał. na przykład kiedyś 
wpadła mi do ręki książka, którą napisał niejaki priszwin, o którym 

niewiele wiedziałem, marczyński spojrzał na nią i wykrzyknął: ‘przecież 
to znakomity pisarz rosyjski’. Odniosłem wówczas wrażenie, że 
literatura nie ma dla niego tajemnic. miał duże poczucie humoru, 
ale i cięty język. pewien student pracował w domu i nie bywał na 
zajęciach. pod koniec roku profesor zaprosił go na przegląd. przegląd 
już trwał, gdy usłyszeliśmy hałas na schodach Akademii. Spóźniony 
student poprosił kolegów, żeby pomogli mu wnieść obrazy, wielkie 
formaty, 200 X 250 cm, i tylko jeden mały, metr na metr. Były to 
kompozycje abstrakcyjne, brązowo-zielone. marczyński uniósł mały 
obraz, położył na dużym. mały obraz przestał istnieć, wtopił się, gdyż 
był w takim samym kolorze. profesor powiedział: ‘pan był bardziej 
abstrakcjonistą, gdy pan pracował z natury niż teraz. Dziękuję 
panu’. to była ostatnia korekta przed dyplomem. Drugi student — 
z grafiki — zaczął portret. płótno było zagruntowane na ugrowo. 
na tym płótnie namalował błękitną plamę, bardzo brzydką w formie. 
marczyński stał za studentem długo, zbyt długo. Student zaczął 
się denerwować. Odwrócił się do profesora i powiedział: ‘ja tylko 
plamę’. marczyński wziął go za ramiona i rzekł: ‘Świetnie, malarstwo 
polega tylko na plamie’. Był człowiekiem wielkiego serca. Być może 
nazbyt wielkiego. pewien student otrzymał wysoką grzywnę, nie 
pamiętam już z jakiego powodu. Wiem, że nie miał pieniędzy, aby 
ją zapłacić. profesor dowiedział się o tym i dał mu całą kwotę. 
co zrobił student? niezwłocznie przepił wszystko, co otrzymał, 
nie płacąc grzywny. profesor, wielki miłośnik życia, dał mu pieniądze 
ponownie. tym razem grzywna że została zapłacona. Wszędzie 
poszukiwał piękna i dostrzegał je bynajmniej nie tylko w sztuce. 
Wisła była jeszcze czysta. zawędrowaliśmy na plażę, a z nami pewna 
urocza dziewczyna. W pewnej chwili stanęła na palcach jednej stopy, 
a drugą zaczęła kreślić kręgi na wodzie. profesor nie mógł oderwać 
wzroku. Reszta świata przestała dla niego istnieć. powiedział: ‘jak 
ona wspaniale kreśli te koła!’. Do dziś nie wiem, czy zachwycał się 
młodą dziewczyną, czy chodziło o jego miłość do geometrii. Sam 
zawdzięczam mu bardzo wiele. poszedłem do pracowni Adama 
marczyńskiego po obejrzeniu w muzeum narodowym jego dużej 
wystawy. Byłem zachwycony. już w wieku kilkunastu lat wykazywałem 
‘ciągoty” geometryczne’. Obrazy profesora, oparte właśnie na 
geometrii, zachwyciły mnie i pomogły wybrać własną drogę 
artystyczną. jestem szczęśliwy, że go spotkałem” ( janusz Orbitowski, 
listopad 2012, [w:] profesor Adam marczyński i pracownia, [red.] 
Romuald Oramus, kraków 2015, s. 56-57).

„(…) Wierność nauce modernistycznej ikony – Adama marczyńskiego – na lata określiła 
działania artystyczne Orbitowskiego, sytuując jego prace w ścisłym, być może nawet 
ewolucyjnym, ciągu wizualności wyrastającym z doświadczeń pierwszej polskiej awangardy”.  

micHAł zAWADA, z tekStu zAmieSzczOneGO W kAtALOGu WYStAWY “jAnuSz ORBitOWSki. BiAłe pLAmY”, 
GALeRiA mALARStWA ASp W kRAkOWie, 2011, s. nlb.
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jAnuSz ORBitOWSki  (ur. 1940)
“Kompozycja 19/06”, 2006 r.

technika własna, akryl, relief/płótno, 70 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘janusz ORBitOWSki 2006 | 19/06 | 70 x 50 cm’

cena wywoławcza: 9 000 zł  
estymacja: 13 000 - 20 000

„już w połowie lat siedemdziesiątych pojawiły się pierwsze białe 
reliefy artysty, ale jeszcze z listewek nakładanych na obraz skośnymi 
wiązkami, co podkreślało przestrzenność i dynamikę tych kompozycji. 
potem kilkakrotnie jeszcze powracał ów zamysł obrazów czysto 
białych, w których szczególnie istotną rolę odgrywa światło rysując 
jasną kreską odbicia krawędzi form reliefu i po przeciwnej stronie 
ciemną kreską ich cień. W roku 2000 zdecydował twórca nie sięgać 
już więcej po jakąkolwiek barwę poza bielą. [prace] budowane są 
z małych, kilkucentymetrowych prostokątów jak cegiełki, zestawionych 
w rytmiczne frazy układów geometrycznych. usytuowane szeregowo 
w poziome rzędy jak znaki pisma, tworzą na płaszczyźnie tła 
zwarte i zawsze diagonalnie ukształtowane kolumny. niekiedy jako 
wyłączne elementy kompozycyjne obrazu. kiedy indziej towarzyszą 
im dodatkowo, ożywiające białą przestrzeń podłoża, pojedyncze 
prostokątne wypukłości. czasem też, nadal zachowując ten sam 
kształt i te same wymiary quasi-cegiełek, występuje w tych białych 
obrazach relief wklęsły. zdawać by się mogło, że powtarzalność 
achromatycznej barwy i podobieństwo struktur, z których tworzone 
są omawiane kompozycje, czynią je monotonnymi i odbierają 
im atrakcyjność. tak jednak nie jest. te białe obrazy różnią się 
między sobą. Występują na nich rytmy przyspieszone i zwolnione, 
rytmy zagęszczone i rozluźnione, układy skłaniające się ku symetrii 
i wyraźnie asymetryczne. co zadziwiające dla uważnego obserwatora 
tych prac, należących w sposób oczywisty do nurtu sztuki operującej 
geometrią – to wyczuwalny jej związek z inspiracją naturą. 
Występujące tu rytmy kojarzą się z ruchem fal, które wiatr marszczy 

na powierzchni wody, albo z warstwami gałęzi świerka czy jodły 
narastającymi nad sobą czy z regularnym układem żyłek na liściu 
grabu. jednak ten związek z przyrodą jest nieporównywalnie silniejszy 
niż w malarstwie – w rysunkach Orbitowskiego. jego prace na białym 
papierze, budowane czarnym tuszem, bardzo cienkimi kreskami, są tak 
subtelne, tak delikatne jakby utkane były z mgły. ukształtowane z nich 
nieregularne formy wyłaniają się fragmentarycznie z przestrzeni, albo 
odwrotnie: zdają się w niej rozpływać i zanikać. Skojarzenia roślinne 
nasuwają się nieodparcie. ze szpilkową gęstością łodygi skrzypu, 
z misterną strukturą liścia paproci czy ulotnością puchu dmuchawca. 
Wokół osi kompozycyjnych rysunków kreski są zagęszczone, 
więc pociemniałe, im dalej od nich – jaśniejsze, na krańcu form 
postrzępione i wtapiające się w tło. Bywają sprowadzone lub wręcz 
zamknięte w jajowatą formę owalu. te rysunki artysty w sposób 
oczywisty należą także, mimo niezaprzeczalnej więzi z naturą, 
do sztuki nurtu geometrii. Wskutek zawartych w niej czynników, 
zarówno natury jak matematyki, twórczość Orbitowskiego oddziałuje 
wielorako. ład, równowaga i harmonia, właściwe geometrii, darzą 
poczuciem porządku, spokoju i wyciszenia; asocjacje z przyrodą 
niosą klimaty zmienności, nieuchwytności i poetyki. Sztuka 
janusza Orbitowskiego – chłodna i ascetyczna, w sposób w pełni 
uzasadniony kwalifikowana do kategorii abstrakcji geometrycznej, jest 
równocześnie nasycona ciepłem emocji. jest piękną, achromatyczną 
opowieścią o trwałości i przemijaniu”. 

DR BOŻenA kOWALSkA, ze WStĘpu DO inDYWiDuALnej WYStAWY ARtYStY “teRAz”
W GALeRii ARtemiS, 19.02.2015





cykl „Systemów” to seria kilku obrazów i około trzydziestu 
kolorowych litografii tworzonych od 1973 roku do końca dekady. 
charakterystyczną cechą cyklu jest użycie figury geometrycznej 
kwadratu lub prostokąta, które przechodzą w półkola, jak również 
kombinacje półkoli o różnych promieniach. Formy te zamknięte 
w stałym, rygorystycznym, geometrycznym kształcie często 
przypominają bramy, okna i inne elementy architektury. Drugim 
czynnikiem stanowiącym o integralności cyklu „Systemów” jest 
kolor. traktowany jako abstrakcyjny psychofizyczny byt, materialny 
i niematerialny w tym samym czasie. pasy kolorów były systematycznie 
aranżowane zgodnie z prawem symetrii lub asymetrii oraz zgodnie 
z podstawową osią każdej kompozycji. używane barwy miały 
przeważnie rytmicznie stosowaną gradację i cieniowanie, rozmieszczane 
następnie w kompozycję kontrastujących grup. „Systemy”, które były 
tworzone z intencją konstrukcji czysto geometrycznej, nie uciekły 
od podtekstu symbolicznego. Są abstrakcyjne, chociaż powiązane 
z fizycznymi obiektami i symbolicznymi formami. jako abstrakcyjne 
kompozycje są ekspresją czystej duchowości, jak symboliczne znaki są 
„mistycznymi bramami” do innej rzeczywistości. nie należy również 
zapominać, że kształt półkola symbolizuje niebo i wykorzystywany był 
na przestrzeni wieków w malarstwie w wielu religiach.

Artysta studiował malarstwo i grafikę w Akademii Sztuk pięknych 
w krakowie (1961-68), i w ecole nationale Superieure des 
Beaux Arts w paryżu. Dyplom uzyskał w 1968 roku. Obecnie jest 

profesorem w Akademii Sztuk pięknych w krakowie. W 1980 roku 
był stypendystą Rządu Francuskiego, w 1982 stypendystą Fundacji 
kościuszkowskiej w nowym jorku. W 1993 otrzymał stypendium 
Fulbrighta i odbył staż naukowy oraz prowadził zajęcia na Wydziale 
Sztuki w new York institute of technology. W 1992 prowadził 
zajęcia w uniwersytecie Stanu connecticut w Storrs. jest wieloletnim 
członkiem zpAp, oraz członkiem Grupy krakowskiej. profesor 
i dwukrotny Rektor Akademii Sztuk pięknych im. jana matejki 
w krakowie. uzyskał wiele nagród, zwłaszcza za twórczość graficzną. 
uprawia malarstwo, grafikę i media elektroniczne. W 2003 roku 
otrzymał nagrodę im. Witolda Wojtkiewicza za wystawę malarstwa 
„Obiekty geometryczne – retrospekcja” w Starmach Gallery. kluczowym 
okresem w twórczości jana pamuły były lata 70., kiedy zwrócił się 
ku abstrakcji geometrycznej. jego ówczesne poszukiwania miały na 
celu zbudowanie „jednolitej, uniwersalistycznej wizji rzeczywistości”. 
Owo budowanie oznaczało w praktyce wykorzystanie roli przypadku 
w tworzeniu układów geometrycznych. Statystyka matematyczna oparta 
na rachunku prawdopodobieństwa wykorzystuje tutaj rzut kostką, 
działanie komputera lub tablice liczb przypadkowych. Sztukę pamuły 
porównano między innymi do mondriana, choć neoplastycyzm tego 
ostatniego wywodził się z innych przesłanek teoretycznych. Bliższy 
artyście wydaje się suprematysta kazimierz malewicz czy też właśnie 
paul klee. W swoich rozważaniach teoretycznych powołuje się na „Das 
bildnerische Denken klee” jako niewyczerpane „źródło wiedzy na temat 
formy plastycznej i istoty artystycznej twórczości”.
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jAn pAmułA (ur. 1944)
“Brama”, z cyklu “Systemy”, ok. 1975 r.

akryl/płótno, 100 x 72,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 
'jAn pAmułA | cYkL “SYStemY” (BRAmA) | 1975 /ok./ | jan pamuła'

cena wywoławcza: 14 000 zł  
estymacja: 16 000 - 25 000
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AnDRzej nOWAcki (ur. 1953)
“30.11.15”, 2015 r.

relief, akryl/deska, 92 x 184 cm
sygnowany, datowany i opisany  na odwrociu: '30.11.15 | A. nOWAcki 2015'

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 50 000 - 70 000



„Wieloletnie obcowanie z reliefem skłania mnie do refleksji nad przestrzenią obrazu powstającą nie 
tylko w wyniku wprowadzenia rzeczywistego trzeciego wymiaru, ale przede wszystkim na skutek 
pojawienia się wymiaru imaginarnego, tworzonego przez głębię wzajemnych relacji barw. Owa 
nierealna, nieistniejąca samodzielnie przestrzeń jest wynikiem uwolnienia energii światła. powstaje 
w ten sposób iluzoryczna głębia, w której zanika siła ciężkości. nie ma ona sztywnych ograniczeń, jest 
płynna, zależna od barw, ich wzajemnych relacji, kąta padania światła lub punktu odniesienia. celem, 
do którego dążę w moich najnowszych pracach, jest tworzenie przestrzeni abstrakcyjnej, otwartej, 
opartej na iluzji barw, imaginarnej głębi.  

AnDRzej nOWAcki, [W:] WiDzieĆ jASnO W zAcHWYceniu. FAnGOR/nOWAcki, kAtALOG WYStAWY W pAńStWOWej GALeRii Sztuki, SOpOt 2011, s. 11-12



ireneusz pierzgalski obronił dyplom w 1955 roku w łódzkiej pWSSp. 
pozostał związany z łódzkim środowiskiem artystycznym, zarówno 
z państwową Wyższą Szkołą Filmową (w latach 1955-77), jak 
i dzisiejszą Akademią Sztuk pięknych, gdzie prowadził pracownię 
Fotografii na Wydziale Grafiki. jego twórczość, która przeszła drogę 
od konstruktywistycznych poszukiwań poprzez malarstwo gestu do 
surowej abstrakcji geometrycznej zdeterminowanej intelektualnym 
zaangażowaniem i inspirowanej m.in. filozofią wschodu, wpisuje 
się w charakterystykę łódzkiego środowiska artystycznego. jego 
ewenement tak charakteryzuje janusz k. Głowacki w tekście 
z katalogu wystawy „100 % abstrakcji. nowocześni w łodzi 1955-
1965” w Galerii 86: „naturalnie, analizując to, co działo się w łodzi, 
nie możemy postrzegać tych przemian jako zjawiska endemicznego 
– istniały przecież szerokie kontakty ze środowiskiem warszawskim, 
krakowskim, katowickim: istniał ponadto kontekst międzynarodowy 
– to jednak dla lepszej oceny dokonań artystów łódzkich – często 
określanych przecież ‘grupa Strzemińskiego’ – należy zdać sobie 
sprawę z uwarunkowań i zależności panujących wewnątrz tego 
środowiska. Fakt, iż wielu młodych jak pierzgalski, zieliński czy 
łobodziński, a nawet przez moment krygier, uległo fascynacji 

taszyzmem, może wskazywać na bezpośrednie oddziaływanie teresy 
tyszkiewiczowej. jednak nie te bezpośrednie przełożenia są istotne. 
Ważniejsza wydaje się intelektualna atmosfera tamtych czasów, 
której motorem w dużym stopniu była tyszkiewiczowa. przez sam 
fakt opozycji wobec Strzemińskiego, już wówczas nieobecnego, ale 
najwyższego autorytetu w obrębie sztuki nowoczesnej, stwarzała 
impuls, dawała przykład odrębności i możliwej głębokiej intelektualnej 
dyskusji o sztuce. ten klimat był zaczynem znakomitych osiągnięć tej 
nielicznej grupy łódzkich artystów na forum sztuki polskiej. zaczynem 
strukturalnych poszukiwań Lecha kunki, tomasza jaśkiewicza, Stanisława 
łabęckiego. Dla ireneusza pierzgalskiego, Andrzeja łobodzińskiego, 
krystyna zielińskiego była startem do bardzo indywidualnych 
poszukiwań, nawet w obszarach poza plastycznych. nie tracąc z pola 
widzenia ich indywidualnych osiągnięć, próbując jednak pewnej 
syntetycznej konkluzji, nasuwa się uogólniona teza, iż wszyscy oni 
zatoczyli magiczny krąg od ściśle konstruktywistycznej teorii, poprzez 
intelektualny dyskurs do zracjonalizowanej praktyki artystycznej. 
A biorąc pod uwagę późniejsze fenomeny łódzkiej sztuki – jak choćby 
Warsztat Formy Filmowej – myślę, że w tym tkwi autentyczność, 
odrębność i ranga łódzkiego środowiska artystycznego”. 
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iReneuSz pieRzGALSki (ur. 1929)
”Sun”, 1982 r.

olej/płótno, 73 x 60 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 
'57| Sun | iReneuSz pieRzGALSki | Viii 1982 | 73x60 cm.'

cena wywoławcza: 16 000 zł  
estymacja: 18 000 – 25 000

WYStAWiAnY:
- „ireneusz pierzgalski. malarstwo”, BWA łódź, Salon Sztuki Współczesnej, 1987, poz. kat. 13





prezentowana praca stanowi szczególne połączenie fascynacji 
artysty powojenną awangardą, op-artem, abstrakcją geometryczną 
i metafizycznymi zainteresowaniami śląskiej grupy Oneiron, którą 
artysta współtworzył w latach 60. i 70. na kompozycję składają 
się równomiernie rozmieszczone kubiki – niektóre z nich zostały 
zredukowane jedynie do płaskich kwadratów, inne przyjmują formę 
piramid schodkowych lub zikkuratów. Formom tym wielokrotnie 
przypisywano magiczne znaczenia, wykorzystanie ich w „czarnym 
kwadracie marsa” stanowi więc wynikową okultystycznych 
fascynacji artysty. powstanie Oneironu związane jest z kontestacją 
proklamowanego w 1949 roku socrealizmu, a także rozwojem 
kontrkultury i zwrotem w stronę śląskich tradycji ludowych. 
W tekście  „Fenomen Oneironu. między tradycją a nowatorstwem” 
krzysztof Grudnik pisze: „W drugiej połowie lat sześćdziesiątych (…) 
zebrało się w katowicach grono przyjaciół. piątka młodych artystów: 
urszula Broll, Antoni Halor, zygmunt Stuchlik, Andrzej urbanowicz 
i Henryk Waniek, uznała ówczesny teoretyczny kanon akademicki za 
niewystarczający i na własną rękę postanowiła zagłębiać się w rozmaite 
teorie i praktyki, które na pRL-owskich uczelniach nie mogły znaleźć 
uznania. intelektualne poszukiwania sprowadziły grupę na tory 
rozwoju duchowego, kierując coraz bardziej ku tradycji okultystycznej. 

(…) W pracowni urszuli Broll i Andrzeja urbanowicza, na strychu 
kamienicy przy ulicy piastowskiej, mówiono nie tylko na temat 
sztuki, historii i filozofii, ale również o starożytnych religiach, magii, 
okultyzmie, gnozie, psychoanalizie, buddyzmie, tantrze, taoizmie i wielu 
innych wątkach. podejmowane dyskusje na tego typu zagadnienia 
były nie tylko odbiciem osobistych zainteresowań i prywatnych pasji 
przyjaciół. posiadały one silne powiązanie ze sposobem postrzegania, 
odbierania, ale przede wszystkim kreowania dzieła sztuki. Dla wytworu 
artystycznego szukano metafizycznego usankcjonowania w myśl 
modernistycznej wizji artysty-kapłana. Rola twórcy polegała na łączeniu 
powszechnego języka symboli z indywidualną gramatyką stanu umysłu”.

Studiował w ASp w krakowie i katowicach, dyplom otrzymał w 1962 
roku. W latach 1967-68 był członkiem grupy artystycznej Arkat. 
W okresie członkostwa w Oneironie, w latach 1967-70 prowadził 
galerię i organizował spotkania teoretyczne. W latach 1978-91 
przebywał w Stanach zjednoczonych, dokąd wyjechał na stypendium 
Fundacji kościuszkowskiej. W 1991 roku artysta brał udział 
w wystawie „jesteśmy” w warszawskiej zachęcie, zaś w 1992 roku 
odbyła się wystawa retrospektywna jego prac w BWA w katowicach. 
zajmował się malarstwem, rysunkiem, grafiką, scenografią, instalacją.
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AnDRzej  uRBAnOWicz (1938 - 2011)
“Czarny kwadrat Marsa”, 2005 r.

akryl, relief/płyta, 70 x 70 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'AnDRzej uRBAnOWicz | czARnY kWADRAt 
mARSA | numeROWAnY 2005'

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





krystyn zieliński przez całe swoje życie i okres twórczej aktywności 
związany był z łodzią. na gruncie nowoczesnych tendencji obecnych 
w tym środowisku artystycznym wyrosła indywidualność twórcy 
zaliczanego do kontynuatorów tradycji sztuki awangardowej, 
posługującej się językiem geometrii i konstrukcji. jego dorobek 
artystyczny jest jednak niezwykle zróżnicowany i nie daje zamknąć się 
jedynie w formule abstrakcyjnej sztuki geometrycznej. przypomniała 
o tym retrospektywna wystawa w muzeum miasta łodzi, na której 
eksponowana była między innymi prezentowana praca. po ukończeniu 
studiów w państwowej Wyższej Szkole Sztuk plastycznych zieliński 
zadebiutował jako malarz i grafik podczas X Wystawy Okręgu 
łódzkiego związku polskich Artystów plastyków w 1955 roku. 
W kolejnych latach potwierdzał już systematycznie swoją obecność 
na dorocznych prezentacjach łódzkiego środowiska artystycznego. 
początkowo posługiwał się formułą malarstwa figuratywnego – 
malował głównie pejzaże utrzymane w postkubistycznej estetyce. 
„późniejsza twórczość zielińskiego była zawsze już podporządkowana 

wyraźnym rygorom estetycznym. zarówno w pracach z lat 80., 
90., jak i w ostatnich kameralnych dziełach, urzeka trafny umiar 
i geometryczna dyscyplina w połączeniu z wielką dbałością o stronę 
wizualną abstrakcyjnych obrazów. (…) jest w tych obrazach 
niewątpliwy przejaw szacunku społecznego okazywanego przez 
artystę otoczeniu, a przemawiające niewątpliwą urodą geometryczne 
kompozycje zawierają w sobie optymistyczną energię, której 
potrzebę przekazywania odbiorcom tak często lubią negować artyści. 
zielińskiemu widać tej pozytywnej energii nie brakowało. Ostatnie 
już prace artysty – kamienne kompozycje inkrustowane metalem – 
dedykowane niewidomym dzieciom, którym ten twórczy pomysł miał 
umożliwić dotykowy kontakt ze sztuką, noszą w sobie znak uważnej 
i przyjacielskiej obecności. Ale, co ważne, wyzbyte są całkowicie taniej 
czułostkowości, w którą tak często popadają artyści pochylający się 
nad słabszymi” (Gustaw Romanowski, Sztuka ładu i odpowiedzialności. 
krystyn zieliński (1929-2007) z katalogu wystawy retrospektywnej 
w muzeum miasta łodzi, 2010).
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kRYStYn zieLińSki (1929 - 2007)
“Raster I”, 1979 r.

akryl/płyta pilśniowa, 64,5 x 70,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'kRYStYn zieLińSki | RASteR i/79' oraz '64,5x70,5'

cena wywoławcza: 8 000 zł  
estymacja: 10 000 - 18 000

WYStAWiAnY:
- „krystyn zieliński 1929-2007. Sztuka bez granic”, muzeum miasta łodzi, styczeń 2010

LiteRAtuRA:
- krystyn zieliński 1929-2007. Sztuka bez granic, katalog wystawy w muzeum miasta łodzi, łódź 
2010, s. 130, poz. kat. i.c. 8.





prezentowana praca powstała na początku lat 70., kiedy teresa 
pągowska odeszła od wyrazistych barw swoich płócien i zwróciła się 
w stronę jednolitych kolorystycznie, figuralnych układów. inspirowane 
neofiguracją kompozycje nawiązywały do intymnych scen we wnętrzu, 
z wyrazistą postacią kobiecą w centrum. pągowska stosowała 
głównie beże, biele, szarości i czernie, łącząc je z dynamicznymi, 
ekspresyjnymi układami ciał. Włodzimierz nowaczyk pisał: „(…) 
cyklem malowanym przez artystkę w latach siedemdziesiątych były 
'monochromaty'. Był to cykl bodajże 'najbardziej oszczędny' w całym 
dorobku malarskim teresy pągowskiej. Oszczędny w doborze 
środków wyrazu. zaświadcza o tym niewielka ilość użytych barw, 
owa tytułowa gama monochromatyczna. (…) maciej Gutowski 
tak pisał o tych kompozycjach w roku 1975, po ich prezentacji 
w warszawskiej Galerii zapiecek: 'cykl »monochromatów« jest 

konsekwentnym wynikiem dotychczasowej drogi teresy pągowskiej. 
Drogi rozpoczętej od zainteresowania ekspresyjną wymową koloru, 
kontynuowanej potem w obrazach o silniejszej ekspresji dramatycznej 
i złożonej strukturze przestrzennej. W tym okresie jej malarstwo 
zaczęło tracić coraz bardziej powierzchniową »ładność«, stając się 
powoli, by użyć nadmiernie wieloznacznego zresztą i obiegowego 
terminu, coraz bardziej antyestetyczne. A wraz z tym rozwojem 
pojawiać się zaczęło coraz silniejsze dążenie do upraszczania, do 
redukowania tego wszystkiego, co zbędne, dekoracyjne. coraz większą 
rolę zaczęła odgrywać syntetyczność, operowanie skrótem, działanie 
nieomal graficzne, budowanie w oparciu o ostre, zdecydowane 
kontrasty'” (Włodzimierz nowaczyk, trop figury – o malarstwie 
teresy pągowskiej, [w:] teresa pągowska. malarstwo, katalog wystawy 
w muzeum narodowym w poznaniu, 11.10-07.12.2003, s. 19-20).
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teReSA pĄGOWSkA (1926 - 2007)
“Schody III”, 1972 r.

olej/płótno, 165 x 130 cm
sygnowany l.d.: 'tp [monogram wiązany]'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'teReSA pĄGOWSkA 1972 | ScHODY iii | L'eScALieR iii 165 x 130 cm' 
na odwrociu wskazówka montażowa, nieczytelny stempel wywozowy, częściowo zachowana, nieczytelna naklejka wystawowa, 
naklejka wystawowa z muzeum narodowego w poznaniu oraz naklejka z numerem '18'

cena wywoławcza: 90 000 zł  
estymacja: 120 000 - 150 000

WYStAWiAnY:
- „teresa pągowska. przepisywanie czasu / malarstwo”, Galeria atAk, Warszawa 2008, 5.09-29.11.2008
- „teresa pągowska. malarstwo”, muzeum narodowe w poznaniu, poznańska Galeria nowa, 11.10-07.12.2003

LiteRAtuRA:
- teresa pągowska. przepisywanie czasu / malarstwo, katalog wystawy, Galeria atAk, 5.09-29.11.2008, Warszawa 2008, s. 44, il. 33.
- teresa pągowska. malarstwo, katalog wystawy, muzeum narodowe w poznaniu, 11.10-07.12.2003, poznań 2003, s. 25 (il.)





Teresa Pągowska w swojej pracowni, 1994, fot. Erazm ciołek/Fotonova



„Wydaje mi się,  że szczególnie ciężko jest malować w naszych 
czasach. Gwałtowny rytm życia, mnogość wizualnego ruchu, który nas 
otacza, konkurencja optycznych środków masowej informacji – to 
wszystko znieczula nas, oślepia, przeszkadza obcowaniu z płótnem 
rozciągniętym na blejtramie, zawierającym w prostokącie ramy 
cały świat nadziei i protestu, światopoglądu i sentymentu, wiary 
i rezygnacji współczesnego malarza. Rozpaczliwa walka o życie 
wywołała w malarstwie stan trwałego zagrożenia. Stąd chyba owe 
błyskawiczne mody, histerie estetyczne, stąd zapewne chaos kryteriów 
i normatywów, stąd również towarzyszące odbiorcy podejrzenie, 
że jest przedmiotem szalbierstwa. Ale wszak tę krytyczną sytuację 
spostrzegamy również i w innych starych sztukach jak literatura czy 
muzyka. 

Dlatego tym większa radość rozpoznać czyjś prawdziwy los 
artystyczny, zetknąć się z autentyzmem osobowości, pogrążyć się 
w świecie cudzej wyobraźni. tak się złożyło, że z malarstwem teresy 
pągowskiej spotkałem się niedawno. nie znam dróg, którymi zdążała 
ku dzisiejszości, nie znam ceny, jaką opłaciła swoją dojrzałość. Bo jej 
obrazy są bezspornie dojrzałe. pągowska wie, co pragnie powiedzieć 
widzowi i wie dobrze, jakimi środkami to uczynić. jej wyabstrahowany 
świat kształtów plastycznych zawiera dostateczną sumę elementów 
znaczeniowych, które, niczym narkotyk, pobudzają wyobraźnię 
widza, angażują go we współuczestnictwo aktu twórczego. zatem 
jej malarstwo nie tylko 'gładzi wzrok', nie tylko bawi samoistną grą 
plastyczną, lecz wciąga nas również w kredowe koło dramatów 
współczesnego człowieka. 

tematem jej obrazów są przeważnie akty. pągowska wraca z bardzo 
daleka do tego tak tradycyjnego wątku plastycznego. te akty są 
dramatycznymi esejami o strukturze doczesności, których autor 
odbył długą podróż po zdumiewającej krainie świadomości człowieka 
z końca dwudziestego wieku. W tych aktach widzę próby dotarcia do 

początków życia, widzę okrucieństwo śmierci czające się w połciach 
ciała, widzę konfrontację tego, co ziemskie z tym, co nierozpoznane, 
kryjące się w odległych galaktykach. A więc akty, a więc ciało ludzkie 
widziane z zewnątrz i zarazem od wewnątrz, ciało podziwiane 
i wielbione jako kształt piękna, a jednocześnie ochłap rozdarty przez 
nieodkryte zagrożenie, zgangrenowany przez niezidentyfikowaną 
chorobę.

Obrazy pągowskiej robią na mnie duże wrażenie. z aluzyjnych 
konstrukcji plastycznych, które śmiało można nazwać abstrakcją, łyśnie 
raptem przejmująco rozedrgana pulsem płaszczyzna ludzkiej skóry, 
spomiędzy meandrów wysmakowanych form skoczą nagle do oczu 
cienie skręconego boleśnie ciała. pągowska jest zmysłowa. Ale ta 
drapieżna zmysłowość jest poprzedzona refleksją, próbą odgadnięcia 
współczesności i zapisania jej na płótnie zawartym w prostokącie 
ramy. najwcześniejsze jej obrazy korzą się jeszcze przed kolorem. 
kolor jest tam rogatkowym wstępu do świata malowania. później 
pągowska nabiera śmiałości, odrzuca zabawę w estetyczność, zaczyna 
szukać ascezy, która jest funkcją dojrzałego wyboru. jej dramatyczne 
akty wyłaniają się jakby z nocy czy niepamięci. Aż wreszcie 
w ostatnich obrazach znowu powraca kolor, niosąc już zupełnie inne 
znaczenie. podając klimat oraz atmosferę niepokojów i przelęknień 
współczesności. kolor odkryty na nowo.

Oczywiście mógłbym o pągowskiej napisać w immanentnej poetyce 
opisu plam, linii i faktur oraz współzależności zachodzących 
pomiędzy nimi. Ale zdało mi się, że nie ma co się wstydzić faktu, 
iż dostrzegam w jej obrazach jakieś warstwy znaczeniowe, jakieś 
aluzje przedstawieniowe, które świadczą o pragnieniu pągowskiej 
utrwalenia siebie i swoich doświadczeń w tak trudnej sztuce, jaką jest 
malarstwo”. 

tADeuSz kOnWicki, teReSA pĄGOWSkA. mALARStWO, 
kAtALOG WYStAWY W GALeRii zAcHĘtA, WARSzAWA 1966, s. nlb.

„trzeba dużo widzieć, by dużo odrzucać, poprzez eliminację zyskiwać większe bogactwo, a skrót 
formalny ma służyć jasności wypowiedzi i zwiększać siłę obrazu. ciągle szukać własnego 'ja' 
i walczyć z tym szczęściem, którym jest malowanie”.   

teReSA pĄGOWSkA



W  ostatnich latach swojej kariery artystycznej teresa pągowska 
odeszła od wieloznacznych, neofiguralnych kompozycji na rzecz 
rzeczowych i szybko malowanych „portretów rzeczy”. W ten 
sposób w charakterystycznej, balansującej na granicy szkicowości 
technice artystki powstały przedstawienia przedmiotów codziennego 
użytku: butelek, filiżanek, warzyw, kluczy, książek, ale  przede 
wszystkim – zwierząt. pągowska malowała koty swojego męża, 
Henryka tomaszewskiego i ukochane jamniki, którymi otaczała się 
przez wiele lat. na jej obrazach zwierzęta przyjmują naturalne 
pozy, są bezpretensjonalne i poczciwe. Artystka wydobywa z nich 
niezrozumiałą dla człowieka radość, melancholię, oddanie, czasem 
ekspresyjne szaleństwo. Dzięki kilku trafnym pociągnięciom pędzla 
przywoływała charakter i osobowość zwierzęcia, notowała ulotność 

chwili i opisywała swoją czułą relację z pupilem. W efekcie powstał 
intymny, bardzo osobisty portret patka, czyli tytułowego psa 
artystki. monika małkowska pisała: „malarstwo ma wiele wspólnego 
z praktykami czarnoksięskimi – to nie obiegowy banał, lecz prawda. 
jest wejściem w trans. (…) tym płótnom – osobistym wyznaniom 
– towarzyszą prace – obserwacje. Dotyczą przedmiotów i zwierząt; 
głównie tych drugich: psów, kotów, czasem myszy i szczurów. 
Żadne podobizny, raczej powidoki, wyobrażenia zwierzęcej duszy. 
ulotne, szczątkowe wizje. jakby malarka nie chciała zdradzić zbyt 
wiele – bo szanowała tajemnice modela. pewnie dlatego wszystkie 
boskie stworzenia nie kryły przed nią prawdziwej natury”( monika 
małkowska, magia tych kilku prostych ruchów pędzlem, źródło: www.
zw.com.pl). 

„Wyobraźnia i intuicja są podstawą tworzenia. Sądzę, że siła intuicji jest jednym z elementów 
tego, co nazywamy talentem. instynkt, a dopiero potem rozum, pozwala zaakceptować to, co 
stało się na płótnie. Rozum, ten tak bardzo ważny kontroler, czeka na propozycję i niedobrze 
się dzieje, kiedy wkracza wbrew instynktowi. Boję się generalizować, ale bez intuicji trudno 
uzyskać w obrazie tajemnicę. (…) można nosić ją w sobie, ale nie zawsze umie się znaleźć 
środki, by ją przekazać. trzeba mówić prosto, a tajemniczo. Do tego dążę. to trudne”.   

teReSA pĄGOWSkA
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teReSA pĄGOWSkA (1926 - 2007)
“Mój pies”, 2002 r.

olej/płótno, 50 x 50 cm
sygnowany l.d.: 'tp’
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'teReSA pĄGOWSkA 2002 ”mój pieS” 50 x 50 cm'

cena wywoławcza: 14 000 zł  
estymacja: 18 000 - 25 000





teresa tyszkiewicz była pierwszą polską malarką, która realizowała 
kompozycje w obszarze nieprzedstawiającej sztuki informel. W swoich 
pracach, wzorem zagranicznych artystów, eksponowała wiodącą rolę 
gestu malarskiego, w zamierzeniu sprowadzającą akt twórczy do 
pozornie przypadkowego umiejscowienia wyrazistych, fakturalnych 
plam na płótnie. Spontaniczny zapis malarski stał się głównym znakiem 
rozpoznawczym jej twórczości – od początku lat 60. artystka zaczęła 
nadawać swoim kompozycjom sugestywne tytuły, które przenosiły 
widzów w skonkretyzowany świat emocji. jej prace zazwyczaj 
były utrzymane w monochromatycznej kolorystyce – szlachetnych 
szarościach, brązach, czerniach i bielach. Artystka świadomie rezygnowała 
z koloru, tłumacząc, że „(…) musi mieć swoją funkcję” – widziała 
ją w malarstwie przedstawiającym, lecz nie w informelu. powoli 
dochodziła do jak największej redukcji środków malarskich, tworząc 

jasne płótna ze splątaną, czarną linią, nawiązujące do hieroglificznych 
znaków pisma. przykładem takiej metody twórczej jest prezentowana 
praca. jerzy nowosielski pisał, że „pismo” tyszkiewiczowej, wzorem 
kultur archaicznych czy kaligrafii dalekowschodniej, „(...) powstaje na 
antypodach zwyczajnego pisma i wypełnia te funkcje przekazu, z których 
pismo zwyczajne dawno zrezygnowało. ewolucja pisma w naszym kręgu 
kulturowym poszła w kierunku największego ułatwienia i czytelności 
kosztem spłycenia i niemal całkowitej utraty jego tajemniczego 
piękna. jedynie środkowy i daleki wschód zachował pismo, które ma 
znamiona sztuki. Lecz w nas trwa tęsknota za pismem, którego funkcje 
informacyjne nie ograniczałyby się jedynie do myśli dyskursywnej, ale 
dotykały jeszcze innych obszarów świadomości i wrażliwości. Obrazy 
tyszkiewiczowej być może starają się w jakiś sposób zaspokoić tę 
utajoną tęsknotę”.
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teReSA tYSzkieWicz  (1906 - 1992)
(tyszkiewiczowa)
“1/66”, z cyklu “Przejścia”, 1965 r.

olej/płótno, 116 x 130 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'tysz | 965'
na odwrociu nalepka depozytowa z numerem '62' oraz nalepka z łódzkiego oddziału centralnego 
Biura Wystaw Artystycznych z opisem obrazu

cena wywoławcza: 55 000 zł  
estymacja: 65 000 - 75 000





„...możliwość kształtowania, czy inwencji jakichkolwiek form. (...) W żadne z nich nie można 
było już uwierzyć. tłumaczyłam to sobie faktem, że cała nasza epoka nie miała formy 
zgubiwszy dawną – a nie znalazłszy nowej. (...) W kryzysowej sytuacji ukazał się nagle – jak 
objawienie – taszyzm. Wraz z nim zniknął dręczący problem inwencji kształtu, otwierając 
jedyną moim zdaniem drogę do kontynuowania malarstwa. kształt tworzył się sam, za pomocą 
spontanicznego gestu i malarskiego tworzywa, organizując się wedle praw nim rządzących, 
a więc w sposób doskonały i autentyczny. (...) Spontaniczność i prawa rządzące materią 
wzbudzały bezgraniczne zaufanie, wydawały się nieomylne”.   

teReSA tYSzkieWicz

teresa tyszkiewicz, fot. Sławomir Boss



„pierwsze ważne ślady w dyskursie powojennej sztuki wiążą się 
z obecnością artystki na trzech wystawach, które zaważyły na 
wielu artystycznych biografiach. jej udział w i Wystawie Sztuki 
nowoczesnej w 1947 roku, podobnie jak w ii w 1957 i iii w 1959 
roku, umacniał jej przynależność do formacji nowoczesnych – grona 
bardzo różnorodnych artystów, dla których nawet pojęcie tytułowej 
nowoczesności nie zawsze było spójne. przypatrując się artystom 
jej generacji uwikłanym w nowoczesność i jej mity, odnajdziemy 
różne postawy, dla których wspólne będzie eksponowanie wolności 
wyobraźni. Owa wolność, zagrożona – wręcz poddana w wątpliwość 
– przez doktrynę socrealizmu, negocjowana bywała przez artystów 
na różne sposoby i w imię projektów czasem pozostających w jawnej 
sprzeczności – od nihilizmu po zaangażowany, spotęgowany realizm. 
zaproszona na pierwszy powojenny pokaz ‘ocalałych nowoczesnych’ 
tyszkiewicz pisała do tadeusza kantora, że ‘szalenie jest ciekawa 
wystawy’, ale chciałaby poznać skład jury, zwłaszcza zaproszonych. 
przeglądając reprodukcje nadesłanych prac trudno sobie wyobrazić, 
żeby jej obawy co do reakcji jury miały jakiekolwiek podstawy. jej 
obrazy malowane z pełną świadomością kubistycznego przewrotu, 
w pełni odpowiadają założeniom wystawy dobitnie określonym przez 
mieczysława porębskiego. Są dowodem, iż: ‘dziś klasycy kubizmu uczą 
nas najwyższej precyzji kształtu, celności pomysłów, oszczędności 
środków, prostoty sformułowań’. (…) W różnych pracach artystki, 
obrazach i rysunkach z lat czterdziestych odnajdziemy jakby kobiece 
figury konstruowane z drutu, rozczapierzone i osaczone w płytkiej 
przestrzeni obrazu. (…) Współczesny nam dyskurs polskiej historii 
sztuki w owych działaniach – będących dla tamtego pokolenia 
twórców akcesem do nowoczesności – za niezwykle ważne uznał 
przywoływanie zdehumanizowanej figury ludzkiej. traumatyczna pamięć, 
która stoi za tymi obrazami nakładała się na różne formowane przez 
artystów programy oparte na rozbieżnych światopoglądach – od 
rewidowanego marksizmu, przez egzystencjalizm po chrześcijański 
personalizm. Lektury wojenne tyszkiewiczowej nie odbiegały od 
tego, co wówczas czytano; pojawia się – szeroko skomentowany – 
proust, także nietzsche, Wilde, Bergson. ten ostatni upoważnia ją 
do stwierdzenia: ‘ja w ogóle nie rozumiem, jak można kierować się 
świadomością i rozumem w sztuce, kiedy mnie bawi tworzenie tylko 
wtedy, kiedy odkrywam i kiedy nie rozumiem wcale. każde prawo 
zrozumiane przestaje mnie interesować, ale za to wyciąganie na jaw 
ukrytej w podświadomości wizji jest bodźcem tak pomagającym, że 
nie można mu się oprzeć’ (t. tyszkiewiczwowa, notatki, 1940-1983, 
zeszyt i). Ważne były również „Wyznania świętego Augustyna”, gdzie 
wiele mówi się o problematyce wyobraźni. zestaw lektur imponujący, 
będzie naturalnie ewoluował w następnych latach. W rysunkach 
z początku lat pięćdziesiątych linia uspokaja się, staje się bardziej 
sztywna, zamyka dookreślone formy. ma to zapewne jakiś związek 
z podjęciem przez artystkę określonych zadań na wydziale tkaniny 
w państwowej Wyższej Szkole Sztuk plastycznych – bardzo kobiecym 
i bardzo użytecznym. praca z tkaninami ma swoje reguły, których 
artystka sumiennie będzie przestrzegać. natomiast rysunki zobaczone 
jako autonomiczne kreacje mówią coś ważnego o tym etapie w jej 
twórczości. (…) po paru latach relacje pomiędzy formami stają się 
coraz subtelniejsze. język abstrakcji coraz bardziej staje się językiem 
artystki. notatki prowadzone przez lata – dla siebie i w celach 
utylitarnych, dydaktycznych, potwierdzają jej dobrą orientację w gąszczu 
nurtów ówczesnego malarstwa abstrakcyjnego. nie ograniczając się do 
odnotowywania faktów, tyszkiewiczowa często wnika w motywacje 
artystów, poszukuje ich odpowiedzi na najważniejsze pytania. 
Drąży i uściśla, osadza oglądanych artystów w coraz to szerszych 

kontekstach – aż po stworzony na własny użytek zarys historii filozofii. 
pośród zapisków z datą 29 października 1960 roku, znajdujemy 
takie artystyczne credo: ‘Boga, to ani nie szukam poprzez sztukę, ani 
[nie] chcę wyrazić jakichkolwiek prawd, czy praw dotyczących świata 
materialnego, ani potrzebne mi są jego korelacje z nauką, ani nie 
doszukuję się w nim pokrewieństwa (paryż) do pewnych struktur 
organicznych (mikroskopowych m. in.), ani nie jest moim celem 
wyrażenie siebie (Hiszpania). ja chcę poprzez sztukę abstrakcyjną 
wyrazić (i uważam, że ona, gdy jest, dobrze spełnia tę rolę) 
i poświadczyć istnienie prawd i świata pozamaterialnego (oczywiście 
nie mówię tu o uczuciach, czy doznaniach, które są natury materialnej). 
Obraz dobry jest ten, który ma największą moc pobudzania 
skojarzeń. tragedia człowieka w wiecznym i niedoścignionym szukaniu 
prawdy, Absolutu i miłości. uważam, że częściowo wiele obrazów 
abstrakcyjnych spełnia tę rolę i dlatego dobrze czuję się w kontakcie 
z nimi’ (t. tyszkiewiczwowa, notatki 1940-1983) zeszyt V). trzeba 
wyjaśnić, że dobry kontakt, czyli konieczny dla niej rodzaj bliskiego 
obcowania ze wzniosłością, dotyczył zarówno oglądania obrazów innych 
twórców, jak i kontynuowania własnych malarskich doświadczeń, pośród 
których już od lat dominuje abstrakcja. za artystką stoi tradycja 
i współczesność języka abstrakcji; pośród najbliższych na pewno Hans 
Hartung i Georges mathieu. po obrazach gestu, gdzie dominuje 
obecność zmierzwionej, rozdygotanej formy w płytkiej przestrzeni, 
kompozycje wyciszają się: prostokąt płótna czy kartki papieru emanuje 
pustką. na płaszczyźnie zaledwie kilka linii sugeruje biegnące w dal 
ścieżki, których dukt urywa się. Drogi mogą też przypominać zarysy 
labiryntu, zakręcać, kilkakrotnie zawijać, żeby w nieoczekiwany sposób 
zgubić się, stopić z tłem. na niektórych płótnach biegną trawersy. 
Budująca je linia ma niespotykaną we wcześniejszych pracach surowość. 
to najbardziej mi bliski cykl – Ślepe drogi. (…) Dla niej, tak jak i dla 
młodszej generacji amerykańskich i europejskich twórców, filozofia zen 
była bardzo atrakcyjna intelektualnie. czy pustka, jedna z bohaterek 
tej serii jest jej pochodną – trudno jednoznacznie stwierdzić. to tak, 
jak zauważył julian Barnes, że pisarz nie pisze ‘o’ swoich tematach 
i przedmiotach, ale na ogół krąży ‘wokół’ nich. podobnie postępują 
niektórzy malarze. (…) można też jeszcze inaczej patrzeć na te 
obrazy i pustkę czytać, mając w pamięci na przykład wersy ‘jest 
samotność przestrzeni...’ emily Dickinson. jeśli jednak skoncentrować 
się na przerywających tę pustkę, wdzierających się w nią liniach, czyli 
tytułowych ślepych drogach, to uruchamia się całe bogactwo tropów 
interpretacyjnych. Droga to przecież jeden z podstawowych toposów, 
nie tylko modernizmu. A droga prowadząca donikąd, to tylko trochę 
węższe – niezwykle atrakcyjne – pole interpretacyjne. W sferze czysto 
wizualnych odniesień do lat sześćdziesiątych i następnych dekad, obrazy 
te na pewno przywodzą na myśl redukcjonizm, nie tylko z kręgu 
minimalistów. mimo totalnie odmiennej skali, medium mają w sobie też 
coś z land artu, rysunków pozostawianych na pustyniach, czy połaciach 
śniegu kanadyjsko-amerykańskiego pogranicza. 

nikt chyba nie ma wątpliwości, że obcowanie z obrazami teresy 
tyszkiewicz – tymi, które pozostawiła przy życiu – to niezwykłe 
przeżycie. (…) nie można nie zauważyć w tym szczególnym 
przypadku, że aktywna, respektowana artystka, silnie obecna w życiu 
artystycznym kilku dekad została zmarginalizowana przez dyskurs 
historii sztuki. Obrazy, ich doskonała forma, oryginalne, przez lata 
prowadzone zapiski, niezwykłe życiowe doświadczenia, zmuszają do 
uważnego, ponownego skupienia się na sztuce teresy tyszkiewicz”.

mARiA HuSSAkOWSkA, [W:] GeSt. teReSA tYSzkieWiczOWA, 
kAtALOG WYStAWY inDYWiDuALnej W AtLASie Sztuki, łóDź 2013, s. 2-3



„twórczość janiny kraupe jest na tle polskiej plastyki współczesnej  
zjawiskiem oryginalnym i fascynującym. Daleka od krzykliwych 
eksperymentów awangardy, bardzo skupiona i konsekwentna, a przy 
tym wyznaczająca sobie najwyższe cele poznawcze – sztuka ta 
usiłuje opisać istotę człowieka i świata, wiernie oddać skomplikowaną 
architekturę ludzkiej oraz pozaludzkiej rzeczywistości. 

krakowska artystka opiera się w swych dokonaniach na dwóch 
najstarszych dziedzinach człowieczej ekspresji: muzyce i magii. (…) 
połączenie tych dyscyplin może wydać się zaskakujące, lecz po chwili 
zastanowienia łatwo pojmiemy jego racje. Spokrewnione od zarania 
dziejów – przypomnijmy choćby mit o Orfeuszu albo filozofię 
pitagorejską – posiadają one przecież co najmniej dwie cechy 
wspólne. Obydwie bowiem posługują się syntetycznym znakiem, który 
nadaje graficzny kształt abstrakcyjnym pojęciom lub wartościom. 
W obydwu też zasadniczą rolę odgrywa liczba, będąca ucieleśnieniem 

powszechnych rytmów, stosunków i proporcji. znak i liczba są 
podstawowymi elementami malarskiej wizji janiny kraupe. Wciągają 
one widza w rodzaj intelektualnego dialogu, nie pozbawionego 
bynajmniej walorów estetycznych. mimo erudycyjnego podłoża jej 
kompozycje różnią się zdecydowanie od suchych, beznamiętnych 
tworów konceptualizmu. ich kolorystyczna świeżość i ulotny (…) 
wdzięk czynią je pięknymi nawet bez zrozumienia ukrytych tam treści. 
Ale uważny odbiorca szybko dostrzeże, iż te łagodne, pastelowe 
barwy również są znaczące, gdyż wspiera je pradawna symbolika 
kolorów, tajemna gra świetlistych odcieni. znali ją dobrze malarze 
– mistycy wszystkich epok: Blake, turner, Čiurlionis, Roerich – i ona 
też stanowi trzeci fundament plastycznego dorobku janiny kraupe. 
Właśnie dzięki ścisłej współzależności znaku, liczby i koloru każde 
płótno, każda rycina tej artystki jest zamkniętym i spójnym układem 
znaczeń, którego baczna analiza dostarcza wielu frapujących odkryć”. 

mARiuSz WeSOłOWSki, z SAL WYStAWOWYcH, muzYkA i mAGiA, „ecHO kRAkOWA”, 30.06.1981 
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Alfred Lenica miał 40 lat, gdy rzucił muzykę dla awangardowego 
malarstwa. „(…) pierwsze kroki stawiał w orkiestrach symfonicznych 
jako skrzypek - najpierw w poznaniu, w czasie wojny w krakowie. 
malarstwa nigdy nie studiował, ale stopniowo kierował się w stronę 
sztuk wizualnych. Decydujące było wejście w krąg artystów 
nowoczesnych i poznanie m.in. tadeusza kantora. czy w sztuce 
malarskiej Lenicy zostało coś z doświadczeń muzycznych? Gdzie 
zbiegają się te dziedziny sztuki? nie umiem wiele powiedzieć 
o muzyce malarzy, ale myślę, że malarstwo osób utalentowanych 
muzycznie wyróżnia pewien rodzaj przestrzeni, jakby wprawionej 
w nieustanny ruch. Lenica wypracował wirtuozerską technikę: farbę 
rozlewał, rozcierał, tworząc prześwity, spirale i zacieki. krótko mówiąc: 
są to obrazy, które rozgrywają się w czasie. (…) można powiedzieć, 
że do ich oglądania potrzebna jest zmienna ogniskowa. trzeba 
ogarnąć całość kompozycji, ale też prześledzić gest artysty” (Dorota 
jarecka, płonące kwiaty dla Salvadora Allende - Alfred Lenica we 
Wrocławiu, źródło: www.wyborcza.pl) istotnie oddzielenie biografii 
Lenicy-muzyka od Lenicy-malarza nie jest możliwe, gdyż obie z tych 
pasji rozwijały się w artyście od najmłodszych lat. jako nastolatek 
wyjechał do poznania, aby kształcić się w klasie instrumentów 
smyczkowych konserwatorium, które działało pod egidą teatru 
Wielkiego. Równolegle zapisał się do prywatnego instytutu Sztuk 
pięknych. przełomowym momentem w jego życiu była okupacja - 
w 1940 roku rodzinę Leniców wysiedlono z poznania. trafili do 
mielca, gdzie Lenica zarabiając jako muzyk grający w knajpie, poznał 
jerzego kujawskiego – również muzyka i malarza. kujawski wkrótce 
zapoznał zapoznał go w krakowie z młodymi twórcami awangardy – 
kantorem, jaremą, mikulskim, Brzozowskim. kontakt z tymi twórcami 
utwierdził ponad czterdziestoletniego już artystę w kontynuowaniu 
twórczości malarskiej, a także przyczynił się do jego zwrotu w stronę 

sztuki nowoczesnej. po powrocie do poznania Lenica zaczął wystawiać 
i organizować lokalne środowisko artystyczne skupione w związku 
polskich Artystów plastyków. po kilku latach niezbyt owocnego flirtu 
z socrealizmem zaczął się w życiu Lenicy-malarza najbardziej płodny 
okres w jego twórczości, który tak opisywał jego zięć – tadeusz 
konwicki: „Fredzio tymczasem mile uśmiechnięty malował sobie od 
rana do nocy spore płócienka, posłuchał trochę muzyki, poleciał na 
jakieś wystawy, skonsumował ze smakiem jakiś odczycik, przeczytał 
w łóżku futurystyczną albo awangardową książeczkę”. „Żył przede 
wszystkim sztuką, inne sprawy mało go zajmowały. O ślubie córki 
z tadeuszem konwickim dowiedział się. od kolegów w knajpie, bo 
gdy młodzi niespodziewanie się pobrali, akurat był w Bułgarii. nie 
przejął się zbytnio taką niespodzianką. Ogólnie w życiu zachowywał 
stoicki spokój. Wkrótce po przeprowadzce do Warszawy dowiedział 
się, że jego pracownia w poznaniu została okradziona. Gdy konwicki 
spytał, czy pojedzie na miejsce przestępstwa, odparł flegmatycznie: 
‘A po co, przecież wszystko ukradzione’. i wrócił do malowania. Bez 
pędzli i farb nie potrafił żyć. Opowiadał, że nawet w chwilach, kiedy 
nie mógł malować, miętosił tubki z farbami, wąchał je, formował 
w przedziwne kształty. na temat sztuki poglądy miał proste. 
W jednym z wywiadów tłumaczył: ‘malarstwo typu ładnego jest złe. 
malarstwo ciekawe jest dobre’. nic dziwnego, że konwicki nazywał go 
‘motylkiem, miłym jurodiwym, co zabawia się bez odpowiedzialności 
ze sztuką pod naszym wyrozumiałym okiem’.  jednak po wystawie 
w zachęcie w 1974 roku zmienił zdanie. napisał, że chyli głowę przed  
człowiekiem, którego życie wybuchło na koniec jak wulkan feerią 
barw, blasków i gwiazd. Bo takie właśnie było malarstwo Alfreda 
Lenicy. Starszy pan zmarł trzy lata po wernisażu, którym tak bardzo 
zachwycił zięcia” (Stanisław Gieżyński, Skrzypek przy sztalugach, źródło: 
www.weranda.pl).

„Rany boskie, rany boskie, ten łagodny, safandułowaty starzec jest wielkim, prawdziwym artystą”.  
tADeuSz kOnWicki, 1974
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Rajmund Ziemski, lata 70.



„Ostatnia wystawa Pana obrazów w Galerii Sztuki Nowoczesnej jest 
znakomitym pretekstem do tej rozmowy. Pokazał Pan duży cykl płócien, 
o którym ma się ochotę powiedzieć, że jest to cykl monotematyczny. 
Wszystkie obrazy poświęcone są temu samemu problemowi, drąży je 
ta sama myśl, ta sama pasja. Jest coś nieomalże obsesyjnego w tych 
postrzępionych kształtach zawieszonych w ciemnej przestrzeni, które 
Pan maluje. Ich sugestywność, niepokój, jaki budzą, jest rezultatem 
czegoś więcej niż tylko sprawności warsztatu, umiejętności budowania 
płaszczyzny obrazu. 
Dosyć trudno jest mówić o swoim malarstwie, znaczy to przecież mówić 
o sobie i to o sprawach najintymniejszych, najtrudniej poddających się 
definicjom. 

Debiutował Pan w 1955 roku w Arsenale. Pana ówczesne obrazy 
bardzo się różnią od pokazanych niedawno. 
W okresie Arsenału, a zresztą i później w latach 56 i 57, moje obrazy 
bliskie były malarstwu figuratywnemu; obracałem się w świecie realiów 
znanych, realia te wystarczały jeszcze treściom, które chciałem przekazać. 
Ale z czasem okazało się, że dla spraw, jakie mam do powiedzenia, dla 
treści, jakie chcę w swoich obrazach zamknąć, muszę znaleźć formy będące 
czymś w rodzaju syntezy, formy obiektywnie kreujące, a nie powtarzające 
otaczający świat; formy, których sugestywność odpowiadałaby zawierzanemu 
celowi. inspiracji szukałem w pejzażu. 

Pozwolę sobie na małą prowokację: w Pana ostatnich obrazach nie ma 
tradycyjnego opiewania uroków pejzażu. 
zachwytu w tym zupełnie banalnym sensie rzeczywiście nie ma. W końcu 
patrząc na pejzaż można odczuwać bardzo różne rzeczy. można smakować 
jego kolor czy harmonię form, a można także myśleć o tym, że jest on 
kreacją naszych zmysłów, zastanawiać się nad przemijaniem naszych ludzkich 
spraw. Dla mnie pejzaż nie jest pretekstem. czerpię soki z pejzażu, bo natura 
właśnie pobudza we mnie wszystkie te niepokoje, które nazwała tu pani 
moją obsesją. Współczesna cywilizacja zafundowała nam tyle gróźb, z groźbą 
atomowej zagłady na czele, że sądzę, iż podstawowym zadaniem artystów 
w tej chwili jest: ostrzegać. i to właśnie chcę robić. moje obrazy nie mówią 
o urokach świata, a przestrzegają przed najgorszym, przed obłędem, przed 
dehumanizacją. tak rozumiem swój obowiązek, swoją współodpowiedzialność 
człowieka za to, co się na tym najlepszym ze światów dzieje. 

Wszystko to, co Pan mówi, świadczy o głęboko humanistycznych 
korzeniach Pańskiego malarstwa. A tak często sądzi się, że malarstwo 
abstrakcyjne jest ahumanistyczne.
to jest oczywisty banał, któremu chciałbym jak najostrzej zaprzeczyć. zupełnie 
nie rozumiem, dlaczego uważa się abstrakcję za warsztat dla tworzenia 
nowych form w dziedzinie użytkowej, dla projektowania nowych modeli 
maszyn, lodówek itp., natomiast nie docenia się jej roli w sferze intelektualnej 
czy uczuciowej. W końcu malarstwo ilustratywne nie jest w stanie sprostać 
tym pytaniom, które stoją przed dzisiejszym człowiekiem. używając starego 
systemu skojarzeń, nie można mówić o dzisiejszych problemach, trzeba szukać 
nowego języka, nowych skojarzeń, które udźwigną współczesne treści. trzeba 
także rozbijać banały, wśród których jest wiele banałów groźnych. 

Mówi Pan, że jego obrazy są ostrzeżeniem przed potwornościami, do 
jakich zdolny jest człowiek, a czy nie sądzi Pan, że mogłyby być one 
odczytane jako przerażenie światem, jako jego negacja? 
moje intencje są jasne i wydaje mi się, że przy dobrej woli dadzą się 
zgodnie z moimi zamierzeniami odczytać. Obawa wynikająca z troski 
i miłości to zupełnie coś innego niż przerażenie. niestety, wytworzył się 
pewien szablon; uważa się, że malarstwo niefiguratywne zawsze ukazuje 
pustkę, beznadziejność, 'księżycowe pejzaże' itp. to nieprawda. Bywa 
zupełnie inaczej. naturalnie, w malarstwie abstrakcyjnym są obrazy dobre 
i złe, wnoszące coś nowego i nic nie znaczące. O ich jakości decyduje 
zupełnie coś innego, a nie to, czy są, czy też nie są figuratywne. 

Czy uważa Pan siebie za abstrakcjonistę? 
z tym pojęciem związanych jest wiele nieporozumień. najogólniej mówiąc, 
wydaje mi się, że nie można o żadnym twórcy mówić, że jest abstrakcjonistą, 

w tym potocznym rozumieniu tego słowa, jeśli w jego pracach poza 
sprawami czysto technicznymi o coś chodzi, zawarte są jakieś treści. za czyste 
malarstwo abstrakcyjne uważam takie, w którym jego twórcę obchodziły 
jedyne problemy formalne: współzależność kolorów, zręczne zakomponowanie 
płaszczyzny, dekoracyjność itp. natomiast wszędzie tam, gdzie problemy 
formalne podporządkowane są treści, o abstrakcjonizmie można mówić 
tylko umownie. i w tym sensie nie mogę się uważać za abstrakcjonistę. 
punktem wyjścia każdego mojego obrazu jest treść. pragnę być jak najbardziej 
zaangażowany w problematykę swego czasu, chcę tej problematyce dać 
wyraz, szukam dla niej najbardziej adekwatnych form. Bliscy mi są ludzie 
z ich potrzebą szczęścia, stawiam sobie pytania jak każdy dzisiejszy człowiek 
i odpowiadam na nie w granicach moich możliwości. to wcale nie abstrakcja, 
a zupełnie konkretne fakty. 

Co Pan ostatnio maluje? 
Robię sporo gwaszy, chcę spotęgować emocję obrazu, szukam możliwości 
zwiększenia jego sugestywności. nie będę jednak jeszcze o tym mówić. 
niełatwo jest opowiadać o tym, co już zostało zrobione, a o zamierzeniach 
jeszcze trudniej. A poza tym to obrazy należy raczej oglądać, niż o nich 
rozmawiać. po to są.

DAnutA łOmAczeWSkA, tWARze W zWieRciADLe. 
RAjmunD ziemSki, „zWieRciADłO” nR 22, 3.06.1962

„przeważnie staram się nie wierzyć ludziom, którzy mają poważny. bardzo 
poważny stosunek do własnego malarstwa. Dziwnie często mają błahe efekty. 
Gdy ziemski mówi, że chodzi mu o wyrażanie, a nie pokazywanie, jestem 
zmuszony uwierzyć, bo ma na poparcie obrazy właśnie to wykazujące. 
twierdzi (nie on jeden), że wszystko w sztuce polega na autentyczności. 
tak jak inni z uznanych. nie powiada tego wprost o swoich obrazach. Ale to, 
co zdaje się być najcharakterystyczniejsze dla wszystkiego, co namalował, jest 
śladem niezmiernie konsekwentnego utrzymywania własnego, pierwotnego, 
podświadomego odczucia. przyznaje się do mistrzów, potrafi korzystać 
z cudzych wynalazków tak, aby nie przyniosło mu to szkody. jest rasowo 
'współczesny'. Ale w wielkiej masie informelu jego obrazy są niepowtarzalne. 
jakie to obrazy? podłużny na ogół, rozdarty kształt (straszydło – powiada), 
o formie aż bolącej, który tkwi w obrazie na dość niematerialnych prawach. 
ten kształt rozwija się w długich seriach płócien, zgrzyta coraz to innymi 
kolorami, wydaje się fosforyzować, objawia się w różnych oddaleniach 
i straszy, w istocie straszy. Wszystko to dalekie jest od abstrakcji. ziemski 
rozwija ideę obrazu – znaku. nie kaligramu ani symbolu. 'znaki' ziemskiego 
nie mają nic wspólnego z określonymi przedmiotami. (Równie daleko do 
przedmiotowego malarstwa dawnym obrazom ziemskiego, niby – pejzażom 
i niby – ptaszyskom.) to są znaki – fantomy, i ja przywiązuję większą wagę 
do tego, że wydały mi się obdarzone życiem, niż do tego, że sugestywnie 
pokazują stosunek autora do widzialnej, czy wyobrażalnej rzeczywistości. 
W końcu nie wiem, czy ważniejsze jest to, że obrazy trafiają jakoś we 
współczesną psychikę (a w tym przypadku można dojrzeć nawet sprawy 
zbiorowe – i tu nie tylko przykład ziemskiego jest charakterystyczny), 
czy też  że są po prostu odrębnymi egzystencjami, które prosiły się o to, 
aby je namalować. Ostatecznie wszystko w malarstwie daje się sprawdzić 
z całą pewnością jedynie okiem. Spytać niegrzecznie, i z niepewnym zawsze 
rezultatem. W efekcie nie wiem, czy ziemski maluje seriami dlatego, że 
posiada jednolitość tzw. wizji, czy też owa jednolitość 'wizji' jest wywołana 
przez malowanie seriami. W drugim przypadku byłoby malarstwo ziemskiego 
objawem dość powszednim, bo dla wielu malarzy współcześnie malujących, 
nie tylko w paryżu. wystarczy taką serię dobrze zapoczątkować, aby potem 
przynosiła profit z zawsze udających się obrazów. Obrazy – składanki 
takiej serii dopiero 'w kupie' dają jakieś pojęcie i o sobie, i o malarzu. 
Odnoszę wrażenie, że u ziemskiego seria prowadzi zawsze do rezultatu 
końcowego, który starcza nawet za inne obrazy. czyli poszukiwanie, a nie 
wykorzystywanie, poszukiwanie mające źródło w przyrodzonej konieczności 
malowania. to by mi starczyło za wyjaśnienie surowości, z jaką ziemski 
odrzuca wszystko, co nie należy do niego. Obraca się w stworzonym przez 
siebie świecie czerni, szarości, zimnych błękitów, czerwieni i zieleni. jednolitość 
tego świata nie wygląda mi na to, aby była przypadkowa”.

jeRzY StAjuDA, nOWe OBRAzY RAjmunDA ziemSkieGO, „WSpółczeSnOŚĆ”, nR 24, 1959



W latach 70. Rajmund ziemski zaczął wprowadzać do swoich 
abstrakcyjnych kompozycji mocne, intensywne kolorystycznie pasy, 
które kontrastował z obecnymi w jego malarstwie od lat ażurowymi, 
quasi-reliefowymi strukturami, wykonanymi z grubych warstw farby 
olejnej. Według badaczy stanowiły one zapowiedź pogłębionych 
studiów nad dalekowschodnią kaligrafią, jakie artysta odbywał w końcu 
lat 70. Obrazy ziemskiego to przede wszystkim pejzaże, obrazujące 
szczególną, bardzo indywidualną wizję natury. jerzy Olkiewicz pisał 
o nich: „Są to pejzaże kościste, z których słońce wyssało dobroduszną, 
życiodajną glebę, karmiącą zwykle zieleń i owoce. pejzaże pozbawione 
ostentacyjnego piękna krajobrazu (…). mały skrawek własnej żarliwości 

i niepokoju – wydłużony prostokąt, w którym pomarszczona, wyschła, 
poszarpana materia kondensuje się w dramatyczną formę, o ciężarze 
gatunkowym mierzonym pasją i uporem (...)”. Artysta studiował 
w Akademii Sztuk pięknych w Warszawie, w 1955 roku obronił 
dyplom w pracowni Artura nacht-Samborskiego. przez kilkadziesiąt lat 
był profesorem tej uczelni. Debiutował na „poodwilżowej” wystawie 
w „Arsenale” w 1955 roku. na przełomie lat 50. i 60. współpracował 
z Galerią klubu krzywego koła. W 1979 otrzymał nagrodę im. 
jana cybisa. jego obrazy znajdują się w muzeum narodowym 
w Warszawie, krakowie i poznaniu oraz wielu kolekcjach w kraju 
i zagranicą.

„ziemski w dalszym etapie twórczości pozostał wierny wielopłaszczyznowości obrazu, jego 
rozbiciu na poszczególne 'tablice', pozostał wierny tryptykom i poliptykom. na płaszczyznach 
jednak pojawił się nowy partner malarskiego świata materii – płaszczyzna czystego koloru. 
Wówczas to nastąpiło przesunięcie ciężaru gatunkowego na obie współzależne od siebie 
części obrazu. poprzez nadal zróżnicowany kolorem i kształtem świat materii organicznej autor 
penetruje monochromatyczne partie obrazów. powstaje zróżnicowane zjawisko działające na 
zasadzie kontrastu przeciwieństw, niezwykle dynamiczne i agresywne. Świat organiczny – czy 
świat biologiczny – ziemski – styka się z kosmosem, ze Wrzechświatem. to wszystko ujęte 
w kulturowo – tradycyjne kształty obrazu, przywodzące na myśl średniowieczne ołtarze. 
Wielość nowoczesności podana w najlepszych ramach tradycji kultury”.   

j. HeRmAnOWicz, mALARStWO RAjmunDA ziemSkieGO, kAtALOG WYStAWY W BWA BiAłYStOk, mARzec 1976, s. nlb
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Dla jerzego tchórzewskiego udział w V Biennale sztuki w São 
paulo był zwrotnym punktem w jego karierze artystycznej. 
Wydarzenie miało miejsce równo dekadę po debiucie malarza, który 
odbył się podczas i Wystawy Sztuki nowoczesnej w krakowie. 
tchórzewski miał już za sobą okres figuratywny, podczas którego 
w wyimaginowanych pejzażach umieszczał ludzkie sylwetki 
i fantastyczne stwory. po 1955 roku zaczął tworzyć abstrakcyjne 
wizje kosmicznych kataklizmów, wybuchów świetlistych wulkanów, 

monstrualnych błyskawic, rozbłyskujących i gasnących gwiazd. jego 
twórczość stanowiła wyjątek na arenie polskiej sztuki powojennej, 
zapełnionej przez rodzime reinterpretacje neoawangardy 
i malarstwa materii. Swoimi pracami tchórzewski wyróżniał się 
na tle innych uczestników Biennale – jana Lebensteina, Stefana 
Gierowskiego, tadeusza Brzozowskiego, Aleksandra kobzdeja i jerzego 
nowosielskiego – przede wszystkim niepowtarzalnym podejściem do 
zagadnienia światła w obrazie. 

„na początku jerzy tchórzewski stworzył światło. Wszystko, co było przedtem dokonywało się 
w nocy i dlatego pełne było lęków, obsesji i ekshibicjonizmu”.   

mieczYSłAW pORĘBSki
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jako „pogoń”





„Wielkie doroczne przeglądy sztuki światowej, jakimi są na przemian 
Biennale w Wenecji i w São paulo, są zjawiskiem o ustalonej roli 
i znaczeniu. można by pisać tomy o założeniach teoretycznych tych imprez 
(sztuka jako to, co służy do wystawiania, sztuka jako to, co zawsze winno 
proponować coś nowego, sztuka jako proces uniwersalny o wartościach 
przenośnych i porównywalnych). można by też pisać tomy o ich aspekcie 
praktycznym (strategia udziału, technika kształtowania reprezentacji 
krajowej, strategia i technika ekspozycji, formowanie opinii i taktyka 
nagród). pomijając te pasjonujące zagadnienia z zakresu teorii sztuki, 
teorii moralności i teorii skutecznego działania, chciałbym poprzestać na 
stwierdzeniu, że obydwie imprezy stanowią dość dogodne pole obserwacji 
i jeśli nawet nie wyznaczają czy nie konstatują rytmu istotnych przemian, 
zachodzących w sytuacji sztuki światowej, to w każdym razie ujawniają 
pewne ich symptomy. (…) 

udział polski był uderzeniem, jednym z serii uderzeń, jakim zamanifestowała 
się w tym roku nowa sztuka polska na arenie międzynarodowej. Bardziej 
może skoncentrowane, a przez to bardziej jednoznaczne od innych, 
ujawniło ono w trudnych warunkach międzynarodowej konkurencji 
odrębność naszego artystycznego klimatu, swobodę i niezależność 
formułowania sięgającego od figuratywizmu nowosielskiego aż po 
afiguratywność nieomal absolutną Gierowskiego, szczególną wagę 
i złożoność aspektu semantycznego, który w naszym malarstwie występuje 
pełniej i wyraziściej niż gdziekolwiek, i wreszcie – dojrzałą, międzynarodową 
klasą naszego malarskiego kwalitetu. 

ten ostatni aspekt ekspozycja polska osiągnęła przez zestawienie 
i zarazem przeciwstawienie dwu najbardziej charakterystycznych dla 
naszego malarstwa orientacji: koloryzmu reprezentowanego przez dużą, 
indywidualną wystawę jana cybisa i szerokiej prezentacji sześciu wybitnych 
przedstawicieli generacji powojennej: tadeusza Brzozowskiego, Aleksandra 
kobzdeja, jerzego nowosielskiego, Stefana Gierowskiego, jerzego 
tchórzewskiego i jana Lebensztejna. co dała taka właśnie koncepcja, którą 
jako – tym razem komisarz naszego działu w São paulo prezentowałem 
i którą potem – już jako jej krytyk, nie bezstronny oczywiście – 
sprawdzałem? 

malarstwo cybisa osiągnęło dziś dojrzałą, jasno określoną pełnię swych 
celów i wyrazu. Składają się na nią: przeżycie natury, wyzwalające malarski 
refleks artysty, i znak malarski, stanowiący transpozycję tego refleksu 
w materialne warunki płótna. Dla określenia aktualnej pozycji artysty ten 
drugi czynnik ma szczególne, decydujące znaczenie. (…) 

Obok wystawy indywidualnej cybisa, którego twórczość kształtowała 
się w złożonej atmosferze lat międzywojennych, malarstwo polskie 
reprezentowane jest w São paulo przez wystawę zbiorową sześciu 
przedstawicieli generacji powojennej. prezentując odmienne punkty wyjścia, 

odmienne doświadczenia i drogi poszukiwań, a tym samym demonstrując 
szczególną, międzypokoleniową polemikę twórczą, obie te wystawy 
spotykają się na płaszczyźnie malarskich faktów, które stanowią jedyną 
liczącą się rzeczywistość sztuki. 

twórczość Brzozowskiego, kobzdeja, nowosielskiego, Gierowskiego, 
tchórzewskiego i Lebensztejna zaczęła się kształtować w warunkach 
ożywienia i odnowienia dążeń awangardowych, które w sztuce polskiej 
nastąpiło w latach ostatniej wojny i bezpośrednio po niej dzięki 
działalności takich artystów jak maria jarema czy tadeusz kantor. 
cechowało je odrzucenie jednostronnego, kontrolowanego 'naturą' 
spojrzenia na malarstwo stanowiące dogmat kapistów, a oparcie 
procesu twórczego na mechanice automatyzmów i 'niespodzianek' 
ujawnionej przez surrealizm z jednej strony, na surowej dyscyplinie 
abstrakcyjnego myślenia, które miało w polsce swe odrębne, mocno 
ugruntowane tradycje – z drugiej. Lata następne przyniosły konfrontację 
tych dążeń z postulatem społecznej przydatności i czytelności, jaki 
nie mógł być obojętny dla młodych artystów szukających dla swej 
sztuki właściwego miejsca i odzewu. W konfrontacji tej dojrzewały 
trudne indywidualne decyzje, gruntujące przekonanie o artystycznej 
i społecznej nieodzowności twórczego nowatorstwa, bez którego nie 
może dokonywać się normalny, zdrowy rozwój sztuki. Rezultaty tych 
decyzji i przemyśleń składają się na obraz złożony i różnorodny, nie 
pozbawiony jednak pewnych cech wspólnych. zbyt głęboko uwikłani 
w problematykę otaczającej ich rzeczywistości, zbyt silnie zaangażowani 
w rodzące się na jej gruncie problemy światopoglądowe i moralne, 
zbyt świadomi historyczności własnego istnienia wśród przemian, 
jakie dokoła nich zachodzą, artyści ci nie poszli drogą natury, której 
łagodne piękno nie znajduje odzewu w ich niespokojnej wrażliwości, 
nie poszli również drogą czystej abstrakcji ani też czystej, automatycznej 
projekcji, która była zdobyczą i udziałem ich poprzedników. Są nieufni. 
nieufni nie tylko w stosunku do natury, ale i do własnej rzeczywistości 
wewnętrznej, własnej wyobraźni. nie chcą powtarzać otaczającego ich 
świata, ale też nie przeciwstawiają mu światów własnych – kruchych 
i oderwanych. Są w nim, biorą w nim udział przez materialność 
malarskiego znaku, konkretność i jawność malarskiego działania, dojrzałą 
świadomość ograniczoności i cząstkowości swego malarskiego apelu. 
Dlatego są określeni i konkretni nawet wtedy, gdy manifestują zasadniczą 
nieuchwytność przedmiotowego istnienia, anonimowość i schematyczność 
wszelkich przedmiotowych oznaczeń. malarstwem swym niczego nie 
narzucają, o niczym nie chcą pouczać. jedynym ich pragnieniem jest 
pragnienie porozumienia, pragnienie kontaktu. przekonanie o jego 
możliwości i konieczności determinuje ich ostrożny, nieco sceptyczny 
humanizm i ono, jak sądzę, uczyniło zestaw ich prac na Biennale w São 
paulo zjawiskiem zauważalnym, którego już odtąd nie będzie można 
w obrazie sztuki światowej pominąć”.
mieczYSłAW pORĘBSki, SãO pAuLO, W SieRpniu '59, [W:] pOŻeGnAnie z kRYtYkĄ, kRAkóW 1966, s. 133-143





Druga połowa lat 50. to okres największych przemian w sztuce 
Aleksandra kobzdeja. W 1954 roku ukazał się cykl jego rysunków 
dokumentujących podróż po Wietnamie, w których artysta 
stopniowo odchodził od socrealizmu na rzecz lekkiej stylizacji 
kreski i szybkiego, szkicowego zapisu zdarzeń. kobzdej zarzucił 
wówczas narracyjną ciągłość i relacyjności swoich kompozycji na 
rzecz subtelniejszych środków wypowiedzi plastycznej. poszukiwania 
nowych form wyrazu doprowadziły go do realizacji cyklu obrazów 
zatytułowanego „Gęstwiny”, w których na stałe porzucił plakatową,  
socrealistyczną ikonografię na rzecz metaforycznych kompozycji, 
utrzymanych w dramatycznym, eschatologicznym nastroju. 
W efekcie zaczął tworzyć obrazy utrzymane w stylistyce informel, 
jednocześnie prowadząc wizualne badania dotyczące płaszczyzny 
obrazu i struktury powierzchni. podróż po europie zachodniej, 
którą odbył pod koniec lat 50., zaowocowała fascynacją rodzącym 
się powoli malarstwem materii. Artysta zaczął podkreślać materialny 
status farby, różnicować fakturę kompozycji i eksponować niuanse 
kolorystyczne, realizowane w obrębie monochromatycznych 
zestawień barwnych. 

W 1939 roku rozpoczął studia architektoniczne na politechnice 
Lwowskiej. kontynuował je zaledwie przez dwa lata, a ukończył 
dopiero w roku 1946 na politechnice Gdańskiej, w której pracował 
też jako pedagog (do 1950). jednocześnie jeszcze w okresie okupacji 
podjął naukę malarstwa pod kierunkiem Władysława Lama. po wojnie 
studiował w krakowskiej ASp pod kierunkiem eugeniusza eibischa. 
początkowo uprawiał malarstwo w duchu postimpresjonistycznym, 
pod koniec lat 40. zwrócił się ku malarstwu realistycznemu. W okresie 
socrealizmu stał się artystą nr 1 oficjalnie zadekretowanej przez 
władze komunistyczne sztuki. Autor arcydzieł socrealizmu: „podaj 
cegłę” i „ceglarki”. z socrealizmem zerwał w 1955 roku. Od 1951 był 
pedagogiem warszawskiej ASp, z którą związany był do śmierci. Odszedł 
od malarstwa przedstawieniowego, zaczął tworzyć w duchu informelu. 
pracował nad strukturą i fakturą obrazu - stworzył cykl „Szczeliny” 
rozpoczęty w 1966. Rozwinięciem tego cyklu stały się tworzone od 
1969 obiekty malarskie zwane „Hors cadre” (bez ram), wchodzące bez 
jakichkolwiek ograniczeń w relacje z otaczającą przestrzenią. tworzył też 
obiekty przestrzenne, oraz obiekty malarsko-rzeźbiarskie. zajmował się 
także scenografią, plakatem i ilustracją książkową.
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ALekSAnDeR kOBzDej (1920 - 1972)
“Verticalité”, 1959 r.

olej/płótno, 136 x 80 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'kobzdej 1959'
opisany na odwrociu: 'Aleksander kobzdej | “Verticalité” 1959' oraz na blejtramie: '”Verticalité”'

cena wywoławcza: 40 000 zł  
estymacja: 60 000 - 70 000

WYStAWiAnY:
- „Alexandre kobzdej. prix de la Biennale de Sao-paulo 1959”, Galerie de l’Ancienne comédie, 

Léon Lipschutz, paryż, 2-27.02.1960

LiteRAtuRA:
- Alexandre kobzdej. prix de la Biennale de Sao-paulo 1959, katalog wystawy, Galerie de l’Ancienne 

comédie, Léon Lipschutz, paryż 1960, poz. kat. 4 (il. czarno-biała)





kariera Bronisława kierzkowskiego nabiera rozpędu po odwilży 1956 
roku. Artysta w tym samym roku broni też dyplom. kierzkowski, 
sam pracujący jako pedagog na uczelniach artystycznych, coraz luźniej 
zaczyna traktować unistyczne koncepcje Strzemińskiego. przestaje 
je uważać za credo, a jedynie punkt odniesienia. Wkrótce debiutuje 
monograficzną wystawą w klubie związku Literatów polskich, w tym 
samym miejscu wystawia ponownie jesienią 1958. Rok później 
jego prace oglądać można na iii Wystawie Sztuki nowoczesnej 
w Warszawie i na i Biennale młodych w paryżu, a w 1961 
prezentuje kilka z „kompozycji fakturowych” na przełomowej 
wystawie „15 polish painters” w museum of modern Art 
w nowym jorku. Fakturowe poszukiwania kierzkowskiego odbywają 

się właściwie równolegle z ewolucją twórczą Stefana Gierowskiego, 
jadwigi maziarskiej, artystów zrzeszonych w lubelskiej Grupie zamek 
i Grupie nowohuckiej. kierzkowski jest przez krytykę uważany za 
prekursora i artystycznego indywidualistę, widzi się w nim malarza 
„biologicznego”. pod koniec lat 50. eliminuje ze swoich prac kolor. 
„maluje” wygniatając i wgniatając białą masę gipsową. W swoich 
asamblażach używa znalezionych na śmietniskach blach, drutów, 
siatek, kół, zębatek. powstają w ten sposób monochromatyczne 
asamblaże, programowo antyestetyczne, określane mianem „poetyki 
śmietniska cywilizacji przemysłowej”. przez wiele lat kierzkowski 
wyznaje też spójną filozofię obrazu, który jego zdaniem powinien 
być czymś więcej niż dwuwymiarową kompozycją. 

„można (…) dostrzec ciągłość między dziełem kierzkowskiego a industrialnym pejzażem 
przedstawiającym plac budowy, pełnym betonowych 'surowych' konstrukcji i stalowych 
szkieletów, typowym dla socjalistycznego krajobrazu pRL-u. czy jednak kierzkowski był piewcą 
tego krajobrazu, optymistycznie spoglądającym w przyszłość? jego dzieła można raczej odczytać 
jako ironię wypowiedzianą pod adresem budowniczych systemu: niedokończonego, będącego 
w stałym procesie, z maszynami gotowymi do pracy; albo szerzej – jako uniwersalną refleksję 
nad ideą recyclingu, nieustannego krążenia i metamorfoz cywilizacyjnych wytworów człowieka, 
zarówno materii, jak i idei. Sztuka tego typu, niejednoznaczna, stwarza możliwość wielu 
interpretacji. i tak też było z dziełem kierzkowskiego odczytanym przez krytyków i innych 
artystów na wiele sposobów”. 

piOtR mAjeWSki, mALARStWO mAteRii W pOLSce jAkO FORmułA „nOWOczeSnOŚci”, LuBLin 2006, s. 160
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BROniSłAW kieRzkOWSki (1924 - 1993)
“Kompozycja fakturowa nr 360”, 1960 r.

technika własna/płyta, 90 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'B. kieRzkOWSki | k.F. nR. 360 | 1960'

cena wywoławcza: 26 000 zł
estymacja: 33 000 - 45 000





„najbardziej radykalnym 'malarzem materii' w środowisku warszawskim 
był Bronisław kierzkowski. W przekonaniu Bożeny kowalskiej to 
właśnie kierzkowski był jednym z prekursorów na gruncie polskim tej 
odmiany sztuki: 'Wcześniej u nas doszła do tego rodzaju wypowiedzi 
artystycznej tylko jadwiga maziarska; równocześnie z nim Stefan 
Gierowski i jan ziemski. każdy – osobno i w sposób indywidualny'” (B. 
kowalska, [w:] Bronisław kierzkowski – malarstwo [katalog wystawy], 
Galeria BWA, szczecin, styczeń-luty 1974). „znamienne, że każde 
środowisko miało swojego 'prekursora'. to jeszcze jeden dowód na 
ich odrębność. Radykalizm i realizacje malarskie kierzkowskiego okazały 
się też najbardziej konsekwentne. pozostał on wierny opracowanej 
przez siebie formule także w latach następnych: typ kompozycji, 
który opracował kierzkowski, począwszy od tytułu ('kompozycja 
fakturowa'), poprzez sposób wykonania i użyte materiały, był oryginalny, 
charakterystyczny i rozpoznawalny. kierzkowski zrezygnował z farb, 
zastępując je materiałami, jak gips, blachy, metalowe paski, materiały 
tekstylne i plastiki. Wszystkie one, posiadając własny kolor, odrębną 
strukturę powierzchni i 'ekspresję', służyły komponowaniu obrazu 
w taki sposób, jak robi to malarz posługujący się farbami, układając 
je na powierzchni w określonym porządku. podobnie kierzkowski 
komponował obrazy z wykorzystaniem rozmaitych materiałów, które 
wprost włączał do zaprojektowanego przez siebie układu. W nazwie 
'kompozycja fakturowa' splecione zostały dwa problemy formalne. 
'kompozycja' – słowo określające całość oryginalnie złożoną z części 
składowych i 'faktura' – określenie występujące tutaj w znaczeniu 
materiału, materii. pierwsze odnosi się do działania artystycznego 
i jego rezultatu. komponowanie ma sens wartościujący, jest to 
poszukiwanie harmonii i takie scalenie komponentów, aby powstała 
szczęśliwa całość. najczęściej obowiązują tutaj reguły konwencji bądź 

uniwersalne prawa estetyczne związane z pojęciem 'podobania się'. 
jego synonimami są słowa 'formowanie, 'kształtowanie' – pojęcia 
o charakterze czynnym, aktywnym. inaczej jest z fakturą jako materią. 
jest to zewnętrzny, optyczny stan jakiegoś materiału, na który artysta 
nie ma wpływu, a zarazem nieuformowana 'substancja', element 
bezwładny, bierny i w pewnym stopniu przypadkowy. kierzkowski 
znalazł materię, która wcielała te właściwości – materię surową, 
pozbawioną szlachetności, bez blichtru, a nawet 'groźną' (ostra, 'zimna' 
blacha). A jednak sztuka ta posiada pewien kunszt. zachowuje go 
właśnie dzięki kompozycji. najlepiej widać to, gdy patrzy się na grafiki 
kierzkowskiego. posiadają one ten sam, co kompozycje asamblażowe, 
nieco przeładowany, zbyt gęsty rytm kształtów i form. (…) Reputacja 
kierzkowskiego jako twórcy oryginalnego, wyjątkowego i odważnego 
(w sensie artystycznym), była budowana od pierwszej wystawy 
indywidualnej w Warszawie jesienią roku 1958, gdzie pokazał swoje 
'kompozycje fakturowe'. W roku 1960, podczas wystawy indywidualnej 
w cyklu 'konfrontacje', Aleksander Wojciechowski pisał: 'W ostatnich 
miesiącach rozszerza kierzkowski zasięg swoich zainteresowań. 
usiłuje teraz w malarstwie olejnym wykorzystać doświadczenia 
zdobyte w operowaniu gipsem i metalem. ten właśnie moment 
przełomu jest tematem niniejszej wystawy, która […] sygnalizuje [...] 
jego «propozycje» na najbliższą przyszłość'. nie spełniły się jednak 
zapowiedzi Wojciechowskiego. kierzkowski nie wrócił do malarstwa 
olejnego, nie dokonał przełomu. przeciwnie – uparcie trwał przy 
wymyślonej przez siebie konwencji, którą uprawiał aż do śmierci 
w roku 1994, wprowadzając jedynie niewielkie korekty. jedną z nich 
była monumentalizacja skali asamblaży w latach 1965-1975. znamienne, 
że jako jedno z pierwszych doświadczeń artysty w pracy w dużej 
skali można wskazać realizację na i Biennale Form przestrzennych 

Bronisław kierzkowski w swojej pracowni, 2 poł. lat 50., fot. kazimierz karpuszko



w elblągu. można też dostrzec ciągłość między dziełem kierzkowskiego 
a industrialnym pejzażem przedstawiającym plac budowy, pełnym 
betonowych 'surowych' konstrukcji i stalowych szkieletów, typowym 
dla socjalistycznego krajobrazu pRL-u. czy jednak kierzkowski był 
piewcą tego krajobrazu, optymistycznie spoglądającym w przyszłość? 
jego dzieła można raczej odczytać jako ironię wypowiedzianą pod 
adresem budowniczych systemu: niedokończonego, będącego w stałym 
procesie, z maszynami gotowymi do pracy; albo szerzej – jako 
uniwersalną refleksję nad ideą recyclingu, nieustannego krążenia 
i metamorfoz cywilizacyjnych wytworów człowieka, zarówno materii, 
jak i idei. Sztuka tego typu, niejednoznaczna, stwarza możliwość wielu 
interpretacji. i tak też było z dziełem kierzkowskiego odczytanym 
przez krytyków i innych artystów na wiele sposobów. ten zespół 
odczuć, wrażeń i interpretacji można pogrupować dwojako: jako 
przeżycia estetyczne oraz pozaestetyczne refleksje i interpretacje. po 
pierwsze – w dziele kierzkowskiego dostrzegano wymiar dekoracyjny. 
Był on, nawiasem mówiąc, zgodny z intencją autora. 'moje obrazy 
mogą wisieć na ścianach domów' – stwierdzał kierzkowski w 1958 
roku. chociaż nie doszło do wykorzystania projektów kierzkowskiego 
jako akcentów plastycznych w elewacjach architektonicznych, to 
taki właśnie potencjał krył się w jego dziele od samego początku. 
tworzyła go czysta gra form o określonym wyrazie, podporządkowana 
zasadzie decorum i sama w sobie estetyczna, a jednocześnie 
nietypowa i oryginalna pod względem zastosowanych materiałów. 
nie tylko sam artysta akcentował ten aspekt kompozycji, ale też inni 
chcieli widzieć – zwłaszcza w końcu lat pięćdziesiątych – jego dzieło 
w związku z architekturą. 'niektóre prace posiadają dekoracyjne rytmy 
i podziały. zdają się one wiązać z architekturą. Wymagają pokazania 
na tle dużej płaszczyzny muru' – pisał Wojciechowski. W połowie 

lat sześćdziesiątych, w miarę pozyskiwania przez krytyków nowych 
narzędzi interpretacyjnych, zwracano uwagę na quasi-rzeźbiarski 
charakter prac kierzkowskiego, interpretowano je jako 'przedmioty 
z pogranicza malarstwa i rzeźby', akcentowano cechy tworzywa, na 
przykład 'surowość materii'. po drugie – zwracano uwagę na wymiar 
symboliczny prac. Dla jednych kompozycje fakturowe miały związek 
ze 'sztuką archaiczną i ornamentyką ludów kolorowych'. cytowany już 
Wojciechowski zwracał uwagę na inspiracje marokańskim krajobrazem 
i na wpływ wrażeń optycznych z podróży malarza przez pustynię 
do casablanki. Biel gipsów i skały, krajobraz surowy i nieprzychylny, 
pełen szczątków i kości – te reminiscencje można było wyśledzić 
z dzieła kierzkowskiego, a jednocześnie 'oswoić' w ten sposób jego 
niejednoznaczne kompozycje. W dziele kierzkowskiego znajdziemy 
zarówno zamiłowanie do harmonii i kompozycji wyniesione ze 
szkoły koloryzmu (studiował w Sopocie i na warszawskiej ASp), 
jak też zainteresowania konstruktywistyczne, wyniesione z pracowni 
Strzemińskiego. ten drugi aspekt twórczości kierzkowskiego sprawił, 
że w odczuciu na przykład krytyków zagranicznych (peter Selz) jego 
prace bliższe były unizmowi niż koloryzmowi. czy można więc widzieć 
w dziele artysty syntezę obu nurtów? nawet jeśli tak, to trzeba 
powiedzieć, że kierzkowski jej właściwie nie szukał. przynajmniej nie 
programowo. podobno do swojej 'kompozycji fakturowej' doszedł 
poprzez kolaż: 'Budował te klejone »wydzieranki« [...] jeszcze podczas 
studiów w akademii warszawskiej. początkowo figuratywne, potem 
coraz swobodniejsze w bezprzedmiotowych układach – piętrzyły się 
w mnożonych nawarstwieniach coraz bliższe efektom reliefu' (Bożena 
kowalska, tekst do katalogu wystawy w 1974)”.

piOtR mAjeWSki, mALARStWO mAteRii W pOLSce jAkO FORmułA „nOWOczeSnOŚci”, 
LuBLin 2006, s. 156-162



Reminiscencje owych wspomnień wyraźne są zarówno w klasycznych 
„fakturowcach” z lat 60. – obiektach z pograniczna malarstwa i rzeźby, 
jak i w późniejszych pracach olejnych czy gwaszach. charakterystyczna 
jest dla nich żywa kolorystyka i ornamentalizm przywodzące na 
myśl skojarzenia z pejzażami i sztuką północnej Afryki. pozostające 
w ramach formuły abstrakcyjnej obrazy budzą jednakże skojarzenia 
z naturą – zachodami słońca, barwnymi refleksami promieni 
odbijających się w lustrze wody. Geometryczne kompozycje 
dynamizują elementy wypełnione nakładaną punktowo farbą. tak 
„perforowane” powierzchnie stanowią niewątpliwie dwuwymiarową 
reprezentację stosowanych wcześniej przez artystę drucianych siatek 

i innych trójwymiarowych elementów. kompozycje na płótnie są 
logiczną i artystyczną kontynuacją wypracowanej przez artystę techniki 
obrazów fakturowych. Bronisław kierzkowski studiował w latach 1946-
47 w pWSSp w łodzi pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego. 
kontynuował studia w Gdańsku, a następnie w ASp w Warszawie 
pod kierunkiem eugeniusza eibischa (1951-55), gdzie uzyskał dyplom   
w 1956 roku. uczył w niej w latach 1962-63, a następnie na Wydziale 
Sztuk pięknych uniwersytetu mikołaja kopernika w toruniu oraz na 
umcS w Lublinie (1963-78). Od 1978 roku ponownie na Wydziale 
malarstwa ASp w Warszawie, w 1987 roku otrzymał tytuł profesora.

„(…) będąc dzieckiem fascynowały mnie parkany z metalowej siatki i krzewy, które oszronione 
były po prostu piękne. W całym moim życiu były najpiękniejszym wspomnieniem, a cudem 
absolutnym było zachodzące słońce, duża pomarańczowa tarcza w błękitach. jest to sprawa 
bardzo osobista, własne przeżycia, które gdzieś tam istnieją w naszej duszy. innym dla mnie 
przeżyciem był wyjazd do maroka w 1955 r. Spostrzegłem, że tamtejsza zieleń i plener nie mają 
nic wspólnego z Gauguinem, który malował tak barwnie polinezję. tam w Afryce, wszystko 
jest spalone, zieleń szara, cały krajobraz sprawia wrażenie przysypanego piaskiem. Ostre słońce 
wszystko zmienia w błyszczący metal”. 

BROniSłAW kieRzkOWSki, [W:] BROnek kieRzkOWSki. intuicjA i WYOBRAźniA, kAtALOG WYStAWY W GALeRii ReneSAnS, 
WARSzAWA-pOznAń, kWiecień 2001, s. nlb
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BROniSłAW kieRzkOWSki (1924 - 1993)
“K-F. 50”, 1985 r.

olej/płótno, 100 x 85 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'kieRzkOWSki | k-F. 50 1985 100 x 85 cm'

cena wywoławcza: 19 000 zł  
estymacja: 25 000 - 35 000





46

tADeuSz BRzOzOWSki  (1918 - 1987)
“Płatnerz”, 1960 r.

olej/płyta, 42 x 31 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu na blejtramie: 
't.BRzOzOWSki „płAtneRz” 42 x 31 1960' i wskazówka montażowa
na odwrociu papierowa nalepka galeryjna z opisem pracy oraz nalepka konserwatora 
zabytków województwa krakowskiego z opisem pracy

cena wywoławcza: 40 000 zł  
estymacja: 50 000 - 60 000

pOcHODzenie:
- kolekcja prywatna, paryż
- kolekcja prywatna, kielce

LiteRAtuRA:
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„przed wojną, przed Akademią, miałem wtedy jakieś 15 lat – 
podobało mi się wielu malarzy: Grottger, matejko... ale jednocześnie 
mój wuj opowiadał mi o kubistach, o futurystach – to mi się jeszcze 
nie podobało jako dzieła sztuki, ale dlatego, że to było takie nowe, 
inne. to było wtedy en vogue. Ale to, co tak naprawdę wpłynęło na 
to, co dzisiaj robię, do dzisiaj można odczytać pewne parantele, to 
był makowski, on był chyba pierwszy – w czasie wojny, bo ja swoje 
malarstwo zacząłem na dobrą sprawę dopiero od początku wojny, 
bo do 1939 r. byłem w Akademii. Bardzo urzekł mnie makowski, 
pomimo że wtedy zbyt dużo nie widziałem jego autentycznych 
obrazów, może wtedy nawet jeszcze w ogóle nie widziałem tych 
obrazów, tylko reprodukcje. i do dziś – szczególnie zaś dawniej 
– cytaty z makowskiego w swoich obrazkach umieszczałem. 
z początku na serio, potem trochę z przymrużeniem oka. Bo lubię 
czasem jakieś cytaty – no, nie wprost – ale jak gdyby coś ukraść od 
kogoś i potem przerzucić w obraz. po co to robię, tego nie wiem, 
ale robię. to jest jedna rzecz. A później jeszcze el Greco, który 
na mnie zawsze bardzo głęboko działał, co zresztą można zobaczyć 
w moich obrazkach jeszcze z 59 r. i nawet czasem późniejszych. 
Ale to jest widoczne dla specjalisty, bo to nie jest elgrekowska 
wizja świata, tylko jak gdyby oderwany kawałek z jego szaty czy 
co on tam nosił jakiś kabat. coś z jego materii czy z jego światła, 
a czasem nawet cała no, nie powiedziałbym wizja świata, którą on 
proponuje, czy fragment wizji, ale jak gdyby jej odblask. znam ludzi, 
którzy nie czują wielkiego sentymentu dla el Greca. mnie też nie 
wszystkie jego obrazy dawały jakieś wzruszenia wysokie, ale na ogół 
jest coś w nim. jak ja już samo słowo mówię: ‘el Greco’ to jakbym 
dostał ostrogą. zawsze byłem bardzo przejęty Vermeerem van Delft 
a zwłaszcza ‘kielichem z winem’. zresztą ten obraz noszę ze sobą, 
zawsze go mam ze sobą, ja go właściwie już prawie że nie widzę, 
ale jest dla mnie jakimś dobrym duchem. to jest charakterystyczne 
dla mojej generacji, że tę największą sztukę tośmy właściwie 
znali tylko z reprodukcji. po raz pierwszy z największymi dziełami 
sztuki, tzn. uważanymi przez historię sztuki, za takie, zetknąłem 
się w 56 r., kiedy pojechaliśmy do Drezna. i w wielu wypadkach 
było to szalone rozczarowanie, ponieważ byłem wychowany na 
reprodukcjach –reprodukcja zawsze wyślicznia obraz, wiadomo... tak 
samo z céannem, kiedy pierwszy raz go zobaczyłem, to był 59 rok, 
we Francji. Głupio mi było, że to jest takie strasznie nieefektowne. 
Ale właśnie dzięki temu odkryłem wtedy te różne mądrości, które 
w reprodukcji nie były odczytywane, natomiast w bezpośrednim 
kontakcie z obrazem – tak. Dlatego bardzo, ale to bardzo, byłem 
szczęśliwy, jeśli miałem możność obcowania bezpośredniego 
z obrazem, a nie przez reprodukcję. już nie mówię o tym, że to 
pachnie – bo każdy obraz ma swój zapach – że można dotknąć… 
poza tym bardzo na mnie działało polskie malarstwo średniowieczne. 
W polskich muzeach przed wojną, w krakowie konkretnie, można 
było zobaczyć tego dosyć dużo, ja już nie mówię o madonnie 
z krużlowej, ale o całym kręgu tego typu sztuki. może to nie było 
najwyższej klasy czy rangi, ale było to malarstwo dotykalne i to 
właśnie na mnie podziałało zresztą można to odczytać w moich 
obrazach. A potem polski barok. taki trzeciorzędny, który można 
zobaczyć w jakichś klasztorach jeszcze dziś, w krużgankach, nie–
krużgankach. Właściwie całe moje malarstwo jest budowane na 
historii sztuki. to nie znaczy, że jestem eklektyczny, ale kiedy mogę 
wejść w tradycję, to mi jest wtedy bardzo dobrze. 

W moich obrazach tytuły są przede wszystkim ironią, tytuły śmieszne, 
groteskowe, osadzone w Galicji, niezrozumiałe, prowincjonalne, 
a w każdym razie dla przeciętnego człowieka raczej śmieszne. Ale 
zawsze powtarzam aż do znudzenia, że jeśli dzisiaj ktoś chce coś 
powiedzieć naprawdę serio, to przegrywa. Dzisiaj nikt nie wierzy 
tego typu działaniom. trzeba jednak zawsze mrugnąć okiem albo 
jakoś dać do zrozumienia, że to jednak są właściwie jakieś śmichy-

chichy. moja formacja, to jest formacja surrealistyczna. już przed wojną 
mnie to brało, a już szczególnie w czasie wojny i po niej. nigdy nie 
byłem surrealistą sensu stricto, ortodoksyjnym. może nawet nie byłem 
zbytnio zbliżony do surrealizmu – choć o mnie mówiono zawsze: 
surrealizujący facet. jedna rzecz jest dla mnie szalenie istotna: to, 
że dla surrealistów najważniejsza była ta niekontrolowana sprawa, 
która przez nas przepływa i którą my przekładamy… Otóż, będąc 
blisko z surrealizmem, po prostu się przyzwyczaiłem, pojawił się taki 
nawyk, że w tytułach nadawanych według norm, które surrealizm 
narzucił – to śmieszne mówić o normach w surrealizmie, ale chyba 
było coś takiego – w tytułach surrealistycznych dzieł zderzały się 
równocześnie różnego rodzaju pojęcia, przedmioty, idee, które w życiu 
codziennym są raczej odległe. i stąd te tytuły, które były bardzo 
dalekie od przedmiotów, które zresztą troszeczkę śmiesznawe były 
często. A potem ten moment groteski… nie jestem teoretykiem. 
Wymyśliłem takie piękne powiedzenie , że jestem za mądry na to, 
żeby być mądralą. Bo sobie sprawę, że aby być mądrym, to trzeba 
być mądrym, a często ludzie są tylko mądralami, zwłaszcza – niestety 
– artyści w swoich wypowiedziach, w swoich działaniach, bo to jakieś 
takie często głupkowate... 

(…) po pierwszym powrocie tadeusza kantora z paryża, kiedy on 
przywiózł bardzo dużo różnych informacji - pisma, książki, no i sam 
to na własne oczy oglądał i wiedział o co chodzi wtedy ja bardzo 
przejąłem się malarstwem matty, który zaliczany był jeszcze do 
surrealistycznej abstrakcji, jeżeli tam w ogóle można mówić u niego 
o abstrakcji, ale należy do jakiegoś typu surrealizmu z figuracją już 
bardzo aluzyjną, i nie wprost mówiącą o świecie. uderzenie matty 
w tym okresie było dla mnie bardzo wyraźne – co zresztą, jeżeli 
ktoś jest specjalistą, może odczytać w niektórych obrazach. tutaj 
właściwie zaginęła już postać ludzka, zostały tylko te quasi-narzędzia, 
może nawet jakieś narzędzia niszczące, bo to sugeruje cały układ 
jednak, jak się z daleka przyjrzeć, zawsze tam jest coś ukryte, coś 
co przypomina człowieka... coś co można by znaleźć w człowieku 
lub coś co o nim mówi w sensie figury. z daleka jak się patrzysz, 
to pojawia się układ, który w następnych obrazach bardzo często 
występuje: z dwóch czy trzech form powstaje nowa forma. kiedy 
wytrącasz obraz z potocznego układu znaczeń, łatwo odczytywalnych, 
wtedy nagle się zaczyna tak jak u uniłowskiego. cały pokój się nasyca 
masą, tłumem ludzi - nie wiadomo co jest bliżej, co jest dalej bo tam 
właściwie pokazuje się ten pokój raz bliżej, raz dalej. powstaje szalona 
ambiwalencja różnych spraw. trudno nawet zobaczyć w niektórych 
obrazach, czy to jest z przodu, czy to jest z tyłu – raz ci się wydaje, 
że z przodu, raz ci się wydaje że z tyłu raz ci się wydaje, że to 
prawie człowiek, a raz, że to jakieś zwierzę, a może coś innego. 
i tego typu oblicz janusowych jest bardzo dużo, bo nie tylko w sferze 
formalnej, ale w tych różnych innych układach, co ja już sam sobie nie 
bardzo zdaję sprawę z tego.

Stale myślę o odbiorcy konkretnym, tym z dzisiejszych czasów. 
konkretnie – dla dzisiejszego człowieka — żeby to było jak najbardziej 
sugestywne. i stąd wydaje mi się nie krzykiem mówię, lecz troszeczkę 
przez zaciśnięte zęby. Bo tu można by krzyczeć w tych obrazach, 
gdybym wajchę przekręcił. mnie szalenie zależy na tym, żeby widza 
przekonać, na przykład doskonale rozumiem postawę niektórych 
konceptualistów, dla nich jest ważne to, co zrobią, nie jest ważny 
odbiorca. Dla nich nawet odbiorca nie musi istnieć, a mnie naprawdę 
szalenie zależy na drugim człowieku... tak – powiedzmy – jak 
dziewczynie, która idzie na randkę, to się już tak wysztafiruje, żeby 
tego chłopca jak najbardziej przyciągnąć... i to bezwstydnie mówię 
o sobie. z tym, że nie sięgam do środków łatwych, którymi — wiem 
że bym tysiąc ludzi przyciągnął, ja wolę przyciągnąć pięć osób, ale 
dając im towar w najlepszym gatunku”. 

muzeum WYOBRAźni, móWi tADeuSz BRzOzOWSki, „tYGODnik pOWSzecHnY”, nR 24, 14.06.1992



tadeusz Brzozowski

po odwilży 1956 roku Brzozowski zaczął podróżować. poznał 
drezdeńską kolekcję sztuki, zwiedził Włochy. W tym samym mniej 
więcej czasie reaktywowana została Grupa krakowska, której 
Brzozowski stał się ważną figurą. W 1957 roku, kiedy wystawiał 
swoje prace na ii Wystawie Sztuki nowoczesnej w zachęcie, cieszył 
się już statusem artysty uznanego. Obrazy Brzozowskiego trafiły do 
kolekcji muzealnych. W tym samym czasie jego prace reprezentowały 
polskę na V Biennale w São paulo. Większość obrazów z tego okresu 
została sprzedana poza granicami polski, częściowo dzięki relacjom 
nawiązanym podczas wizyty Brzozowskiego w paryżu w grudniu 1959 
i 1961 roku. 

W stolicy Francji – jak wielu polskich artystów – Brzozowski 
związał się z Galerie Lambert. W grudniu 1960 roku miała tam 
miejsce wystawa jego prac (prezentowanych w październiku tego 
samego roku w Galerii krzywe koło). zarówno nad Wisłą, jak i nad 
Sekwaną kompozycje artysty wzbudzały duże zainteresowanie. na 
jego fali powstał krótki tekst ignacego Witza dla „Życia Warszawy” 
z 28 października 1960 roku. Witz pisał w nim: „nie znam wśród 
pokolenia malarzy czterdziestoletnich nikogo takiego, kto by mógł 

równać się z tadeuszem Brzozowskim, jeżeli chodzi o opanowanie 
materii, o wyrażenie jej urody. malarz ten posługuje się bogatym 
arsenałem środków, rozgrywa światło i cień, i kontrasty w sposób 
niezwykle wrażliwy. nic w tym z chłodnego popisu majsterstwa, nic 
z rutyny. Wszystko znalezione w sobie, wynikające z osobistej wizji, 
niepokojącej poetyki, nastrojów i klimatów bardzo osobliwej struktury”.

W 1960 roku jego międzynarodowa kariera nabrała rozpędu. został 
nominowany do dwóch ważnych nagród – Guggenheima i Hallmark. 
choć żadnej z nich nie otrzymał, przed artystą otworzyły się nowe 
perspektywy. Brzozowski niejako zdystansował się jednak od zamętu 
i pozostał we względnej izolacji w zakopanem. Stosunek artysty 
do zachodnich środowisk artystycznych przełomu lat 50. i 60. był 
ambiwalentny. z jednej strony – artysta był świadom rangi i dynamiki 
paryskiego i nowojorskiego życia artystycznego. z drugiej – mimo 
nadarzającej się możliwości emigracji nie czynił żadnych po temu 
starań. W czasie krótkiego pobytu w paryżu w 1961 roku Brzozowski 
wziął udział w filmie dokumentalnym „ pourquoi paris”. zapytany przed 
kamerą, czy chciałby zamieszkać we Francji na stałe, odpowiedział 
przecząco, argumentując, że od paryża woli zakopane.



„Duże płótna pokryte jakby 'tkanką mięsa, żył, ścięgien'. koloryt stężałej 
krwi, metalicznego połysku błon zwierzęcych, zieleniejących włókien, 
obnażonych mięśni. tragiczne, obsesyjne malarstwo. krzyk ujęty 
w okowy konwencjonalnych i nieistotnych dla tego malarstwa sposobów 
komponowania obrazu. (...) jest w tym malarstwie wewnętrzne wrzenie, 
gorączka twórcza, jest temperament Soutine'a, jest rembrandtowska 
cielesność (...)”. ta charakterystyka malarstwa zbigniewa 
tymoszewskiego napisana przez anonimowego recenzenta „przeglądu 
kulturalnego” doskonale oddaje klimat jego obrazów, szczególnie tych 
powstałych w ostatnich latach życia artysty. porównanie do Rembrandta 
nie jest interpretacyjnym nadużyciem, pod koniec lat 50. tymoszewski 
tworzy szereg prac, dla których znajduje wspólny termin „mięso”. Rzuca 

tym wyzwanie estetyce i wzniosłości. te studia nad mięsistością materii 
znajdują później odzwierciedlenie w jego kompozycjach abstrakcyjnych. 
Okres ostatnich dwóch lat życia to czas wytężonej pracy, dochodzenia 
do własnych prawd w malarstwie.  W 1959 roku, zaledwie rok po 
pierwszej indywidualnej wystawie w Salonie nowej kultury przy ulicy 
królewskiej w Warszawie, tymoszewski oficjalnie wycofał się z życia 
artystycznego i poświęcił pracy. przyjaciele artysty wspominali po latach, 
że malował wówczas kompulsywnie, jakby przeczuwając zbliżający się 
koniec. Wypracował własny styl, wyróżniający się niezwykłą wrażliwością 
na barwę, ekspresyjnymi ruchami pędzla, smugami impastów. po roku 
1961 całkowicie poświęca się abstrakcji tworząc do śmierci płótna pełne 
napięć i ekspresji.

„malował bardzo dużo – zwłaszcza w ostatnich latach. pracował z jakimś zapamiętaniem. (…) 
nie chcę tu mówić o jego malarstwie, powiem tylko, że niewielu jest artystów, do których 
miałbym tak bezgraniczne zaufanie w sprawach sztuki. zbyszek był człowiekiem moralnym 
i szlachetnym w najpiękniejszym znaczeniu tych słów. Był też przesadnie delikatny, co – wszystko 
razem – czyniło go zupełnie bezbronnym wobec ludzi i wobec siebie samego. (…) ci, którzy go 
znają, wiedzą jakiej miary człowiekiem i artystą był zbigniew tymoszewski. inni – cały autentyzm 
tej osobowości zobaczą w jego twórczości pełnej powagi i skupienia. Był prawdziwy”.   

tADeuSz DOminik
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zBiGnieW tYmOSzeWSki (1924 - 1963)
Kompozycja, 1962 r.

olej/płótno, 120 x 85 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘OBRAz OLejnY | 120 x 85 | AutOR: zBiGnieW 
tYmOSzeWSki | 1962 ROk’
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„Abstrakcja form malowanych na płótnie ma daleką analogię w zjawiskach i kształtach 
świata organicznego. kwitnienie, zamieranie, wzrost, cała żywotność organizmów roślinnych 
zapaliła wyobraźnię malarki. W płótnach Abakanowicz-kosmowskiej tkwi stężony pierwiastek 
biologizmu”.  

„pRzeGLĄD kuLtuRALnY”, nR 16, 16.04.1959
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mAGDALenA ABAkAnOWicz (ur. 1930)
“Wiatrakowaty”, 1961 r. 

olej/płótno, 100 x 71 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Abakanowicz 61'
na odwrociu dwie nalepki wystawowe z opisem obrazu

cena wywoławcza: 22 000 zł  
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WYStAWiAnY:
- Wystawa malarstwa z cyklu „polskie Dzieło plastyczne w XV-lecie pRL”, Galeria zachęta, Warszawa, 1963







prezentowana praca pochodzi z wczesnego okresu twórczości 
słynnej artystki, podczas którego Abakanowicz tworzyła abstrakcyjne, 
spójne kompozycyjnie obrazy na płótnie, będące swoistą zapowiedzią 
późniejszych form tkanych. jej kariera potoczyła się niezwykle 
szybko, a sama Abakanowicz zaledwie w kilka lat stała się artystką 
światowego formatu. pod koniec lat 50. warszawskie galerie 
prezentowały jej obrazy i malowane płótna.

 na początku lat 60. miała już za sobą udział w wielu zagranicznych 
ekspozycjach; była też bohaterką reportaży, w których przywoływano 
początki jej kariery: „przed paru laty skończyła warszawską ASp; 
studiowała malarstwo u prof. Włodarskiego, zanim zajęła się tkactwem 
artystycznym, uprawiała malarstwo. Ale malarstwo na rozpiętym na 
blejtramie płótnie nie dawało jej satysfakcji. magdalena Abakanowicz 
lubi formy monumentalne, duże płaszczyzny o wymiarach 3 x 4. 
zaczyna więc malować na wielkich płótnach luźno zwisających. 
Ale to jeszcze nie jest to, czego szuka; płótno jest zbyt wiotkie, 
za mało mięsiste, nie można mu nadać tej konsystencji, o jakiej 
myśli” (magdalena Abakanowicz, elżbieta Żmudzka, „zwierciadło”, 
nr 6, 09.11.1964, s. 8-9). to właśnie w cytowanym artykule elżbieta 
Żmudzka zaproponowała nazwanie autorskich realizacji tkackich 
artystki abakanami. nazwa bardzo szybko stała się terminem 
obowiązującym, a kolejni badacze jej twórczości, krytycy i dziennikarze 
wskazywali na malarski rodowód kompozycji. 

janusz Bogucki pisał o abakanach: „jest to właściwie nie tkactwo, 
lecz malarstwo burzliwe i ekspresyjne, którego ważkość wynika 
ze znakomitego władania materiałem o tak pierwotnej urodzie 
i sugestywności. (…) układ tych elementów zawiera niekiedy sugestię 
figuralną. W gwałtownych kontrastach materii, w motywie rozchylających 
ją ludzkich dłoni, kryje się ekspresja emocjonalna, biologiczna, 
przekraczająca zdecydowanie sferę sztuki dekoracyjnej. i chyba to jest 

najistotniejszą przyczyną (…) sporów terminologicznych. Obcujemy tu 
bowiem ze zjawiskiem, dziejącym się na pograniczu tkaniny, malarstwa 
i rzeźby, a także na pograniczu plastyki dekoracyjno-użytkowej, kreacji, 
będącej przede wszystkim wypowiedzią artysty taką, jak obraz i rzeźba 
współczesna. najwłaściwsze zapewne byłoby zaliczenie obecnych prac 
magdaleny Abakanowicz do kategorii, określanej dziś słowem 'montaż' 
lub 'assemblage'. można też – jak ktoś pół żartem proponował – 
nazwać je abakanami”(janusz Bogucki, magdalena Abakanowicz, katalog 
wystawy tkanin w Galerii Współczesnej, marzec-kwiecień 1967, s. nlb.). 

Sama Abakanowicz wielokrotnie podkreślała, ze jej późniejsza 
twórczość wywodzi się z malarskiej przeszłości. poprzez porównywanie 
swojej autorskiej techniki tkackiej do komponowania obrazu na płótnie 
starała się ją nobilitować oraz zaznaczać istotną pozycję na mapie 
rodzimej sztuki. W „Życiu Warszawy” pisała: „'tkanina artystyczna' 
nie jest najwłaściwszą nazwą dla typu twórczości, o którym chcę 
mówić, ponieważ tą nazwą określa się często również narzutę na 
tapczan, serwetę czy kilimek zakopiański. chcę zaś zwrócić uwagę 
na typ tkaniny, wiążący się z wyżej wymienionym jedynie procesem 
powstania, (…) a będący monumentalną kompozycją typu obrazu, 
spełniającą we wnętrzu rolę podobną do fresku czy mozaiki. (…) 
inność naszej tkaniny, jej nowatorstwo w stosunku do dotychczas 
znanych osiągnięć tej dziedziny polega na tym, iż autor posługuje 
się warsztatem tkackim z całkowitą swobodą, operując pełnym 
wachlarzem możliwości, jakie dają różnorodne surowce i ich 
przeloty. kompozycja powstaje w warsztacie w procesie zbliżonym 
do improwizacji, bez ścisłego, mechanicznego powielania kartonu. 
zestawy płaszczyzn malarsko rozwibrowanych, włochatych lub gładkich, 
matowych i błyszczących, tworzą typ tkaniny bliskiej malarstwu przez 
głębię problematyki, a jednocześnie stanowiącej odrębną gałąź sztuki” 
(magdalena Abakanowicz, co nowego widzę w plastyce pierwszego 
20-lecia polski Ludowej, „Życie Warszawy”, nr 93, 17.04.1964).



praca powstała w latach 60., kiedy marian Bogusz zainteresował 
się malarstwem materii. Artysta zrezygnował wówczas z aluzyjności 
kompozycji na rzecz wyeksponowania autonomicznych wartości 
dzieła sztuki, w tym faktury farby, reliefowej struktury powierzchni 
kompozycji oraz niuansów kolorystycznych funkcjonujących w obrębie 
monochromatycznej gamy barwnej. O tym okresie jego działalności 
pisała Bożena kowalska: „po rozsunięciu się żelaznej kurtyny 
swobodny dostęp do zagranicznej prasy i wyjazdy artystów do 
krajów zachodnich spowodowały rozpowszechnienie się w polsce 
popularnego na zachodzie malarstwa informel w wersjach action 
painting, taszyzmu i malarstwa materii. marian Bogusz (…) powraca 
do sztuki bezprzedmiotowej. W latach 1957-58 uprawia malarstwo 
gestu, stosując coraz częściej wypukłe faktury, aż do osiągnięcia 
w 1959 roku połączenia ekspresji, pełnych rozmachu pociągnięć 
pędzla z reliefową wypukłością grubo kładzionej farby. Od 1960 
r. rozpoczyna się w twórczości Bogusza proces porządkowania 
dynamicznych faktur w kierunku geometrycznego ładu. Barwy są 
w tych obrazach coraz bardziej stonowane, faktura gęsta, chropawa, 

ale ujednolicona. W latach 1960-63 pracuje artysta nadto bardzo 
intensywnie nad gwaszami, których powstaje wiele i przeważnie 
bardzo pięknie rozegranych kolorystycznie. proces porządkowania 
form dokonuje się przez rytmizację powtarzalnego kształtu 
modularnego. Dzięki temu już w 1961 r. pojawiają się w twórczości 
Bogusza pierwsze obrazy strukturalne (…). zestawienia barwne 
są w nich subtelne, kolory dalekie od dawnej jaskrawości, głębokie 
i mieniące się. problem przestrzeni, zawsze zajmujący w twórczości 
Bogusza ważne miejsce, w tych, pozornie tylko płaszczyznowych 
obrazach, obecny jest w reliefowych wypukłościach farby i często 
w złudnych doznaniach wybrzuszenia się i wklęsłości powierzchni. 
Bogusz wciąż szukał w malarstwie nowych środków wypowiedzi. 
poszczególne fazy jego twórczości trwały krótko: dwa, trzy lata. 
porzucał potem wypracowaną, oswojoną już formułę, zwracając się 
ku nowej, znów go fascynującej, ale nie na długo” (Bożena kowalska, 
marian Bogusz, niezapomniany, katalog wystawy w mazowieckim 
centrum Sztuki Współczesnej elektrownia w Radomiu, 23.01.09-
29.03.2009, Radom 2009, s. 10).
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mARiAn BOGuSz (1920 - 1980)
„13/60”, 1960 r.

technika własna, olej/płótno, 73 x 100 cm
sygnowany i opisany na odwrociu: 'mbogusz | 13/60'
na odwrociu wskazówka montażowa 

cena wywoławcza: 15 000 zł  
estymacja: 18 000 - 35 000





jacek Sempoliński realizował cykl „twarz” od 1971 roku. prace 
wchodzące w jego skład charakteryzują się abstrakcyjną formą, 
ekspresyjną, pełną dramatycznego modelunku kolorystyką i wyrazistą 
fakturą, potęgowaną przez mocno zaakcentowany dukt pędzla. 
jego twórczość wywodzi się zarówno z tradycji przedwojennego 
koloryzmu, jak i etosu tzw. pokolenia Arsenału 1955 roku, dzięki 
któremu wprowadzał do swoich płócien dramatyzm i emocjonalność, 
traktowaną przezeń na równi z aspektami czysto formalnymi. 

Według badaczy najważniejsza była dla niego obserwacja zjawisk 
naturalnych, które w swojej działalności twórczej łączył ze światem 
przeżyć wewnętrznych. teresa Sowińska pisała: „Dla metody 
twórczej Sempolińskiego znamienne będzie przede wszystkim 
głębokie przeżywanie natury – podstawowego źródła inspiracji 
jego dzieł, przedmiotu niezliczonych i wciąż ponawianych studiów 
i dociekań. Lecz wzajemne związki między naturą, a jej malowanym 
wizerunkiem ulegają swoistemu rozluźnieniu. zaciera się zewnętrzne 
podobieństwo ze znanymi, potocznie postrzeganymi widokami 
przedmiotów. następuje proces przetworzenia konkretu, który, 
poddany porządkującym zabiegom myśli i wyobraźni autora, przeradza 
się w zespół czysto plastycznych, choć nie pozbawionych aluzyjności 
znaków. inaczej mówiąc, obraz natury zamienia się w swobodną 
grę barwnych płaszczyzn, w kompozycję niemal abstrakcyjnych 
form, co powoduje, iż obrazy Sempolińskiego odbierane są często 

w kategoriach sztuki bezprzedmiotowej, nieprzedstawiającej. 
Wrażliwość widza aktywnie współdziałająca z jego wyobraźnią 
pozwala jednak na rozszyfrowanie znaków języka plastycznego, 
jakim posługuje się artysta. pozwala odnaleźć w jego malarstwie 
całe rejony wysublimowanego piękna krajobrazów, bogactwo 
i wielorakość nastrojów, wrażeń, uczuć, refleksji, a wszystko to jest 
wyrażone przez taką syntezę formy, która eliminując cechy nieistotne, 
szczegóły drugorzędne – utrwala i pogłębia najogólniejszy wyraz. 
(…) Analizując środki artystycznego wyrazu dzieł Sempolińskiego 
zauważymy, że elementem budującym określone nastroje jego płócien 
jest kolor.  W organizacji malarskiej przestrzeni obrazów, utkanej 
z nieuchwytnej jakby materii koloru i światła, przejawia się fascynacja 
artysty nieograniczonymi możliwościami barwy i mistrzowskie 
wykorzystanie jej działania. Sposób kładzenia farby, pozornie 
spontaniczne lecz w istocie przemyślane nawarstwienie gęstych jej 
smug i płatów o zróżnicowanej fakturze, bogatej materii malarskiej – 
w znacznym stopniu określa emocjonalną skalę odczuć, jak również 
dynamiczną ekspresyjność płócien. Bogactwo materii malarskiej 
w znakomity sposób dopełniają wyszukane, z bezbłędnym wyczuciem 
komponowane harmonie kolorystyczne, często podporządkowane 
jednej zasadniczej barwie o subtelnie zróżnicowanej gradacji 
tonów” (teresa Sowińska, jacek Sempoliński, [w:] katalog wystaw 
indywidualnych malarstwa w warszawskich zakładach pracy, listopad 
1971-kwiecień 1972, s. nlb.).
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jAcek SempOLińSki (1927 - 2012)
“Twarz”, 1973 r. 

olej/płótno, 82 x 65 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Sempoliński | '73 | twarz'

cena wywoławcza: 15 000 zł  
estymacja: 18 000 - 35 000





prezentowana praca jest zapisem wrażenia, jakie na artyście wywarł 
pejzaż toskanii, podczas pobytu tam w 2008 roku, kiedy to tatarczyk 
gościł na plenerze zorganizowanym przez krzysztofa musiała w jego 
letnim domu w Vellano. plenery w Vellano organizowane były od 
2004 roku. na edycję w 2008 roku zaproszonych zostało sześciu 
uznanych artystów: tomasz ciecierski, Ryszard Grzyb, Robert 
maciejuk paweł Susid, Włodzimierz jan zakrzewski i tomasz tatarczyk 
(tworzących wówczas towarzyską grupę pędzle). Artysta odszedł 
pod wpływem toskańskiego słońca od typowych dla siebie, ciemnych, 
monochromatycznych układów czerni i bieli na rzecz delikatnych, 
fakturowych gradacji pastelowych błękitów i oranży. „Vellano” to 
jednocześnie abstrakcyjny i impresjonistyczny pejzaż rzeczny, pełen 

delikatnego, rozproszonego światła poranka. Od lat 90. dominuje 
w obrazach tatarczyka fragmentaryczność motywu i swoiste 
„niedopowiedzenie”. Wprowadza to element tajemnicy, a jednocześnie 
potęguje ciszę, którą tchną obrazy. Buduje również wrażenie 
monumentalności – widzimy tylko część tego, co w rzeczywistości 
wykracza poza ramy określone przez płaszczyznę blejtramu. ten 
stan rzeczy podkreśla sposób malowania: autor mozolnie pokrywa 
powierzchnię obrazu drobnymi, krótkimi maźnięciami, budując 
jednolite kolorystycznie, jakby dziergane tło. Rytmiczne powtarzanie 
owych jednobarwnych plam można odczytać jako gest medytacyjny, 
refleksyjne skupienie nad światem widzianym w soczewce, którą 
stanowią fragmenty bliskiej, oswojonej rzeczywistości.
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tOmASz tAtARczYk (1947 - 2010)
“Vellano 4”, 2008 r.

olej/płótno, 120 x 200 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'tOmASz | tAtARczYk | 2008 | VeLLAnO 4'

cena wywoławcza: 55 000 zł  
estymacja: 75 000 - 90 000





Tomasz Tatarczyk w trakcie pleneru malarskiego w Vellano, 2008, fot. jerzy Wojciechowski



„istotą obrazów tomasza tatarczyka jest niczym niepodważone 
zaufanie do malarstwa, jako całkowicie wystarczalnego pośrednika 
w komunikacji artysty ze światem. jego twórczość wspiera się na 
warsztatowej wiedzy o fizykalnych (optycznych) właściwościach koloru 
oraz ujawnia odręczność osobistego gestu, czytelnego w materiale 
farby, w ciężarze jej faktury. malarstwo wydaje się być tutaj jedynym 
możliwym przekazem, koniecznością jakby już uprzednio, generatywnie 
zdeterminowaną, która sytuuje twórczość tatarczyka na przeciwległym 
biegunie rozpowszechnionego obecnie w sztuce indyferentyzmu, 
co do wyboru nośnika przedstawienia. jeśli w ramach tej, właściwej 
naszym czasom, postawy przyjęliśmy uważać, że to właśnie 
przedstawienie/obraz stanowi cel działania artystycznego, wówczas, 
obok fotografii oraz ruchomego obrazu elektronicznego, malarstwo 
pozostaje zaledwie jedną z mniej uprzywilejowanych możliwości. 
chodzi tu zresztą bardziej o kolorowanie niż o malowanie, ponieważ 
obraz na płótnie upodobnił się w sferze wizualnej do różnych technik 
mechanicznej czy elektronicznej rejestracji: reprezentuje industrialną 
anonimowość, odtwarza gładkie powierzchnie, naśladuje ilustracje 
prasowe i komiksy. 

tatarczyk nie korzysta z tego rodzaju ikonografii, ale nie podąża też 
drogą właściwą artystom jego generacji, którzy podważali naturę 
malowidła za pomocą zabiegów konceptualnych. Wczesne próby 
– przedstawienia zbiorów narzędzi, czy podparcie namalowanej 
bramy rzeczywistym drewnianym drągiem, malarz zarzucił bez żalu 
i dalszych konsekwencji. W świetle szacownej historii gatunku jego 
sytuacja pozostaje więc nadal prosta i rzec by można 'banalna': 
jest malarz (oko i pędzel) i jest model, a między nimi rozciąga 
się płaszczyzna płótna. (…) jego obrazy wpisywane w konwencje 
romantycznego malarstwa pejzażowego, dopuszczają symboliczne 
odczytanie wyobrażonych tam samotnych bram, czarnych wzgórz, 
przepastnych wąwozów, rozjeżdżonych, błotnistych dróg, śladów na 
śniegu. i nawet woda na jego ostatnich obrazach nabiera tajemniczego 
charakteru nieporuszonej, przepastnej toni. Wydaje się, że artysta 
wyraźnie nawiązuje do romantycznej koncepcji sztuki (…). Wydaje 
się, że z malarstwem, które tu rozważamy i które być może, nie 
jest 'sztuką', problem transcendencji jest immanentnie związany. 
jednakże, w przypadku twórczości tomasza tatarczyka, odczytanie go 
ze względu na romantyczną symbolikę, odczuwam jako zbyt szybkie 
i całkowicie niesatysfakcjonujące.

(…) malarstwo artysty, co najmniej od początku lat 
dziewięćdziesiątych, budziło we mnie silne skojarzenia z obrazem 
filmowym, a w ostatnich przedstawieniach psów – także z obrazem 
fotograficznym. przyglądając się uważnie 'drogom' i  'śladom', 
i późniejszym  'wąwozom' nie potrafiłam właściwie znaleźć powodów 

dla tych uporczywych skojarzeń, w których dominowały głównie 
chaotyczne ciągi sekwencji z dawnych filmów Wernera Herzoga  
'zagadka kaspera Hausera' (1974) i  'Szklane serce' (1976). pytałam 
artystę, czy zna i lubi obrazy tego reżysera, ale jego twierdząca 
odpowiedź niczego mi nie wyjaśniła. zastanawiałam się, czy nie 
chodzi tu może o prostą zbieżność ikonograficzną lubo podobny typ 
klimatu duchowego, emanującego z pustych, surowych krajobrazów 
w  'drogach' i 'śladach'. pisałam też o jednym z 'wąwozów' (…), 
że zawiera 'silną sugestię bliskiej, chociaż niewidocznej obecności 
[autora], który w formie malarskiego spektaklu narzuca widzowi 
swój niezwykle osobisty sposób obserwacji wybranych fragmentów 
natury'. ta uwaga może odnosić się także do efektu 'subiektywnej 
kamery', przekazującej obraz świata, zawężony do pola widzenia 
bohatera narracji. 'zagadkę filmową' pomogły mi jednak ostatecznie 
wyjaśnić malowane w ostatnich latach obrazy z psami. nowa 
w twórczości tatarczyka gama kolorystyczna, wynikająca ze złamania 
wcześniejszej czarno-białej skali walorowej kontrastem zabrudzonych 
brązem sylwet na mlecznożółtych tłach, przywołuje prześwietlone, 
nieostre i źle wywołane letnie fotografie. W tych kompozycjach, 
pomimo braku konkretyzujących detali, realność męćmierskiej wsi ma 
charakter niemalże dokumentarny dla takich elementów krajobrazu 
jak stojące powietrze upalnego południa, nienaruszone lustro wody 
leniwie płynącej nizinnej rzeki, czy bezchmurna pustka nieba nad 
lessowym wąwozem. to, co została tu wydobyte i podkreślone, 
to efekt niesłychanej ciszy, którą równie po mistrzowsku operuje 
Herzog, pozbawiając dźwięku najbardziej dramatyczne sekwencje 
wspominanych wcześniej filmów.

(…) ze względu na migawkowość ujęcia obraz tatarczyka może 
działać tak jak fotografia. jeśli w istocie tak jest, to twórczość 
tatarczyka aktualizuje kilka wymiarów czasu. Wiejskie pieski na 
obrazie są poświadczeniem istnienia tych stworzeń w momencie 
napotkania wzroku artysty. chwytające je spojrzenie zamroziło ten 
widok i utrwaliło na płótnie. malarstwo rozciągnęło to, co było 
czasowe i skończone, w wieczną chwilę, która, przyszpilona do 
płaszczyzny płótna, nie jest już życiem, lecz śmiercią, a może ciągłym, 
ponownym i nieustannym umieraniem tamtego momentu, tamtej 
chwili. przemijaniu towarzyszy nostalgia i melancholia. (…) Obrazy 
tatarczyka bardzo silnie artykułują płaskość i materialność płótna za 
pomocą ściśle przylegającej do powierzchni gęstej faktury. Światło 
nie tylko wyłania kształty z niebytu, ale także wizualizowane jest 
w sposób metaforyczny –jako siła modelująca farbę. topi ją, zbryla, 
pozostawia szwy spawalnicze. malarstwo tatarczyka produkuje solidne 
przedmioty, które są rzeczywiste i transcendentne zarazem”.
DOROtA mOnkieWicz, WYŚWietLOne. O OBRAzAcH tOmASzA tAtARczYkA, [W:] tOmASz tAtARczYk.

 mALARStWO, kAtALOG WYStAWY W GALeRii FOkSAL mckiS, 
czeRWiec-Lipiec 2003, WARSzAWA 2003, s. nlb.



malarz zadebiutował w warszawskiej galerii Foksal w 1984 roku. 
Współpraca z galerią Foksal umożliwiła artyście zaprezentowanie 
swoich prac europejskiemu odbiorcy. począwszy od wystawy 
indywidualnej w Galleria del cavallino w Wenecji trwa 
zainteresowanie twórczością artysty marszandów i kolekcjonerów 
z europy i uSA. już w 1988 prace tarasewicza prezentowane były 
w ramach weneckiego Biennale na wystawie Aperto`88. Laureat 

wielu nagród, między innymi „jana cybisa”, „nagrody nowosielskich”. 
Wczesne obrazy artysty przypominały pejzaże, z których eliminował 
stopniowo „zbędne” elementy, proponując bardzo osobistą wersję 
natury. W pracach z ostatnich lat przełamuje formalne ograniczenia 
malarstwa do przestrzeni rozpiętego na ramie płótna. często korzysta 
z możliwości wyjścia poza ramy blejtramu. maluje przestrzeń ścian, 
kolumn, podłóg.

„prowincja mnie wzbogaca, inspiruje. jest podstawą. Spowodowała, że, dojrzewając, 
zdefiniowałem swoje malowanie tak a nie inaczej. już w trakcie studiów wytworzyłem w sobie 
samoświadomość, inną opcję. to spowodowało, że nie poszedłem razem z całym moim 
pokoleniem w dzikie ekspresyjne malarstwo polskie. Okazuje się, że jeśli robisz coś po swojemu, 
bardzo osobiście, staje się to bardziej uniwersalne, lepiej dociera do innych”.  

LeOn tARASeWicz
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LeOn tARASeWicz  (ur. 1957)
Bez tytułu, 2013 r.

akryl/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'L. tarasewicz 2013 | 100 x 100 | Acrylic on canvas'

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





Leon Tarasewicz w trakcie pracy nad wystawą w Muzeum narodowym 
we Wrocławiu, 2008, fot. Łukasz Giza/Agencja Gazeta



WAŻnA jeSt ŚWiADOmOŚĆ miejScA
„(…) W żywiole polskim nastąpiło jednak pewne przesunięcie. 
Doszło do utożsamienia ducha prawosławnego z duchem rosyjskim, 
moskiewskim. Tak to jest odbierane do tej pory.
A wynika to w dużej mierze z ignorancji. Wiem, że gdyby wprowadzono 
do szkół historię i kulturę Białorusi, okazałoby się, iż jest więcej elementów 
wspólnych, niż tych, które dzielą. A co jest jeszcze bardziej paradoksalne – 
większość polityków, ludzi związanych z kulturą białoruską, było katolikami, 
nie zaś prawosławnymi. trzymanie w niewiedzy... budowanie napięć to, 
moim zdaniem, działania zamierzone. Białystok nie jest tu odosobniony. 
identyczną sytuację mamy w przemyślu czy łodzi. Wszędzie są podobne 
mechanizmy. to doraźne instrumenty, które dają władzę...

Ale mimo to ludzie jakoś sobie radzą. Żyją, tworzą, budują...
tak. Budują. Spójrzmy choćby na Gródek. tutejsza cerkiew to przykład 
architektury, która nie ma nic wspólnego z tym terenem. tak jak i wiele 
innych powstałych niedawno budynków, wzorujących się na architekturze 
centralnej Rosji. nie pasujących do tego, co było tu na miejscu, przed 1939 
rokiem. W podobny sposób zresztą twórzmy się kopie kościołów, które 
mają więcej wspólnego z halą sportową niż z architekturą Rzymu.

Może bierze się to z jakiegoś przeświadczenia, iż należy pielęgnować 
tradycję także w sensie wzornictwa. Iść tropami, które kiedyś zostały 
wytyczone... przez najlepszych.
Oczywiście. Ale wie pan, każdą epokę określa się na podstawie tego, 
co stworzyła. Gdy widzę w Białymstoku pomniki, a każdy z nich jest 
‘dziewiętnastowieczny’; jeśli widzę budynki będące kopiami barokowych 
kościołów, cerkwie, które są jak powielone stemple caratu – to utwierdzam 
się w przekonaniu, że jeszcze nie ‘urodziło’ się to kreatywne pokolenie, 
stwarzające własne ‘ja’.

Zatem nie ma nowej sztuki, jest tylko odwzorowywanie, 
naśladownictwo?
kiedyś napisałem w jakimś tekście, że nikt później tak nie malował 
jak nektariusz. tadeusz Dominik odpowiedział mi na to spostrzeżenie 
w następujący sposób: ‘i na razie nie będzie, bo nie ma takiej wiary’. 
coś w tym jest. tu, gdzie mieszkam, zderzają się ze sobą żywioły dwóch 
prowincji: Wschodu i zachodu. kiedyś, w latach siedemdziesiątych, 
gdy pojawił się jakiś napis rosyjski na murze, wprawiał w ogólne 
zdenerwowanie wszystkich dookoła. kojarzył się bowiem z komunistyczną 
władzą i tym wszystkim, co niósł za sobą związek Radziecki. pewnej 
nocy, dwa czy trzy lata temu, przyjechałem z Rygi, gdzie coś malowałem. 
miałem wtedy to poczucie odległości, jaką pokonywali kiedyś 
chodkiewicze, podążając na inflanty i z powrotem. W nocy wylądowałem 
na dworcu w Białymstoku i, ku mojemu zdziwieniu, zobaczyłem wkoło 
same rosyjskie napisy...

Kiedyś to była ideologia i może dlatego tak drażniła. A dziś...
Dziś mamy inną – ideologię pieniądza. te napisy nikomu już nie 
przeszkadzają, bo są reklamami przyciągającymi klienta, którym jest homo 
sovieticus mówiący po rosyjsku. jednak jeśli na murze pojawiłby się napis 
po białorusku -o, wtedy wadziłby niejednemu! A przecież bardziej niż 
białoruskość polskiej racji stanu zagraża rosyjskość! myślę, że od dawna 
polacy nie mieli takiego dystansu do Rosji, jak w tej chwili. Widzimy tę 
‘żywą wojnę’, która się gdzieś tam toczy i wywołuje różnego rodzaju obawy 
i skojarzenia. Dlatego ciekawy jest ten styk różnych żywiołów, różnych 
prowincji...

Proszę zauważyć, że mass media eksponują wypowiedzi Łukaszenki, 
które w oczach demokratycznej Europy czynią z niego postać raczej 
groteskową.
tak, oczywiście. my też, a mało brakowało, mielibyśmy w polsce kosoś 
takiego. nazywał się tymiński. na Białorusi jego odpowiednikiem był także 
pruszyński. to jest taki polityczny folklor!

Cóż, demokracji trzeba się uczyć przez kilka pokoleń. Chciałbym jednak 
odejść od spraw ogólnospołecznych i zapytać pana o prywatność. 

Rozumiem, iż nie czuje się pan prowincjuszem, jako że nie ma ku temu 
powodów. Mieszka pan jednak w Waliłach...
Wiele znanych osób mieszka na prowincji np. Wojtek Siemion 
w petrykozach, karolina Wajda w Głuchach, Andrzej Strumiłło na 
Suwalszczyżnie. to są jednak miejsca niezbyt odległe od centrum. moja 
sytuacja jest nieco inna. mieszkam dalej. Osoby z zewnątrz, które nie mają 
ze mną do czynienia na co dzień, często w różny sposób wykorzystują 
argument Walił. Osoby mi bliskie są w stanie przyjąć jako naturalne, że 
tu mieszkam. mogłem w końcu pozwolić sobie na to, aby z Walił nie 
wyjeżdżać. nie jest to więc sprawa powrotu. nigdy stąd tak naprawdę nie 
wyjechałem i nie chciałem wyjechać.

Czy w pana przypadku prowincja w sensie przestrzennym ma w ogóle 
rację bytu?
Wydaje mi się, że nie! mogę korzystać z internetu. Więcej, nie opuszczając 
Walił, mógłbym prowadzić pracownię na warszawskiej ASp. potrzebna by 
była do tego kamera cyfrowa i internet. można by było bez najmniejszego 
problemu robić przeglądy i prowadzić rozmowy ze studentami. Byłoby to 
możliwe, gdyby sprowadzić wszystko do elektroniki...

Ale prowincja jakoś przecież istnieje, prawda?
jest to zjawisko intelektualne. istnieje w sensie mentalnym. Geograficznie, 
przestrzennie, fizycznie – w dobie współczesnej technologii – prowincja 
rzeczywiście zanika... Bardzo łatwo jest natomiast wyczuwalna w sferze idei. 
im dalej od centrum, tym jest głębsza. Spójrzmy choćby na malarstwo czy 
architekturę, im dalej od centrum duchowego, tym bardziej jest szkaradne, 
brzydkie, aż wreszcie ‘gaśnie’ w jakichś urbanistycznych monstrach.

Coś, co wychodzi z centrum, deprecjonuje się i pomniejsza na 
prowincji...
centra są bardzo zmienne. Buduje je ekonomia. Weźmy pod uwagę na 
przykład czasy nowożytne. jaką wielką potęgą była Hanza. Wtedy centrum 
intelektu i pieniądza było morze Bałtyckie. Do dnia dzisiejszego jest tak, 
że będąc w Gdańsku, Amsterdamie czy Lubece, człowiek czuje się, jakby 
był w tym samym kraju. Gdy zapuścimy się nieco dalej, mamy już inny 
świat. Wraz z odkryciem przez marco polo nowej drogi na Wschód, 
centrum przeniosło się na południe. Dzięki temu rozwinęły się miasta we 
Włoszech. Wystarczyło odkrycie Ameryki, żeby cała energia powróciła 
znowu do Holandii. Wykształciło się mieszczaństwo. to spowodowało 
rozwój malarstwa w niderlandach. później nastąpił rozwój Francji. powstał 
Wersal, którego prowincjonalną kopię mamy w Białymstoku. jest to zresztą 
doskonały przykład prowincjonalnego – względem paryża – myślenia.

Centrum przeniesione na prowincję, pomniejszone 
i skarykaturyzowane...
Dobrym przykładem kompleksu prowincji, kompleksu Bevelry Hills, są domy 
zbudowane w pobliżu drogi wyjazdowej z Białegostoku do Supraśla. kiedy 
dziś oglądam powiedzmy wystawę malarstwa meksykańskiego w malmo, 
widzę analogie do prac Gierymskiego, podkowińskiego i innych malarzy, 
których twórczość nam się w określony sposób zakodowała... identyczne 
wrażenie odczuwam chodząc po Rydze... Spotykam prowincjonalne 
przykłady idei, które funkcjonowały już gdzieś, kiedyś...

Sztuka na prowincji karleje, deprecjonuje się. Panie Leonie, a czy bywa 
odwrotnie? Czy pańskim zdaniem zdarza się tak, że coś się rodzi na 
prowincji a karleje w centrum?
Oczywiście. często to prowincja zasila centra. pewne idee mogą powstawać 
i powstają przecież także na prowincji. często nie mają one jednak 
możliwości rozwoju w centrum. tak jak z rośliną, która stoi w kącie, z dala 
od światła i nie ma szans się rozwinąć. Osoby wyjeżdżające z prowincji 
do centrum, korzystające z zasobów ekonomicznych tego terenu, z jego 
pokładów intelektualnych, mogą być dla centrum elementem orzeźwiającym, 
siłą napędzającą. jest to zjawisko bardzo częste. chagall, Rodko, Warhol... 
ci wszyscy malarze skądś się wywodzą. W istotny sposób zasilili swoim 
talentem paryż, nowy jork...”.

WAŻnA jeSt ŚWiADOmOŚĆ miejScA. ROzmOWA z LeOnem tARASeWiczem, 
[W:] jAn kAmińSki, metAFizYkA pROWincji, BiAłYStOk 2001
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jAn DOBkOWSki (ur. 1942)
“Spacer wiosny”

akryl/płótno, 147 x 197 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'jan Dobkowski | “Spacer wiosny” 1974 r. | akryl 147cm x 197cm'

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 25 000 - 40 000





twórczość jana Dobkowskiego od samego początku była wiązana 
z ikonosferą hipisów, kontrkulturą rozwijającą się na całym świecie 
od końca lat 60. płynnie przenikające się, obłe formy, wyrazista 
kolorystyka, „pęczniejące” motywy biologiczne i stylizowana na 
secesyjną linia składały się na wyjątkowy styl artysty, konsekwentnie 
realizowany przez lata. Sam Dobkowski przyjmował pozycję 
zaangażowanego obserwatora, który czerpał inspiracje nie tylko 
z okładek i plakatów zachodnich zespołów rockowych, ale także 
z kultury intelektualnej ruchu. nieskrępowany erotyzm, fascynacja 
naturą i ludzkim ciałem obecna w pracach Dobkowskiego wynikały 
nie tylko z zainteresowań formalnych artysty, ale także panującego 
wówczas równościowego dyskursu, proklamującego otwarcie na 
drugiego człowieka, jego seksualność i jej związek z przyrodą. 
przykładem obecnych w ówczesnej debacie środowisk artystycznych 
poglądów może być cytowany wyżej manifest proroka, jednego 
z najważniejszych polskich hipisów, „ojca-założyciela” ruchu. 
W dalszej części tekstu prorok pisał: „(...) trzeba dać siebie innym. 
ja daję im siebie. nie ma mnie, jestem przy nich, i oni są przez 
mnie. zapominać o sobie – powoli wyrzucać siebie – z siebie. 

(…) Siebie widzieć tylko w drugiej istocie. Rozszerzyć człowieka 
nie tylko w czasie, ale i w przestrzeni – tej szczególnej przestrzeni, 
jaką są wrażenia, uczucia innych ludzi. może tak odbarwiając się, 
nieustannie do bieli, przezroczystości – znikniemy?”

Dobkowski w 1968 roku wziął udział w wystawie „Secesja-
Secesja?” w warszawskiej Galerii Współczesnej, a niedługo później 
– w sztokholmskiej Sveagalleriet, gdzie po raz pierwszy został 
uznany za „malarza dzieci-kwiatów”. jego prace bardzo szybko 
zyskały rozgłos za granicą – w 1968 roku Guggenheim museum 
w nowym jorku zakupiło jego pierwszy, czerwono-zielony obraz 
zatytułowany „podwójna dziewczyna”. malarstwo Dobkowskiego 
stanowiło wypadkową psychodelicznych, narkotycznych wizji, 
radości nieskrępowanego erotyzmu, koronkowej, opływowej, 
graficznie prowadzonej linii oraz estetyki pop i op-artu. 
jego twórczość może być porównywana do orientalizujących, 
bardzo dekoracyjnych w swojej ornamentalności plakatów 
Victora moscoso, galicyjskiego grafika działającego w Stanach 
zjednoczonych na przełomie lat 60. i 70.

„(...) Dla nas nie ma jutra, nie ma wczoraj. jesteśmy cali naraz w teraz. nie ma dni. jest jeden 
dzień. Była, jest i będzie jedna godzina. jest jedna sekunda, która jest całym życiem. niszczymy 
ostatni zegar, wewnętrzne poczucie czasu. Wtedy dopiero uwolnione od przedziałów sztucznie 
narzuconych, bo czas jest niepodzielny – życie staje się jednością, nieustannym teraz, wiecznością 
teraz. nieśmiertelność jest wewnątrz śmiertelności, jedyna szansa osiągnąć ją teraz. jeśli mówić, 
to po to, aby odrzucić słowa. Słowa zasłaniają rzeczy. trzeba wejść 'w', my to nazywamy w-w. 
Wejść w rzecz. przede wszystkim w drugiego człowieka. przerwać granicę między nim a sobą”.

mAniFeSt pROROkA, [W:] kAmiL SipOWicz. HipiSi W pRL-u, WARSzAWA 2008, s. 152

jan Dobkowski, lata 70.





twórczość jana Dobkowskiego charakteryzuje się nieskrępowaną 
radością, afirmacją seksualności, koloru i linii. W swoich pracach artysta 
wykorzystuje najczęściej wyraziste kolory podstawowe, łącząc je 
w kontrastowych układach barwnych. inspiruje się przede wszystkim 
formami biologicznymi, które przetwarza w charakterystyczny dla 
siebie sposób, tworząc skomplikowane, wielowątkowe układy splątanych 
linii, plam i kształtów. W tworzonych przez niego pracach z pozornie 
nieczytelnych form wyłaniają się ludzkie sylwetki i symboliczne 
przedstawienia złożonych aktów seksualnych, zakwitają kwiaty, kiełkują 
pnącza i pojawiają się przejrzyste promienie słoneczne. Sam artysta 
mówił o swojej twórczości: „(...) tworzę nastrój. jest on elementem 
intymności, tak jak intymność – nastroju. erotyka to nie tylko bliskie 
kontakty między ludźmi. płodność to erotyka, która dotyczy całego 
świata, także zwierząt, roślinności. nie zajmuję się kontekstem 
kulturowym i socjologicznym erotyki, widzę człowieka jako część 
natury. W moich obrazach staram się wymieszać elementy roślinne, 
zwierzęce i ludzkie, pokazać bogactwo linii tych światów, które tworzą 
jedną całość. chcę pokazać kipiące życie. (…) moje obrazy są bliskie 
pewnym religiom, dla których płodność była problemem nadrzędnym. 
tylko z pozoru niektóre obrazy są antyerotyczne, tak malowane, aby 
obrzydzały erotykę, zniechęcały do rozpusty. Aby osiągnąć swój cel, 
ujmuję temat bardzo drastycznie. Wszystko może ludzi dzielić, ale 

nie erotyka. to przecież współistnienie. prawdziwa miłość jest zawsze 
naturalna i piękna. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie ma głębokich 
przeżyć erotycznych, to nie ma i malarskich” (elżbieta Dzikowska, 
rozmowa z janem Dobkowskim, rosikonpress.pl).

W latach 1962-68 odbył studia w ASp w Warszawie na Wydziale 
malarstwa w pracowniach prof. juliusza Studnickiego i prof. 
jana cybisa. Był współzałożycielem (wraz z jerzym „jurrym” 
zielińskim) grupy „neO-neO-neO” (1967-70). ilustrator wierszy 
Guillaume'a Apollinaire'a „zwierzyniec albo świta Orfeusza” (1963). 
W roku 1968 Dobkowski wziął udział w wystawie „Secesja-
Secesja?” w Galerii Współczesnej w Warszawie, która wywołała 
wielkie zainteresowanie w mediach i wśród krytyków. po sukcesie 
na tej wystawie jego obrazy znalazły się na prestiżowej prezentacji 
„polskie malarstwo współczesne. źródła i poszukiwania” w paryżu. 
Wkrótce też Guggenheim museum w nowym jorku zakupiło 
do swoich zbiorów jego płótno „podwójna dziewczyna” (1968), 
pierwszy czerwono-zielony obraz Dobkowskiego. W okresie stanu 
wojennego uczestniczył w akcjach kultury niezależnej. W 1972 roku 
był stypendystą Fundacji kościuszkowskiej w nowym jorku. Laureat 
nagród, m.in. nagrody krytyki im. cypriana kamila norwida (1978) 
i nagrody im. jana cybisa (1994) za całokształt twórczości.
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jAn DOBkOWSki (ur. 1942)
“Zalążki intensywne”

akryl/płótno, 92 x 73 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'jan Dobkowski | “zalążki intensywne” 75 | acryl 92cm x 73cm'

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





„z postaci, zaludniających te niezwykłe obrazy, zdejmuje szaty; wraz 
z ubiorem giną wszelkie konwenanse i pozory. podejmując próbę 
'ujarzmienia bestii', dąży do pokazania jej niczym nie osłoniętych 
kształtów. podobnie przedstawia istoty będące przedmiotem napaści. 
Owa nagość, nieodłączny atrybut obrazów eugeniusza markowskiego 
zawiera więc w sobie znacznie głębsze treści niż czysto malarskie 
pojęcie indywidualnego stylu. Obrazy te, jak średniowieczne 
egzorcyzmy, służą do zaklinania demonów. Ale sabaty czarownic 
nie odbywają się dziś na odludnych uroczyskach; występek nie jest 
odizolowany od świata bramą piekieł. złych mocy szukać należy 
wszędzie. tak też postępuje markowski w swej sztuce demaskatorskiej, 
przybierającej formę współczesnego moralitetu. Literacki komentarz 
dotyczący zewnętrznej, przedmiotowej warstwy obrazu, mówi tylko 
część prawdy o artyście. poza zasięgiem rozważań pozostaje wówczas 
ta głębiej ukryta, emocjonalna strona dzieła sztuki. W wypadku 
markowskiego formy konkretne posiadają swą wymowę aluzyjną 
i metaforyczną; treści znaczeniowe odwołują się do uczucia; zatarta 
zostaje granica między światem rzeczywistym a krainą wyobraźni. 
(…) tworzy prace surowe. zapełnia je nagimi postaciami ludzi 
i zwierząt. poszczególne elementy – wyraźnie modelowane, a niekiedy 

nawet zamknięte konturem – są z sobą w ciągłym konflikcie. cała 
powierzchnia płótna wykorzystana zostaje do maksimum. Brak miejsc 
spokojnych, traktowanych neutralnie, brak pustej przestrzeni. każdy 
fragment obrazu nieustannie atakuje widza. Artysta często posługuje 
się kompozycją spiętrzonych form. ustawia je w cyrkowe piramidy. 
Akcentuje wysiłek larwowatych istot, walczących o dogodne miejsce 
w tym kłębowisku ciał. pokazuje groteskowe postacie w nieustannym 
ruchu, w napięciu wynikającym z fizycznego wysiłku.  (…) markowski 
porusza się w świadomie ograniczonym kręgu motywów. Aktorzy 
jego spektaklu posiadają podobne rysy, czasem nawet zbliżone gesty. 
zmieniają się tylko sytuacje, wzmaga się lub słabnie napięcie. Dramat 
przeradza się w groteskę, by w kolejnym obrazie znów ukazać 
szokujące kontrasty form, postaci, kolorów. czasem odnieść można 
wrażenie iż artysta eksploatuje te same biblijne przypowieści, ludowe 
porzekadła, dosadne i rubaszne sentencje – odnajdując w nich stale 
nowe treści, które z kolei stają się powodem nowych malarskich 
poszukiwań. na tym polega ciągłość całej drogi twórczej markowskiego 
oraz różnorodność jej poszczególnych etapów”. 

ALekSAnDeR WOjciecHOWSki, euGeniuSz mARkOWSki. mALARStWO, kAtALOG WYStAWY, 
GALeRiA zAcHĘtA W  WARSzAWie, StYczeń 1972, WARSzAWA 1972, s. nlb.
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euGeniuSz mARkOWSki (1912 - 2007)
“Diablo”

olej/płótno, 60 x 50 cm
sygnowany p.d.: 'e. markowski'
sygnowany na odwrociu: 'e. markowski' i opisany na blejtramie: '125 x 113. “DiABLO” 3 - 1' 
na odwrociu, na blejtramie papierowa naklejka z numerem '519'

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





twórczość eugeniusza markowskiego już od lat 50 cechowała się 
indywidualnym rysem, w owym czasie nie miała żadnych odpowiedników 
na gruncie rodzimej sztuki. W 1962 roku na wystawie w zachęcie 
zdzisław kępiński uznał malarstwo markowskiego za “jedno z najbardziej 
zaskakujących zjawisk w obrębie dzisiejszego polskiego malarstwa”. 
jego sztuka zaliczana bywa niekiedy do nurtu nowej figuracji, chociaż 
artysta nie należy do pokolenia jego przedstawicieli. jego niemal 
obsesyjne malarstwo od początku charakteryzowało się niezwykle 
emocjonalnym podejściem artysty i maksymalną ekspresją, które budzą 
skojarzenia ze sztuką prymitywów czy z dużo późniejszą estetyką graffiti. 
Bożena kowalska zauważyła, że brutalne malarstwo markowskiego 
z dwudziestoletnim wyprzedzeniem zapowiadało pojawienie się neue 
Wilde (nowych dzikich). co ciekawe niemcy już wówczas od dawna 
interesowali się polskim “barbarzyńcą”, nazwali go “Lutrem w malarstwie”.

Wizerunki zwierząt należą do stałego repertuaru motywów 
w malarstwie eugeniusza markowskiego, najczęściej bohaterem 

jego obrazów jest jednak człowiek poddany ciśnieniu negatywnych 
emocji, zdeformowany człowiek - potworek, na poły śmieszny, na 
poły tragiczny. Bogata faktura obrazów a także ich groteskowy 
wyraz zbliżają jego sztukę do poetyki art brut i twórczości jeana 
Dubuffeta. pomimo tego obecne jest u markowskiego dążenie do 
podskórnej harmonii, widoczne są odwołania do antyku i renesansu. 
W 1938 r. uzyskał dyplom warszawskiej ASp w pracowni prof. t. 
pruszkowskiego. przez wiele lat pracował jako dziennikarz i dyplomata, 
m.in. w kanadzie i we Włoszech. Właśnie w italii miał możliwość 
zapoznania się zarówno z twórczością klasyków renesansu jak 
i włoskich futurystów. tam też związał się z grupą Libera Associazione 
Arti Figurative, z którą wielokrotnie wystawiał swoje prace. Do 
kraju powrócił w 1955 r. Od 1969 r. był pedagogiem  macierzystej 
uczelni. W 1963 r. artysta brał udział w Biennale w Sao paulo. jest 
laureatem nagrody krytyki Artystycznej im. c. k. norwida z 1984 r. 
oraz ustanowionej w poznaniu nagrody kolekcjonerów im. dr L. Siudy 
z 1998 r.

“Fascynuje mnie rzeczywiste nowe odkrycie, ale nużą nabożnie celebrowane mutacje 
i wyczynowość bylejakości. Szkoda chyba ograniczać sztukę, która w dotychczasowych naszych 
dziejach odegrała przecież niebagatelną rolę, do jakiejś formy para-intelektualnej łechtanki.”   

euGeniuSz mARkOWSki
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euGeniuSz mARkOWSki (1912 - 2007)
„Koń”

olej/płótno, 100 x 74 cm
sygnowany p.d.: ‘e. markowski’

cena wywoławcza: 22 000 zł  
estymacja: 25 000 - 30 000





„jak rzeźbą przebić niebo? czy do tego trudu przystąpić dopiero, 
gdy nawiedzi niemodne natchnienie? Do ilu atmosfer sprężyć w sobie 
emocje, by wybuchły gwałtowną potrzebą wypowiedzenia swojej 
żarliwości, tak gorącej, by farba i krew w złoto się zamieniała, a twardy 
kamień w marzenie?

nie umiem kopiować zastanych rzeczy – zresztą są one już doskonałe 
w swym kształcie – dlatego w swoich kompozycjach opowiadam 
o ludzkich sprawach, a chciałbym zrobić choć jedno zjawisko. może 
się to komuś uda, jeżeli obłaskawi i spoufali się z żywiołem ognia, 
wody, ziemi i powietrza. jeżeli – mimo mentalności człowieka XX 
wieku – spojrzy w lustro i stać go będzie na dziecięce zdumienie na 

widok tak magicznego przedmiotu i jeżeli zrozumie, że fantazja to 
uskrzydlona mądrość.

jak rzeźbą przebić niebo? nie ma na to odpowiedzi ani w książkach, 
ani wśród ludzi – może jest w nie rozłupanej jeszcze skale, 
w nie rozdartej stali, a może między światłem a cieniem. Bo słup 
rozświetlonej wody, wiatr i głos, szkło i włosy, kamień i czas, dym 
i prąd, wreszcie każda materia, która daje cień i ogień może być 
tworzywem sztuki pod warunkiem, że wybierze je, połączy lub 
rozerwie, albo spali wolna i zuchwała fantazja”. 

WłADYSłAW HASiOR, cO mYŚLi WłADYSłAW HASiOR O temAcie,
[W:] AnDRzej BAnAcH. O pOLSkiej Sztuce FAntAStYcznej, kRAkóW 1968
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WłADYSłAW HASiOR (1928 - 1999)
“Opiekun społeczny”, 1980 r.

technika własna, asamblaż, 105 x 128 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ' “Opiekun społeczny” | 1980 | HasiorW'

cena wywoławcza: 55 000 zł  
estymacja: 60 000 - 90 000







„przed paroma laty, w zakopanem, ksiądz wyklinał Władysława 
Hasiora z ambony. Artysta ten wszedł w krąg naszej kultury, 
świadomości społecznej – w aurze świętokradztwa, w aurze czegoś 
poważniejszego niż skandal: prowokacji. zasłużył sobie na to. (…) 
jako jedne z niewielu potrafił połączyć ogromną, zastanawiającą 
wrażliwość, wyobraźnię materialną z głębokim rozumieniem treści 
znaku plastycznego, z poczuciem tego, co w różnych dziedzinach, 
różnych zdarzeniach naszego życia stanowi res sacra: w religii, pracy, 
posiłku, ślubie, w chorobie, starości, śmierci. kawałek drutu, blachy, 
szkła, widelec, medalik, cynowa figurka, strzęp ślubnego woalu, okucie 
trumny – wszystko to w dziełach tego artysty stapiało się nie 
w kompozycję dekoracyjną, nie w uroczy cyrk pomysłów, paradoksów, 
lecz w całość jednorodną, tyleż drażniącą zmysły, co prowokującą 
wyobraźnię zderzeniem symboli, klimatów, sentymentów. Hasiorowi 
udało się przedmioty zwyczajne, banalne, wciągnąć w grę zbijającą 
z tropu, naruszającą codzienne sposoby patrzenia i odczuwania, 
wciągnąć w atmosferę, która przywodzi na myśl obrzędy magiczne, 
czarne msze. niewątpliwie dokonał jakiegoś wyłomu, coś zmienił 
w porządkach wyobrażeń. 

ewolucja kultury wypłatała jednak artyście strasznego figla (…) 
W sposób jednoznaczny twórczość Hasiora sprowadzona została do 
wspólnego mianownika z modą na secesję, lampy naftowe, moździerze 
i stare maszyny do szycia., wciągnięta do lamusa rzeczy dziwnych 
i budzących nieokreślone sentymenty. (…) W zakopanem przyjęty 
został on tak, jak przed pięćdziesięciu laty przyjmowani byli dadaiści. 

to, co pokazał publiczności – brzmiało jak prowokacja. Ale między 
tamtą wystawą w zakopanem a tą w Warszawie upłynęło w pewnym 
sensie pięćdziesiąt lat. W ciągu pół wieku smakosze stanowiący 
publiczność światowych galerii sztuki, nauczyli się asymilować 
prowokacje dadaistów bez żadnej szkody dla spokoju swojego ducha. 
przeciwnie – polubili takie prowokacje, polubili osobliwe przedmioty, 
drażniące materie, w klimacie niesamowitości i magii czują się jak ryba 
w wodzie. polubili Hasiora zwłaszcza, że daje im poczucie kontaktu 
z grozą, z 'sacrum', z niejasnymi 'problemami współczesnej cywilizacji'. 

Otóż – wydaje mi się – że jeśli sztuka ma być dialogiem żywych 
ludzi – trzeba wiedzieć, do kogo się mówi, trzeba wiedzieć, kto 
przyjdzie na głos dzwonu, w który się uderza. i jeżeli się zdarzy, że 
przychodzą tłumy faryzeuszy i czują się jak u siebie w domu – należy 
z tego wyciągnąć jakieś wnioski. taki a nie inny społeczny odbiór 
dzieł Hasiora (…) poczyna bowiem budzić wątpliwości także i co do 
nich samych. (…) pierwsza – dotyczy samego przedmiotu. materialny, 
natrętny, nie pozwala on artyście na opanowanie, usidlenie wszystkich 
swych znaczeń. Wymyka się, zmienia sens, by wreszcie przybrać ten, 
jaki nadaje mu współczesna kultura. (…) Dzisiaj przemawia przede 
wszystkim jako doskonale znany znak wywoławczy 'tandety gustownej'. 
Druga wątpliwość dotyczy istoty prowokacji. może jest ona – za mała? 
zbyt łatwo dająca się zamknąć w stereotyp, ogólnikowa? może, aby 
nie było nieporozumień – trzeba się opowiedzieć ostrzej, wyraźniej, 
choćby to pociągnąć miało za sobą zniechęcenie większości wiernych?” 

AnDRzej OSĘkA, HASiOR, czYLi O pROWOkAcji, „kuLtuRA”, 1966, nR 38

„kto podejmuje się realizacji programu zawartego w słowie SztukA upoważniony jest do 
wszystkich chwytów, jakie istnieją między obiektywizmem a subiektywizmem, między prawdą 
a kłamstwem. może zderzyć logikę z absurdem, może gładzić marmur lub łapać przestrzeń 
w przezroczyste płaszczyzny, albo zderzyć smugę światła z falą dźwięku. Wolno robić płonące 
kwiaty, a z chrześcijańskiego krzyża na powrót ludzką szubienicę pod jednym warunkiem, 
że to działanie fantazją poprzedzone stworzy fakty optyczne udowadniające, iż można 
zmaterializować sugestywne pojęcia bardzo wysublimowane, udowodnić możliwość tego co było 
niemożliwe, zrealizować to, co było tęsknym oczekiwaniem i napawało lękiem i wreszcie to, co 
najtrudniejsze, otworzyć nowe inspirujące horyzonty – spowodować nowe wybuchy fantazji”.   

WłADYSłAW HASiOR



„Sztandary” Władysława Hasiora są unikalnymi obiektami, będącymi 
ewenementem na skalę europejską. to nośne znaczeniowo 
dzieła z pogranicza rzeźby i tkaniny, które artysta wykonywał 
w charakterystycznej dla siebie technice autorskiego asamblażu. 
zaczęły powstawać w 1965 roku – początkową intencją twórcy było 
bezpardonowe zadrwienie z pompatyczności kościelnych sztandarów 
procesyjnych, wojskowych chorągwi paradnych, arrasów i godeł 
rodowych oraz pokazanie rozbieżności pomiędzy ich pełną przepychu 
formą, górnolotnymi hasłami a szarą rzeczywistością, w której były 
prezentowane. pierwsze z nich nawiązywały do kościelnych feretronów 
– Hasior ujawnił w nich swoje zamiłowanie do jarmarcznej estetyki, 
a także poczucie humoru, skłonność do kontrolowanego patosu, 
groteski i kpiny.

„Sztandary” stanowiły też materię artystyczną, którą rzeźbiarz 
wykorzystywał podczas innych działań twórczych. „(…) pochód 

'Sztandarów' – zorganizowany w 1973 r. w łącku, podczas 
folklorystycznego święta kwitnącej jabłoni – stał się nie tylko jedyną 
w swoim rodzaju, przepiękną w swojej plastycznej urodzie manifestacją 
artystyczną, ale i najbardziej przekonywającym dowodem na to, że 
jego sztuka jest w stanie 'wejść pod strzechy', bo… pod nim wyrosła. 
'Sztandar – powiedział Hasior (sam w strażackim uniformie) na 
odprawie z brygadą OSp oddelegowaną do pomocy >>mistrzowi<< 
- czy to sztandar na polu bitwy, czy chorągiew kościelna na procesji, 
czy flaga państwowa w pochodzie, jest to przedmiot, którego się 
nigdy nie opuszcza. te, które tu będziecie nieśli – są godłem waszego 
święta'. i awangardowe, kontrowersyjne dzieła sztuki włączyły się 
w zbiorową świadomość ludowego festynu, jako rzecz dla wszystkich 
naturalna, zrozumiała i bliska… W autentyzmie motywacji, bogactwie 
podtekstów znaczeniowych i artystycznej nośności 'happening' 
prawdziwie godny tego miana” (Anna micińska, Władysław Hasior, 
Warszawa 1983, s. 29).
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WłADYSłAW HASiOR (1928 - 1999)
“Blask gwiazdy”

asamblaż, 300 x 110 cm
na odwrociu naklejka depozytowa z museum Bochum z opisem obrazu i niemieckim tytułem: 'Schein des Sterns'

cena wywoławcza: 30 000 zł  
estymacja: 40 000 - 60 000

pOcHODzenie:
- kolekcja prywatna, niemcy
- museum Bochum, niemcy, depozyt





Andrzej Dłużniewski był jednym z najbardziej konsekwentnych artystów 
awangardowych. mimo że nie związał się nigdy z żadną określoną 
doktryną czy kierunkiem, rozwijane w jego sztuce zainteresowania 
oraz wykorzystywanie niestandardowych mediów zasadniczo zbliżają 
jego działania do sztuki konceptualnej. Również jego refleksja na temat 
roli sztuki bliska była postawie awangardzistów: „Wszystkie walory 
zaangażowania, którego społeczeństwo może oczekiwać od artysty, tkwią 
w samej sztuce, w jej najbardziej czystej postaci; choćby była najbardziej 
abstrakcyjna i trudna w powszechnym zrozumieniu – jest wypowiedzią 
równie społecznie i politycznie, i filozoficznie zaangażowaną” (Andrzej 
Dłużniewski). Radykalne podejście do sztuki i podkreślanie jej 
uwikłania w rzeczywistość cechowały także jednego ze spiritus movens 
europejskiej awangardy – kazimierza malewicza, rosyjskiego malarza 
i teoretyka sztuki, twórcy suprematyzmu i pioniera minimalizmu. to 
właśnie w hołdzie dla kazimierza malewicza powstała prezentowana 
przez nas praca. poza „Obrazem niebieskim” powstały także dwa inne 
płótna – „czarny kwadrat” oraz „czarne słońce”, które stanowiły 
oczywiste nawiązania do słynnego „czarnego kwadratu na białym tle”, 
obrazu, który odmienił XX-wieczną refleksję o sztuce. 

czyste kolory na niezagruntowanym płótnie i redukcja środków 
malarskich stały się dla Dłużniewskiego jednym z wyróżników 

formalnych jego sztuki. prezentowany obraz powstał w 2003 
roku, sześć lat po wypadku samochodowym, w wyniku którego 
artysta stracił wzrok. pomimo tego Dłużniewski nie zaprzestał 
uprawiania sztuk wizualnych, sam artysta mówił po latach, że 
utrata wzroku ułatwiła mu imaginację i wizualizację idei. „Wiąże 
się z tym paradoksalna sytuacja, że właśnie po utracie wzroku 
przyszło mi do głowy, do głowy – to bardzo ważne – aby 
malować obrazy. Oczywiście nie samodzielnie, ale przy pomocy 
żony, przy pomocy macieja Sawickiego, który jest moim byłym 
studentem, a teraz także przyjacielem i ostatnio przy pomocy 
mojego syna, kajetana. przedtem bardzo rzadko malowałem obrazy, 
a kiedy już się pojawiały, miały bardziej charakter rysunkowy lub 
powstawały z innych powodów. natomiast ta sytuacja nie widzenia 
spowodowała, że ja zacząłem widzieć 'do środka'. Wszyscy, 
którzy tracą wzrok po jakimś długim okresie widzenia, nie mówię 
tu o tych, którzy nie widzą od urodzenia, doświadczają tego 
szczególnego 'widzenia do środka'. to jest zupełnie inny rodzaj 
widzenia. znikają realia, ale powstają jakieś inne wizje, bardziej 
z głowy niż z doświadczenia. Wcześniej byłem zaangażowany 
w sztukę abstrakcyjną, konceptualną, a przez to idee zawsze były 
dla mnie ważniejsze i teraz przejście do malowania tych idei nie 
jest takie trudne” – mówił artysta.

„tylko tło jest metafizyczne. W moich obrazach ta szarość płótna to owa Otchłań, która 
fascynowała mnie jako małego chłopca na lekcjach religii. Wielka, pusta przestrzeń tablicy, 
na której katechetka w dolnym, lewym rogu umieszczała niebo, piekło i czyściec, a resztę 
zostawiała Otchłani”.  

AnDRzej DłuŻnieWSki
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AnDRzej DłuŻnieWSki (1939 - 2012)
“Obraz niebieski”, 2002 r.

akryl/płótno, 170 x 120 cm
opisany na blejtramie: '120 x 170 cm | Andrzej DłuŻnieWSki “OBRAz nieBieSki” 2002'

cena wywoławcza: 38 000 zł  
estymacja: 45 000 - 60 000





prezentowana praca pochodzi z etapu twórczości kajetana 
Sosnowskiego, w którym artysta, zafascynowany minimalizmem, 
tworzył cykl „Obrazów pustych”. Rozwijał go w latach 1961-64, 
Sosnowski fascynował się wówczas naturą światła i przydymionymi, 
zgaszonymi kolorami. Obrazy składały się z jednobarwnej płaszczyzny, 
czasem – jak i w tym przypadku – otoczonej kontrastową bordiurą. 
Artysta zamalowywał płótno własnymi palcami, rozsmarowując farby 
dłonią po płótnie. nie używał żadnych innych narzędzi, przez co jego 
kontakt z materią malarską nabierał szczególnego, performatywnego 
charakteru. Dzięki uzyskanej w ten sposób delikatnej fakturze 
płaszczyzna obrazu migotliwie odbija światło. 

Bożena kowalska uważa, że Sosnowski traktuje kolory „nie 'po 
malarsku', ale jako zjawiska fizykalne – doświadczenie w rozważaniach 
nad energetycznymi ich właściwościami. Były próbą weryfikacji 
widzenia, zwróconą przeciw tradycji malarskiego postrzegania barw 
ciepłych przed zimnymi, ale w zgodzie z optyką, której doświadczenia 
dowiodły, że wyższą wartość energetyczną posiada promieniowanie 
świetlne o mniejszej długości fal i większej częstotliwości drgań 

odpowiadające barwom zimnym. Były rozmaitymi rozwiązaniami 
dopełnień kolorystycznych, a także układami, wywołującymi zamierzone 
zjawiska powidoków” ( Bożena kowalska. twórcy – postawy. Artyści 
mojej galerii, kraków 1981, s. 126). We wszystkich jego pracach, jak 
pisała paulina Sztabińska, „(…) bardzo ważną rolę odgrywa natura oraz 
światło. załamując się na wypukłościach reliefu, potęguje zmienność 
kompozycji i uzyskiwanych efektów. igra ono na płaszczyznach w sposób 
taki, jak np. w przyrodzie pole liści łopianu. mają one podobną 
strukturę, ale umieszczone pod różnymi kątami odmiennie odbijają 
promienie słoneczne, pojawiają się na nich lub przestają być widoczne 
niewielkie wypukłości, czasami wydają się płaskie, a innym razem tworzą 
z innymi złożoną 'płaskorzeźbę'. (…) prace Sosnowskiego można 
traktować jako swoisty, artystyczny 'dokument' odkryć z zakresu fizyki, 
chemii i innych nauk (…). jednak równie ważna była bezpośrednia 
obserwacja zjawisk zachodzących w naturze. Działania te wiązały się 
z ciągłym eksplorowaniem nowych, nieodkrytych wcześniej obszarów 
otaczającej nas rzeczywistości i zachodzących w niej procesów” (paulina 
Sztabińska, Geometria a natura. polska sztuka abstrakcyjna w drugiej 
połowie XX wieku, Warszawa 2010, s. 47). 
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kAjetAn SOSnOWSki (1913 - 1987)
“15 - 29”, 1965 r.

olej/płótno, 60 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'kAjetAn | SOSnOWSki | „15 – 29 | 1965'

cena wywoławcza: 20 000 zł  
estymacja: 35 000 - 50 000





„z racji ciekawej pozycji jaką zajmuje w paryżu jest janikowski 
na pewno godny poznania. konstruktywny abstrakcjonizm, który 
uprawia, daleki jest od pustej igraszki przypadkowych form. 
położenie każdej plamy przyporządkowane jest tu bezwzględnie 
całości płótna. ta dyscyplina kompozycyjna, lapidarność form, oraz 
intensywność precyzyjnie wyważonych kontrastów barwy daje pracom 
janikowskiego siłę i skupienie. Wyróżniają się one na zbiorowych 
wystawach świadomością założeń artystycznych i konsekwencją w ich 
przeprowadzeniu. jest on po równi malarzem intelektu i intuicji, chce, by 
w jego obrazach przejawiały się jego tęsknoty, jego wiara i jego poglądy. 
trzeba przyznać, że udaje mu się to wielokrotnie. płótna janikowskiego 
są bardzo polskie w subtelnych, czułych zestawieniach kolorów. 
Odzywają się w nich dalekie echa malowanych skrzyń krakowskich. 
Formy trapezów, kół, trójkątów rozpościerających się na płaszczyznach 
prac janikowskiego cieszą oko logicznym, miękkim wkomponowaniem 
w całość obrazu. jakaś tęsknota zawarta w szerokim i mocnym 
traktowaniu przestrzeni przy jednoczesnych delikatnych przejściach 
barwnych i walorowych sporo mówi o psychice autora. przed 

tymi płótnami słowo ‘abstrakcja’ traci dla wielu swą magiczną moc 
niezrozumiałości. patrząc na nie spostrzega się nagle, że nie brak tu 
podobieństwa do natury. Droga janikowskiego do dzisiejszego stadium 
pracy była daleka. zaczynał artysta od impresjonistycznej abstrakcji, 
od bogactwa środków idąc do coraz większej syntezy formy i koloru. 
zastanawiając się nad obecnymi swymi dziełami twierdzi janikowski, iż 
traktuje je w sposób architektoniczny. niespokojny, często operujący 
efektami przypadkowymi taszyzm – wyraźnie mu nie odpowiada” 
(krzysztof Henisz, „Życie Literackie”, 1957, nr 26 ). 
W trakcie swojej drogi twórczej janikowski od oszczędnych, 
syntetycznych martwych natur przeszedł do malarstwa usytuowanego 
w kręgu abstrakcji geometrycznej i konstruktywizmu. eliminując 
przedmiot na rzecz wzajemnych relacji płaszczyzn i form zbliżył się do 
tradycji malewicza i Strzemińskiego. twórczość mieczysława tadeusza 
janikowskiego jest nadal mało znana, zarówno polskim krytykom sztuki, 
jak i szerszym jej odbiorcom. przyczynił się do tego fakt, iż artysta 
działał w paryżu w latach, kiedy kontakty polski z zachodem były 
ograniczone, sam janikowski nie zabiegał o wystawy i popularność. 
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mieczYSłAW jAnikOWSki (1912 - 1968)
Kompozycja

olej/płótno, 47 x 62 cm
na odwrociu stempel: 'm.t. janikowski'

cena wywoławcza: 22 000 zł  
estymacja: 25 000 - 30 000





cykl „kątów energetycznych” Robakowski realizował od 1975 roku 
przez kolejne 30 lat. Był on wyrazem głębokiej analizy problemu 
istnienia kątów jako kategorii geometrycznej, mającej bezpośrednie 
przełożenia na ludzkie stany emocjonalne. Dla Robakowskiego 
tytułowy „kąt” stał się osobistym fetyszem, swoistym znakiem 
rozpoznawczym jego twórczości. Artysta pisał: „mam intuicję, że 
dysponując trzema kątami uda mi się w dowolny sposób narzucić je 
na tzw. RzeczYWiStOŚĆ, ale też na moją motoryczność biologiczną. 
Dzięki takiemu zabiegowi pragnę spowodować coś w rodzaju napięcia 
energetycznego. to nApiĘcie ma być sensem tej absurdalnej pracy, 
czyli sposobem nadania własnej artykulacji niezależnie istniejącej już 
ode mnie materii”.

prezentowana praca należała niegdyś do kolekcji łódzkiej Galerii 
Wymiany, będącej jednym z ważniejszych punktów na mapie kultury 

awangardowej czasów pRL-u. powstała w 1978 roku z inicjatywy 
józefa Robakowskiego i jego ówczesnej żony, małgorzaty potockiej 
w ich mieszkaniu w łodzi przy ul. piłsudskiego 7/29. miała charakter 
prywatnej, konceptualnej galerii, wzorowanej m.in. na łódzkiej galerii 
Adres ewy partum, warszawskim Biurze poezji Andrzeja partuma, 
galerii na Długiej Andrzeja Dłużniewskiego, Hotelu Sztuki i Biurze 
przewodników po Sztuce i kulturze Andrzeja paruzela, koszalińskiej 
galerii na plebanii Andrzeja ciesielskiego, a także Galerii Autorskiej jana 
kaji i jacka Solińskiego w Bydgoszczy. tego typu miejsca miały charakter 
antyinstytucjonalny w sensie społecznym – stanowiły punkt spotkań, 
tworzyły przestrzeń odczytów, pokazów i wystaw. jak zauważa łukasz 
Guzek, galerie konceptualne były prowadzone przede wszystkim przez 
artystów, a nazwa „autorskie” wskazuje na podobieństwo do autorstwa 
dzieł. Warto je rozważać w kategoriach artystycznych, jako aktywność 
tak samo bliską sztuce, jak wizualne efekty pracy twórców.
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józeF ROBAkOWSki (ur. 1939)
Z cyklu “Kąty energetyczne”, 1975-1992 r. 

akryl/płótno, 92 x 73 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'z cyklu kĄtY eneRGetYczne | (1975 – 1992) | j. Robakowski'
na odwrociu stempel z Galerii Wymiany

cena wywoławcza: 14 000 zł  
estymacja: 20 000 - 30 000





Artysta dojrzewał w reaktywowanym środowisku Grupy krakowskiej, 
będąc pod silnym wpływem twórczości, postawy artystycznej 
i osobowości tadeusza kantora. kolejne doświadczenia i inspiracje 
zdobywał w latach 60. i 70., eksperymentując z konceptualizmem 
i konstruktywizmem. nie bez powodu artysta określany jest 
często mianem „filozoficznego konstruktywisty”. jego artystyczne 
poszukiwania skierowane zostały w kierunku oddziaływania na 
przestrzeń za pomocą sztuki. można dopatrywać się tu wpływu sztuki 
tworzonej przez jana Berdyszaka, Wojciecha Fangora czy Stanisława 

zamecznika. W latach 2010-12 jerzy kałucki pracował nad cyklem 
„przebiegi”. Wspólnym mianownikiem prac wchodzących w skład 
cyklu była dynamika kształtów wymykających się z kadru obrazu. 
za pomocą form geometrycznych artysta starał się zobrazować 
procesy zachodzące w naturze. za pomocą matematyki konstruował 
i odzwierciedlał otaczający go świat. z modyfikacji skonstruowanych 
przez siebie kompozycji powstawały kolejne wersje prac z cyklu 
„przebiegi”.

„Sztuka leży w punkcie przecięcia realności i fikcji, którą może powołać wyobraźnia. Sądzę, że 
dostrzegali to surrealiści, gdy szukali inspiracji w obszarze podświadomości, przyznając jej jako 
źródłu sztuki wyższy walor niż rzeczywistości. przestrzeń geometrii jest podobnie fikcyjna, z tym, 
że utworzona według reguł geometrii. istnieją w niej twory geometryczne, które nie wyobrażają 
przedmiotów, mimo to zdolne są uruchomić naszą wyobraźnię i wywołać szczególną emocję. 
Dzieje się tak, gdyż nabyte doświadczenie realności przecina się tu z obszarem fikcji. Wydaje mi 
się, że takie ujęcie odsłania sedno sprawy”.  

jeRzY kAłucki
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jeRzY kAłucki  (ur. 1931)
“Przebiegi XXII”, 2012 r.

akryl/płótno, 160 x 120 cm
sygnowany i datowany na odwrociu, na blejtramie: 'jerzy kałucki 2012'
opisany na odwrociu, na płótnie: 'pRzeBieGi XXii'

cena wywoławcza: 16 000 zł  
estymacja: 35 000 - 50 000

WYStAWiAnY:
- „jerzy kałucki. przebiegi”, Galeria Starmach, kraków, 5.03-30.04.2013

LiteRAtuRA:
- jerzy kałucki. przebiegi, katalog wystawy, Galeria Starmach, kraków 2013





jerzy Stajuda w swoich obrazach olejnych sięga po rozwiązania 
techniczne znane z malarstwa akwarelowego, takie jak subtelne 
lawowania, świetliste laserunki, rozwodnienie farb. W efekcie powstawały 
wyjątkowe, bardzo charakterystyczne kompozycje abstrakcyjne, 
swoją formą nawiązujące do niejednorodnych układów organicznych, 
biologicznych motywów. O jego twórczości marzena Guzowska pisała: 
„'najlepiej malować porządnie i z talentem, reszta sama się ułoży' – 
radził jerzy Stajuda w 1960 roku na łamach 'Współczesności' tym, 
co się zamartwiali rychłym końcem malarstwa. i sam się do tej rady 
zastosował. zachwycił znawców, zwykłym zjadaczom dóbr kultury 
wcale się nie polecał. twierdził, że malarstwo nie jest dla wszystkich, 
jest dla tych, którzy go potrzebują. A dlaczego dziś potrzebujemy 
obrazów Stajudy tylekroć opisywanych w zachwycie? najpiękniej 
chyba przez joannę pollakównę: 'W obrazach kunsztownych jak 
kunsztowny jest wyszlifowany klejnot, budował rozległe, powietrzne 
przestrzenie o skomplikowanej, świetlno-organowej architekturze 
zórz polarnych. Geometria tych przestrzeni jest trochę zaburzona, 
zwichrowana, zawieszona w przejrzystej atmosferze. Barwy są zawsze 
przezroczyste, takie jakie może przybrać powietrze prześwietlone 
rozmaitą pogodą: od zieloności przez żółcie chłodniejsze i rudawe, 

lekkie zaróżowienia do burzowosinej i liliowej szarości. powierzchnie 
gładkie, szkliste, lekko rozciągnięte. W barwną atmosferyczność wpisuje 
się systemami delikatnych linii wysoka matematyka o muzycznej 
czystości – samowładna, nienaruszona niczyim obliczeniem. (…) Raz 
po raz pojawiają się jaśniejsze pola, często odsłaniające biel podkładu; 
wielokątne, półgeometryczne, otwierają się na głębszy wymiar, na 
tajemniczy i uroczysty zaświat tych dyskretnych dramatów, które 
rozgrywają się na planie dostępnym widzeniu. takimi niezamalowanymi 
fragmentami kompozycji operowali od wieków malarze Wschodu. 
później przejęło je malarstwo znaku, wchłaniając w siebie elementy 
kaligrafii i pisma. (…) czasem stają się one przebłyskami światła – 
obietnicą czy też – groźbą światła. Owa dwuznaczność jest dla mnie 
ważna – pisał Stajuda'. W smakowaniu widoków nierzeczywistości pod 
powłoką laserunków i werniksów roztapiało się to, o czym mówią te 
obrazy. Wystarczyło raz je zobaczyć, żeby potem zawsze rozpoznać. 
tego, co je wyróżnia spośród innych, nie można określić manierą ani 
stylem, jest osobliwością sposobu złączenia momentu historycznego 
z indywidualnością artysty” (Stąd poza czas, marzena Guzowska, [w:] 
jerzy Stajuda. nieznane rysunki. znane obrazy, katalog wystawy, Galeria 
kordegarda 28.01-2.03.2003, Warszawa 2003, s. nlb.).
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jeRzY StAjuDA (1936 - 1992)
Kompozycja, lata 80. XX w.

olej/płótno, 92 x 65 cm
na odwrociu autorskie numery inwentarzowe oraz nalepki depozytowe z muzeum ASp 
w Warszawie

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





„Panie profesorze, co jest dla pana najważniejsze w sztuce? 
na pewno treść emanująca z obrazu, przekazanie jakiejś myśli, czyli 
zwrócenie uwagi na świat, który dzieli się na widzialny i niewidzialny. 
niewidzialny jest znacznie bogatszy od widzialnego, towarzyszy 
nam w każdej chwili życia. Dlatego staram się go pokazać w moich 
obrazach. 

Czyli to, co niewidzialne, ujawnia pan przez widzialne? 
tak, środkami wyrazu staram się poszerzyć i ukazać te regiony 
ludzkich uczuć danych nam przez naturę, których nie jesteśmy 
w stanie zdefiniować słowem. W sztuce można robić wszystko, byle 
tylko nie ilustrować, lecz wyrażać. 

(…) Czy przeszłość i tradycja są ważne? 
tak, bo malarstwo to walka z czasem za pomocą przestrzeni. Ważny 
jest czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. taki właśnie zawarty jest 
w obrazie, bo on działa w czasie, żyje w czasie, ale wyraża pewną 
chwilę. 

Czyli jest ponadczasowy? 
Będzie istniał i działał wtedy, kiedy nas już nie będzie. jeżeli jest 
dobry. 

Pan bardzo wcześnie zaczął obcować z obrazami. Ojciec, Jacek 
Mierzejewski, byt jednym z największych polskich artystów. 
Malował także pana brat Andrzej. 
Właśnie. nie miałem ojca jako głowy rodziny, tylko ojca-malarza. kiedy 
umarł, byłem ośmiolatkiem. Wiadomo było od razu, że Andrzej będzie 
malarzem. ja się broniłem, ale nieskutecznie. W czasie wojny sialiśmy, 
oraliśmy, a w końcu mieliśmy z Andrzejem wspólną pracownię i obaj 
zostaliśmy malarzami. 

Bo obaj mieliście wielki talent. 
talent to nie wszystko. nie lubię słów ‘talent’ i ‘artysta’. najważniejsze 
są charakter i praca. powiedziałbym nawet, że 80 procent sukcesu to 
właśnie ta mozolna, mechaniczna praca, którą trzeba wykonywać także 
wtedy, kiedy nie ma się ochoty. Reszta — to tylko 20 procent. Ale 
podczas tej pracy trzeba mieć wyraźny cel. cézanne mówi, że malarzem 
jest ten, kto maluje osiem godzin dziennie i potrafi namalować białą 
ścianę! i że łatwość jest największym wrogiem malarza! 

Zawsze byt pan tego świadomy? 
proszę pani, tak naprawdę zacząłem świadomie malować, kiedy skończyłem 
60 lat. Wcześniej było tylko dojrzewanie, dochodzenie do celu”.

jeRzY mieRzejeWSki, mALujĘ nieWiDziALne, [W:] eLŻBietA DzikOWSkA, ARtYŚci móWiĄ. 
WYWiADY z miStRzAmi mALARStWA, WARSzAWA 2011, s. 138-146
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jeRzY mieRzejeWSki  (1917 - 2012)
“Alpy I”, 1985 r.

olej/płótno, 100,5 x 131 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu, na blejtramie: 
'jeRzY mieRzejeWSki | pOLAnD – HOLLAnD - „ALpen i” - 100,5 x 131 - 1985'

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

WYStAWiAnY:
- „jerzy mierzejewski. malarstwo, rysunek”, płocka Galeria Sztuki, 2013

LiteRAtuRA:
- jerzy mierzejewski. malarstwo, rysunek, katalog wystawy w płockiej Galerii Sztuki, 2013, s. 28





przez lata był wierny tradycji koloryzmu, którą wpajał także swoim 
studentom. konsekwentnie realizował tematy o kapistowskim 
rodowodzie: martwe natury, pejzaże, portrety, z czasem upraszczając 
ich formę i redukując paletę malarską do gamy szlachetnych odcieni 
szarości. Bardzo poważnie podchodził do swojej roli nauczyciela 
– pisał o niej: „Spotykam grubo zdolniejszych ludzi ode mnie. nie 
gremialnie, ale spotykam od początku takich ludzi. przychodzi młody 
człowiek i przynosi mi coś takiego, o czym mi się nie śniło... tylko 
on o tym nie wie... i ja jestem tym, który może mu uświadomić ten 
proces. ja uczestniczę w procesie uświadamiania młodym ludziom ich 
drogi. czy to nie jest piękne? to jedyna satysfakcja bycia w szkole. 

to przecież na mnie też oddziałuje i mobilizuje” (Andrzej kurzawski, 
O kilku wątkach swojego życia i sztuki, zapisał i zredagował janusz 
marciniak 14.04.1989, źródło: www.zeszyty.asp.krakow.pl). Od 1951 
roku brał udział w ok. 90 wystawach zbiorowych w kraju i za 
granicą. jest laureatem licznych nagród artystycznych i państwowych 
w tym m.in. nagród ministra kultury i Sztuki iii, ii i i stopnia, 
nagrody miasta poznania, nagrody Senatu ASp w poznaniu – 
Scholae Bene merito. Odznaczony m.in.: krzyżem kawalerskim 
Orderu Odrodzenia polski, medalem komisji edukacji narodowej, 
medalem za Ochronę zabytków Województwa poznańskiego, złotą 
Odznaką zpAp.

„Sztuka nie jest dla wszystkich. jeżeli ktoś interesuje się poezją, to musi chcieć ją czytać. Sztuka 
jest elitarna i nie ma sztuki dla mas. Są tylko oddźwięki czegoś przez coś. nie wiem, czy mam 
rację. ja mam głębokie przekonanie, że tak jest. nieprawda, że każdy może tworzyć i żeby 
odbierać, trzeba się też potrudzić”.   

AnDRzej kuRzAWSki
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AnDRzej kuRzAWSki (1928 - 2012)
“Las II”, 1989 r.

olej/płótno 150 x 60 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'A. kurzawski | 1989 r. | “Las ii” | 60 x 150 cm'
na odwrociu naklejka z numerem '83'

cena wywoławcza: 12 000 zł  
estymacja: 15 000 - 30 000

WYStAWiAnY:
- „Andrzej kurzawski. malarstwo”, muzeum narodowe w poznaniu, 2008
- „kurzawski i rówieśnicy” centrum kultury zamek, poznań, 2008

LiteRAtuRA:
- Andrzej kurzawski. malarstwo, katalog wystawy indywidualnej, muzeum narodowe w poznaniu, 2008, poz. kat. 66, s. 108
- trzy wystawy, jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin artysty, poznań 2008, poz. kat. 6





„Obrazy młodego polaka kowalskiego, komponowane z zasady wzdłuż 
osi pionowej, ukazują malarza rasowego, obdarzonego umiejętnością 
przyrządzania niezwykłych barw, stwarzania ciepłej a zarazem subtelnej 
atmosfery i odznaczającego się przy tym ujmującą powściągliwością… 
to malarstwo wysmakowane, lecz dyskretne, spodoba się na pewno 
tym, którzy cenią umiar i lubią wyszukane a niepretensjonalne 
współbrzmienia kolorystyczne…” (michel courtois, z recenzji wystawy 
Andrzeja S. kowalskiego w Galerie Lambert, 1961). przytoczony cytat 
stanowi świadectwo na to, że na początku lat 60. kowalski był już 
artystą znanym i rozpoznawalnym, docenianym nie tylko przez krytykę 
polską, ale i zagraniczną. Świadczą o tym jego sukcesy wystawiennicze 
w kraju, jak i poza jego granicami. Artysta był aktywnym członkiem 
Grupy krakowskiej i wystawiał z nią od początku – od roku 1958. 
pierwsza indywidualna wystawa kowalskiego odbyła się w krakowskich 
krzysztoforach w 1962 roku, następne lata przyniosły kolejne wystawy 
w krakowie, paryżu, chicago czy Genewie i spotkały się z życzliwym 
przyjęciem ze strony krytyki. W twórczości malarskiej i graficznej 

Andrzeja S. kowalskiego od końca lat 50. przenikają się organiczne, 
swobodne formy plam o charakterystycznej tonacji barwnej 
(brązów i żółcieni oraz oliwkowych zieleni i szarości), komponowane 
z konsekwentnym porządkiem geometrii. intuicyjne rozstrzygnięcia 
malarza dopełniane są wyraźnym pierwiastkiem racjonalnym. na 
powierzchniach geometrycznych pól umieszczał ekspresyjne motywy, 
najczęściej o formach abstrakcyjnych przywodzących skojarzenia ze 
światem organicznym. Sam artysta zapytany o to, co wpływa na 
jego język artystycznej wypowiedzi, mówił, że to, co interesuje go 
najbardziej, to „dramat materii. Wyrażam go biegunowo skrajnymi 
płaszczyznami faktur: zupełnie płaską i spiętrzoną, nawarstwioną, 
spontaniczną” (O. Wieczorek, W pracowniach plastyków (2). 
Abstrakcje Andrzeja S. kowalskiego, „Wiadomości zagłębia”, 20-
26.04.1962). mimo że faktura w jego obrazach jest niezwykle żywa, 
często wielowarstwowa, jego sztuka daleka jest od tego, co określamy 
mianem malarstwa materii tak chętnie uprawianego przez artystów 
pokolenia kowalskiego.

„człowiek skazany jest na przemierzanie nocy, która jest na miarę jego epoki. Być może ta noc 
zanurzona jest w przestrzeni światła. Ale ta droga nie może być porzucona, nawet gdybyśmy 
wiedzieli, że wejdziemy w obszar ciemności jeszcze bardziej nieprzeniknionej. Artysta musi 
towarzyszyć ludzkości na tej drodze”.  

AnDRzej S. kOWALSki
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AnDRzej S. kOWALSki (1930 - 2004)
“Obraz R-p-f ”, 1970 r.

olej/płótno, 100 x 70 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'A.S. kOWALSki 70', opisany na blejtramie: 'RDm 6' oraz numer '15'
na odwrociu szczątkowo zachowana nalepka własnościowa

cena wywoławcza: 17 000 zł  
estymacja: 25 000 - 40 000

WYStAWiAnY:
- Galeria Sztuki Współczesnej BWA, katowice, 5.04.-5-05.2013

LiteRAtuRA
- Andrzej S. kowalski, [red.] jan trzupek, katowice 2013, s. 168 (wykaz prac)





„W muzeach archeologii szukałem radości oka, ciśnień i doświadczeń 
w strukturach wymarłych gatunków, w przekazach geologicznych 
i śladach kataklizmów, w pamięci skamielin zwierzęcych i roślinnych, 
w minerałach, w pierwszych zadrapaniach skalnych i pierwszym 
alfabecie, w ceramice archeologicznej... Wszędzie tam szukałem 
własnej formuły ludzkiego losu. Szukałem najprostszego języka 
międzyludzkiego porozumienia, znaku mocy, nieosiągalnej pełni formy. 
W pogardzanych i niedostrzeganych kamieniach polnych, w kamieniach 
morskich formowanych przez wodę. W tych wszystkich wędrówkach 
dostrzegłem niezwykłe bogactwo formy i zrozumiałem, że wyobraźnia 
moja może wędrować ogromnie daleko.
W podziemiach Luwru, w rzeźbie archetypu sztuki – szukałem 
odnalezienia się, szukałem formy znaku, własnej racji wypowiedzi, 
własnej transpozycji. Szukałem konkretności i większego scalenia, 
umiejętności patrzenia wstecz i do przodu. Starałem się zobaczyć 
i pokazać współczesność, nowy kształt i wymowę obrazu. nade 
wszystko jednak człowieka, sens jego istnienia, dramatu i lęku, 
niepokoju naszego czasu.
W malarstwie z Luwru do XiV wieku – szukałem najcenniejszej 
tajemnicy człowieka, formy ludzkiej i pozaludzkiej egzystencji, 
szukałem doświadczeń warsztatowych, wzruszeń barwy i światła, 
formuły ujawniającej temat. Szukałem także konkretu, obrazowej 

sugestii. Stawiałem też sobie pytania, szukałem sacrum. myślałem tam 
o współczesnym pulsowaniu, zastanawiałem się, czy literatura obrazu 
musi i może istnieć. nie gardziłem przy tym zdobyczami Braque’a, 
picassa oraz Wolsa. taka była moja droga do zatrzymania się przed 
Rembrandtem.
zrozumiałem wówczas, że muszę nieustannie kształtować siebie, 
szukać środków przekazu, powołać z głębi wieków, z własnego 
wnętrza siły do znalezienia rozległego, własnego symbolu. Aby każda 
najmniejsza rzecz była zaangażowana w wytworzenie obrazu – 
uniwersalnego mitu, kiedy człowiek, zwierzę, krajobraz stapiają się 
w jedną ideę.
W moim malarstwie wyrażam siebie, chcę mówić o dramatach 
człowieka niosącego krzyż miłości, nadziei, rozpaczy i wiary. przez 
kolor i niuanse formy starałem się znaleźć spokój i ciszę, niepewność 
gwałtowności, siłę oddziaływania elementarnej prawdy i nieuchwytnych 
emocji.
chodzi o to, aby patrzący na obraz znaleźli prawdy wiary i niepokoju, 
aby znaleźli treść i myśli moje. Bo tylko ten ma prawo do malowania, 
dla którego twórczość stanowi treść myśli i życia. Bo malarstwo 
to człowiek! Sam człowiek, który maluje aby znaleźć siebie i to co 
w nim jest, co łączy indywidualne doznania z doznaniami ludzkości”. 

HenRYk muSiAłOWicz
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HenRYk muSiAłOWicz (1914 - 2015)
Z cyklu „Sacrum”, 2003 r.

akryl, technika mieszana/płyta, 94 x 79 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'z cYkLu | SAcRum | 2003 | 94 x 79 
muSiAłOWicz'

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 15 000 - 30 000





W latach 1949-55 w polsce proklamowano doktrynę socrealizmu. 
Obrazy, rzeźby i grafiki musiały być podporządkowane określonym 
przez moskwę wytycznym, sprowadzającym się do „realistycznej formy 
i socjalistycznej treści”. W tym czasie urszula Broll studiowała na 
krakowskiej Akademii Sztuk pięknych. Artystka rozpoczynała swoją 
karierę w momencie gomułkowskiej odwilży, jednak już zdecydowanie 
wcześniej sprzeciwiała się tzw. oficjalnej sztuce. jak pisał janusz 
zagrodzki: „decyzję o widzeniu innej rzeczywistości, niż ta, która 
wpajana była przez doktrynę socrealizmu, podjęła Broll na początku 
lat 50. W tym pierwszym, najwcześniejszym okresie twórczości 
malowała tematy śląskie, syntetyzowała ich naturalną ekspresję. przyjaźń 
z konradem Swinarskim, wywodząca się jeszcze z okresu studiów 
i jego fascynacja osobowością Władysława Strzemińskiego, zwróciła 
jej uwagę na sposób analizowania formy i teorię widzenia mistrza 
międzynarodowej awangardy. tragiczna śmierć Strzemińskiego stała 
się symbolem losu artysty w państwie komunistycznym. Swinarski 
zaraził ją bezkompromisową postawą przedwcześnie zmarłego twórcy. 
notowane przez studentów wykłady, z których wyłoniła się później 
'teoria widzenia' traktowane były jak tajna bibuła, umożliwiająca 
uzupełnienie wiedzy o procesie kształtowania sztuki nowoczesnej, 

a szczególnie świadomości wzrokowej artysty. członkowie, powołanej 
w 1953 roku w katowicach (wówczas Stalinogród), początkowo 
studyjnej Grupy St-53, m.in.: urszula Broll, klaudiusz jędrusik, Hilary 
krzysztofiak, maria Obręba, zdzisław Stanek, konrad Swinarski 
postanowili sprawdzić w praktyce przedstawione założenia teoretyczne. 
zaleceniem, najczęściej przekazywanym przez Strzemińskiego, była 
sugestia odnajdywania drogi 'ewolucyjnego rozwoju sztuki', pogłębiania 
wiedzy o kształtowaniu się języka wizualnego. (…) Rozpoznanie 
istoty kubizmu i wynikających z niego konsekwencji, stanowiło dla 
Broll i Grupy St-53 podstawowy problem artystyczny. Bezpośrednim 
rezultatem odkryć kubizmu były wystąpienia awangardy odwołujące się 
do logiki pracy twórczej, składające się na racjonalny nurt sztuki. inny 
wymiar kreacji wynikał ze swobodnego łączenia obrazów według zasady 
najprostszych skojarzeń, umożliwiających kształtowanie znaczeń według 
podświadomych dążeń umysłu. W tym ekspresyjno-emocjonalnym 
wyrażaniu odczuć znakomicie mieszczą się dojrzałe dzieła 
ekspresjonistów, dadaistów, surrealistów”(janusz zagrodzki, urszula Broll 
i Grupa St-53, urszula Broll. malarstwo (lata 50. i 60.), katalog wystawy 
Galeria czas, Będzin 19.10.-29.10.2004, Galeria nautilus, kraków, 3.11-
16.11.2004, kraków 2004 s. 5-6).
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uRSzuLA BROLL (ur. 1930)
Kompozycja, 1957 r.

olej/płótno, 41 x 56 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'uRSzuLA BROLL 1957'
na odwrociu nalepka z galerii czas z opisem obrazu i trudno czytelne stemple wywozowe

cena wywoławcza: 7 000 zł  
estymacja: 9 000 - 20 000

WYStAWiAnY:
- urszula Broll. malarstwo (lata 50. i 60.), Galeria czas, Będzin 19.10-29.10.2004, Galeria nautilus, kraków, 3.11-16.11.2004 

LiteRAtuRA:
- urszula Broll. malarstwo (lata 50. i 60.), katalog wystawy, Galeria czas, Będzin 19.10-29.10.2004, Galeria nautilus, kraków, 
3.11-16.11.2004, kraków 2004, s. 21 (il.), poz. kat. 13





„kiedy szukałem odpowiedzi na pytanie, co w najbardziej istotny 
sposób charakteryzuje malarstwo mariana czapli, widziałem w nim 
przede wszystkim drogi ocalenia. Są to drogi ocalenia sztuki samej w jej 
autentycznej postaci, ocalenie immanentnej obecności sacrum w sztuce, 
ocalenie obrazu człowieka, który w całej wielkiej sztuce był obecny jako 
nośnik treści humanistycznych. to wiele, to bardzo wiele, choć dużo 
jeszcze innych rzeczy można i należy o tej sztuce powiedzieć. Ocalić 
sztukę, wiarę w jej sens i możliwość istnienia – w sytuacji, gdy prawie 
wszystko uważane za sztukę sztuką nie jest – to doprawdy wspaniałe 
zadanie. jest to możliwe – niezależnie od wielkiego talentu artysty – 
dzięki mocnemu oparciu się na wartościach, które zawsze wielką sztukę 
konstytuowały: na pięknie, prawdzie i Dobru. W malarstwie mariana 
czapli (które bliższe mi jest niż rysunek) mamy do czynienia ze 
wspaniałą orkiestracją mocnych, nasyconych i kładzionych na ogół dużymi 
płaszczyznami kolorów. piękno tego koloru może zadowolić każdego, kto 
– bodaj od matisse’a – pragnął i potrzebował takiego przeżycia. i jest 
jakąś tajemnicą malarza, że kładzie kolor w sposób w zasadzie płaski, 
a widz odbiera to jako formę pełnowymiarową, dynamiczną i nie mającą 

nic wspólnego z tzw. dekoracyjnością, jako formę pełną wewnętrznego 
napięcia. te, najbardziej ogólnie zasygnalizowane cechy, świadczą o tym, 
że mamy do czynienia naprawdę z wielkim malarstwem” (Wojciech 
Skrodzki, Drogi ocalenia, [w:] Akademia prezentuje: czapla. malarstwo, 
Warszawa 2009, s. 17).

marian czapla uczęszczał do Liceum plastycznego w kielcach. 
Studiował w warszawskiej ASp u prof. Haliny chrostowskiej, 
prof. józefa pakulskiego i u prof. Stefana Gierowskiego, u którego 
uzyskał dyplom w 1972 roku. Realizował głównie ekspresyjne 
malarstwo sztalugowe, tematycznie poświęcone ludzkiemu cierpieniu 
i odwołujące się do przeżyć religijnych. Współzałożyciel grupy 
„Sympleks S 4”. miał dziesiątki wystaw indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i za granicą, a jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych 
i kolekcjach prywatnych w kraju oraz we Włoszech, Francji, 
w Finlandii, Anglii, Szwajcarii i uSA. Od 1972 roku był pracownikiem 
dydaktycznym macierzystej uczelni – do śmierci w 2016 roku 
prowadził pracownię malarstwa w warszawskiej ASp.
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mARiAn czApLA (1946 - 2016)
“Okno”, 1974 r.

olej/płótno, 100 x 140 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'mARiAn czApLA | “OknO” - OLej 1974 | 140 x 
100'

cena wywoławcza: 13 000 zł  
estymacja: 18 000 - 30 000





prace jana Szancenbacha stanowią ucieleśnienie idei polskiego 
koloryzmu. tworząc swój własny język malarski, pełnymi garściami 
czerpał z doświadczeń kapistów i francuskich postimpresjonistów, m.in. 
paula cézanne’a i pierre’a Bonnarda. malował głównie doskonale znane 
z historii sztuki tematy – martwe natury i portrety – łącząc w nich 
świetlistość koloru, wyrazistość barw i charakterystyczny, fakturowy 
modelunek. niechętnie zwracał się w stronę informelu i nowych 
form artystycznych, przez lata pozostał wierny wypracowanym 
wcześniej formułom. W jednym z wywiadów mówił o  swojej podróży 
artystycznej do paryża w następujący sposób: „ (…) zobaczyłem 
tam zalew abstrakcji i odrzuciło mnie. Abstrakcja nie przylega ani do 
mojego temperamentu, ani do moich potrzeb – więc wycofałem się”. 

Według katarzyny jankowiak-Gumnej „(…) Szancenbach uznał 
również, że eksperymenty nie gwarantują trafności malarskiej 

wypowiedzi, a oddać swoją prawdę o świecie można najprostszymi 
środkami wyrazu: pochwałę życia, światła, przyrody – rozświetlonym 
pejzażem, dramat przemijania – widokiem uśpionego zimą sadu, 
osobistą tragedię – bukietem usychających kwiatów. (…) przez 
kilka dziesięcioleci rodziły się setki przepięknych obrazów, płótna 
rozjarzone gorącymi charakterystycznymi 'cynobrami Szancenbacha', 
wibrujące turkusowymi błękitami skontrastowanymi z nasyconymi 
żółcieniami, kompozycje w zieleniach zestawionych z różami, 
kwiaty, arbuzy i butelki, raki i muszle, cykle pejzaży polskich gór 
i norweskich fiordów. Obrazy cieszące oko, zmuszające widza 
do szacunku i podziwu dla mistrzostwa oka i ręki, ale także 
skłaniające do refleksji. takiego jana Szancenbacha – malarza – 
znamy” (katarzyna jankowiak – Gumna, jan Szancenbach, katalog 
wystawy państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, 7-30. 11. 2003, 
Sopot 2003, s. 7). 

„czasami słyszę nagany, że maluję tylko martwe natury i pejzaże, 'nic nowego'… cóż ja mogę 
malować 'nowego'? pozostawiam to tym, którzy w swej pysze sądzą, że malując brudem 
zeskrobanym z palety różne 'bebechy', są w stanie ukazać tragedie, bezprawie i upodlenie, jakie 
współczesność niesie coraz pośpieszniej światu”.   

jAn SzAncenBAcH

71

jAn SzAncenBAcH (1928 - 1998)
“Zielone i czerwone”, 1970 r.

olej/płótno, 100 x 124,50 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Szancenbach 70'
opisany na odwrociu: 'jAn SzAncenBAcH | zieLOne i czeRWOne |1970'

cena wywoławcza: 20 000 zł  
estymacja: 25 000 - 40 000





Ostatnie lata życia były w twórczości jana cybisa niezwykle intensywne. 
W 1957 roku artysta powraca na swoją macierzystą katedrę malarstwa 
w warszawskiej ASp, otrzymuje również upragnioną pracownię malarską 
z mieszkaniem przy ul. karowej oraz zostaje wybrany prezesem zG zpAp. 
W tym też roku odbywa podróże do chin, mongolii i korei. W 1965 
roku zorganizowana zostaje  w muzeum narodowym w Warszawie duża 

monograficzna wystawa, na którą złożyło się 91 obrazów olejnych, 48 
akwarel i gwaszy. cieszyła się ona dużym powodzeniem oraz pochlebnymi 
recenzjami. W opinii józefa czapskiego była ona „koroną sukcesu jego 
życia”. W 1968 roku cybis żegna się z Akademią i przechodzi na 
emeryturę. przez ostatnie lata życia maluje bez przerwy, często od świtu 
do późnej nocy, niechętnie pokazując innym wyniki ten pracy.

„u nas artysta czeka na natchnienie. Starzy mistrzowie, a nawet ci we Francji, świeżej daty, 
których znalem, pracowali systematycznie jak w urzędzie. jak się tak pracuje, natchnienie jest 
niepotrzebne”.   

jAn cYBiS
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jAn cYBiS  (1897 - 1972)
“Martwa natura. Naczynia”, 1966 r.

olej/płótno, 38,5 x 61 cm
sygnowany p.d.: 'j. cybis'
odwrocie obrazu pokryte białą farbą; dwukrotnie naniesiony napis: 'j. cYBiS |  m.n. nAczYniA 
38 x 61 1966 r. ' pośrodku płótna stempel z napisem odręcznym: 'zGODA miniSteRStWA 
kuLtuRY i Sztuki | - zezWALA SiĘ nA WYWóz zA GRAnicĘ | ckz - R/W/4/74' [podpis 
nieczytelny]; na listwie dolnej napis: '38 x 60'; ponadto szereg napisów farbą na ramie - na listwie 
bocznej: '- z. Gł. z.p.A.p. - 769/48'; na listwie dolnej: '12F. 61-50. '

cena wywoławcza: 26 000 zł  
estymacja: 30 000 - 40 000





„...jAckieWicz nie jest malarzem uroków świata. piękna natury w jej 
całym bogactwie, różnorodności, zmienności. jego wizja artystyczna 
jest pełna powagi i zamyślenia. ze skomplikowanego, złożonego 
zespołu zjawisk, jakie składają się na rzeczywistość, wybiera tylko 
poszczególne elementy, jakby poszczególne ogniwa. One to stają się 
postaciami dramatu, jaki rozgrywać się będzie w jego obrazach. ta 
cecha charakterystyczna twórczości jackiewicza może najwyraźniej 
demonstrować się poprzez układy kompozycyjne, jakich używa w swych 
płótnach. układem kompozycyjnym najbardziej znamiennym dla jego 
obrazów jest bowiem układ centralny, zamknięty i to zamknięty nie 
ramą obrazu, ale pasami jednobarwnego i gładkiego na ogół tła, które 
jakby przedłużało się we wszystkich kierunkach poza ramy. na tym 
niezróżnicowanym martwym tle, powołuje do życia formę – istnienie. 
nadaje jej kształt precyzyjny, jasno określony, niemal inżynierski, 
a wnętrze jej nasyca pulsującym bogactwem życia, w podziałach 
wewnętrznych, zmienności faktury, płynności przejść barwnych. ta 
wyizolowana z neutralnego otoczenia forma zasadnicza, czy będzie nią 
fragment ziemi, czy też figura lub głowa, stają się elementem samym 
dla siebie, bez żadnych relacji z otoczeniem, ukazane jakby w pustce 
nieożywionej, obojętnej przestrzeni. i tak jak umysł ludzki pochłonięty 

jakimś problemem, na nim i jego treści koncentruje wszystkie swe myśli 
bez reszty – lub tak, jak w stanach silnego przeżycia emocjonalnego, 
uczucie przez swą intensywność eliminuje wszystko, co nie jest z nim 
związane – podobnie jackiewicz, w swojej twórczości, dokonując wyboru 
poszczególnego elementu z rzeczywistością – wyizolowuje go z całego 
zespołu, by w tym odosobnieniu niezamąconym sprawami ubocznymi, 
móc skoncentrować na nim wyłącznie uwagę – ukazać jego istotę, 
jego logikę, jego strukturę, jego wewnętrzną dialektykę. Artysta jakby 
rozbijał, rozkładał całą skomplikowaną, złożoną budowę rzeczywistości 
na poszczególne elementy, niemal unicestwiał ją, dematerializował 
ją – aby następnie w swej wyobraźni materializować i ożywić jeden 
z jej elementów, na którym zatrzymała się i skoncentrowała jego 
uwaga, i aby przez tę koncentrację pogłębić spojrzenie, dojść do 
wszechstronniejszego poznania, i w konsekwencji do uogólnienia 
opartego o analizę tego poszczególnego jednostkowego fenomenu. 
ten czynnik poznawczy intelektualnego badawczego spojrzenia, 
wyraża się może najdobitniej w konstrukcji formy. precyzji i jasności 
jej definiowania, gdzie nie ma miejsca na żaden przypadek, na żadne 
podświadome odruchowe działanie ręki” (Stanisław teisseyre, malarz 
dramatu istnienia, „Litery”, lipiec 1964).
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WłADYSłAW jAckieWicz (1924 - 2016)
“Obraz XI/90”, 1990 r.

olej/płótno, 150 x 110 cm
sygnowany p.d.: 'jackiewicz'
opisany na odwrociu, na blejtramie: 'W. jAckieWicz OBRAz Xi / 90 150 x 110'

cena wywoławcza: 22 000 zł  
estymacja: 30 000 - 40 000





Figura psa należy do stałego repertuaru motywów pojawiających się 
w obrazach i grafikach jacka Sroki. pierwsze kompozycje, w których 
pojawia się sylwetka czworonoga, powstały na początku lat 80., 
cechuje je większa doza ekspresji, zarówno w stosowanych barwach, 
jak i kształtowaniu formy, oraz charakterystyczna dla płócien Sroki 
narracja. Wśród tych wczesnych prac wymienić można takie obrazy jak 
„pies ze strzykawką w pysku” (1982), surrealistyczny „ten pies zjadł 
dziecko” (1985) czy metaforyczna scena „człowiek i jego człowiek 
pies” (1984). Hybrydyczne ludzko-zwierzęce stworzenia pojawiają 
się także w grafikach, m.in. w pracy „człowiek kot i człowiek pies” 
(1983). ekspresyjny, niepokojący charakter przedstawień przywodzi na 
myśl płótna jana Lebensteina, zwierzę staje się w nich człowieczym 
alter ego ucieleśniającym nieujarzmione popędy. temat „człowieka-
psa” wystąpił też między innymi w „Sanatorium pod klepsydrą” 

Brunona Schulza, gdzie symbolizował psią stronę natury ludzkiej, czyli 
współistnienie serwilizmu i uległości wobec swojego pana z prymitywną 
i irracjonalną agresywnością wobec obcych. W latach 90. sceny 
nabierają charakteru anegdotycznego, powstają takie kompozycje jak 
„psy i ich alter ego”, później, po roku 2000, m.in. biało-czerwony „pies 
narodowy”. prace z tego okresu, podobnie jak prezentowany „pies ze 
wspomnień”, stanowią raczej zapis spotkań i obserwacji aniżeli sceny 
o charakterze metaforycznym. co znamienne, pies nie występuje 
już w nich jako groźna bestia, ale towarzysz człowieka – taki zwrot 
ma związek z osobistymi doświadczeniami Sroki, który, zapytany 
w jednym z wywiadów o swój stosunek do psów, odpowiada: „z tymi 
zwierzętami  miałem zawsze  kłopot. nazwijmy to lekką kynofobią. 
przez całe lata trzymałem się od psów z daleka. i tak miało zostać. 
pojawiać się mogły tylko w moich pracach, gdzie grały różne role. Ale 
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jAcek SROkA (ur. 1957)
“Pies ze wspomnień”, 1993 r.

olej/płótno, 100 x 200 cm
sygnowany i datowany śr.d. w obrębie kompozycji: 'SROkA 1993'

cena wywoławcza: 7 000 zł  
estymacja: 12 000 - 20 000



niespodziewanie  przyplątała się do nas suczka – podrzutek. jakoś 
musimy żyć ze sobą. nie jest to łatwe”.

jacek Sroka ukończył studia na Wydziale Grafiki krakowskiej Akademii 
Sztuk pięknych, pozostaje aktywny twórczo, zarówno w dziedzinie grafiki, 
jak i malarstwa sztalugowego. Do podstawowych wyróżników twórczości 
jacka Sroki należy groteska, czarny humor, obserwacja rzeczywistości i jej 
rejestracji przez pryzmat metaforycznego myślenia i intelektualnej analizy. 
jak pisze Barbara kokoska: „źródeł tej sztuki, jak i specyfiki wyobraźni 
jacka Sroki, szukać należy przede wszystkim w krakowskiej szkole grafiki 
mocno zakotwiczonej w tradycji Witkacego czy Romana jaworskiego. 
Szkoła ta czerpała także z pisarstwa Franza kafki i przedwojennego 
ekspresjonistycznego teatru – idylla zderzała się w niej z horrorem, 
a patos z wulgarnością i perwersją. już w czasie studiów Sroka dostarczał 

do gazety zakładowej 'echo Budowy' rysunki satyryczne, ujawniające 
umiejętność skondensowanego i ironicznego myślenia. W ostatnich 
latach nauki w Akademii poszukiwał indywidualnej formy odpowiadającej 
zarówno potrzebom młodzieńczej fantazji, jak i czasom politycznego 
fermentu końca lat 70. znalazł ją w silnie ekspresjonistycznym, 
poddanym deformacji kształcie, w figuratywności niosącej wieloznaczny, 
a często i wielostopniowy przekaz. nieobca jest mu znaczeniowa gra 
semantyczna, jak i odwoływanie się do kulturowego dziedzictwa, scalanie 
w jedno różnych, często skrajnie nieprzystających wizji, zaskakiwanie 
widza przewrotnymi tytułami prac. Oeuvre artysty jest wielowątkowe, 
ale jego podstawowym tematem pozostaje zawsze człowiek”. niezwykle 
bujna wyobraźnia połączona z intelektualną błyskotliwością, erudycyjne 
odwołania do literatury, filmu, muzyki sprawiają, że jego twórczość stanowi 
uniwersalną metaforę współczesnego świata.



„'Obraz jest dobry wtedy, kiedy ja go namaluję' – powiedział edward 
Dwurnik w jednym z wywiadów przy okazji swoich 70. urodzin. 
zabrzmieć może to dość dziwnie zważywszy na fakt, iż Dwurnik 
namalował dotychczas ponad 5.100 obrazów i 22.500 innych prac. 
czy przy takiej ilość można brać twierdzenie Dwurnika za prawdę 
i wewnętrzne przekonanie artysty, czy też stanowi to rodzaj autokreacji 
– pozy, na użytek krytyków, obiorców czy kolekcjonerów? jedno jest 
pewne, edward Dwurnik nie jest 'zafałszowany'. Wielokrotnie przekazuje 
informację o wielkości swego dorobku, tak by nie powstało wrażenie, 
iż są to prace absolutnie trudno dostępne. Bez ogródek wskazuje, 
iż chce prześcignąć picassa, który namalował samych obrazów ponad 
10.000. Dla osób, które nie do końca zdają sobie sprawę z rozmiarów 
twórczości poszczególnych artystów, podane wyżej liczby mogą być 
wręcz zatrważające. Ale Dwurnik nie tyle taki postawił sobie cel, 
by 'osiągnąć' taką liczbę, jest to efekt całkowicie inny – nie potrafi 
on bowiem żyć bez malowania, jest to dla niego nałóg i rutyna 
jednocześnie. (…) jego była żona, teresa Gierzyńska, także spogląda na 
rozmiar twórczości Dwurnika nie z perspektywy zapotrzebowania rynku, 
ale owej koniczności tworzenia: 'edward zawsze miał wielką, niemalże 
kompulsywną potrzebę malowania. codziennie pracował przez wiele 
godzin, nie potrafił zrobić nawet dnia przerwy. W latach 70. byliśmy dość 
biedni, często brakowało nam pieniędzy na nowe płótna i ramy. Wtedy 
edward wybierał obraz, który wydawał mu się nieudany i malował na 
nim nowy'. czy Dwurnikowi już na początku kariery towarzyszyła chęć 
obniżenia i zmniejszenia aury wokół sztuki? Likwidacji tego poziomu 

dostojności, który z artysty czyni bohatera? to było świadome działanie. 
tematyka, którą można by nazwać społeczno-polityczną, sposób 
malowania itd. były efektem takiego spojrzenia. nie przypadkowo przez 
wiele lat krytycy sztuki mieli problem z zakwalifikowaniem twórczości 
Dwurnika, niektórzy z nich w latach 70. traktowali tę twórczość jako 
rodzaj 'opowieści komiksowej'. z perspektywy lat, nie ulega żadnych 
wątpliwości, iż artysta stał się czołowym prześmiewczym portrecistą 
epoki Gomułki, Gierka i jaruzelskiego – dostarczył wręcz materiału 
źródłowego tych lat, a zmieniające się nastroje społeczne, a następnie 
ustrój znalazły niezwykłe odbicie w jego pracach. tylko pozornie obrazy 
Dwurnika są łatwe w odbiorze i zrozumiałe dla wszystkich. ewa kuryluk 
w swej pomnikowej pracy 'Hipperrealizm-nowy realizm', wprowadzającej 
Dwurnika na szerokie wody uznania krytyków sztuki wskazywała, iż 
'w swoich obrazach na tematy polskie, obnaża Dwurnik z bezlitosną 
prostodusznością nasz półwsiowy, półwielkomiejski folklor, ukazuje 
codzienną mikrodramę społeczną z typowymi dla niej groteskowymi 
zagadnieniami (…) Dwurnik nie obawia się żadnych drastycznych 
i żenujących momentów, z jakich składa się życie i bezbłędnie wychwytuje 
ich głębszy sens, by go oddać z bezbłędną ironią mędrców ludowych'. 
po ponad 40 latach od napisania tych słów nic się nie zmieniło, Dwurnik 
w wielu pracach pochodzących już z czasów nowej rzeczywistości 
społeczno-gospodarczej ukazuję ową codzienną groteskowość sytuacji 
ludzkich”. 

WOjciecH SzAFRAńSki, eDWARD DWuRnik – miĘDzY SztukĄ A RYnkiem, 
[W:] eDWARD DWuRnik. WieLki mALARz tReŚci, pOznAń 2014, s. nlb.
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DWuRnik, kOnSpekt
„(…) twórczość edwarda Dwurnika to permanentny stan roboczy. 
można w niej, co prawda, wydzielić pewne nurty, cykle, okresy, 
zespoły prac, momenty skupienia uwagi na czymś szczególnie 
inspirującym autora w danym czasie, ale granice są płynne, umowne. 
trwa ciągłe przewartościowywanie doświadczeń, odniesień, kategorii 
intelektualnych, estetycznych, moralnych. można, z niewielkim ryzykiem, 
stwierdzić, że rządzi tu prawo przechodzenia ilości w jakość. ‘Ręka’ 
artysty w wielkim trudzie odsłania własne cele, pracuje równolegle do 
myśli, nieraz ją wyprzedza kreując niepowtarzalną rzeczywistość formy. 
Otwartość, spontaniczność, wieloznaczność – naładowane emocjami. 
metafizyczne nienasycenie. (…)

‘ta cholerna publicystyka!’, mówi Dwurnik. nie godzi się na 
taką formułę, i ma rację. jacyś faceci, najczęściej z kompleksami 
nierozwiązanego języka, uparli się by przypisać mu swoje własne 
potrzeby. podobni im są ci nieodróżniający podmiotu od przedmiotu, 
którzy wszystko widzą jako ‘polityczne’, i wciąż przeprowadzają 
rachunki słuszności.
Gombrowicz napisał kiedyś, ze twórczość artysty jest walką ze 
światem o swoją własną wybitność. W kompleksie polskim zdanie to 
ma specyficzną barwę. nieraz siły, warte stoczenia walki z dwoma 
światami, przychodzi tracić na zaścianek.

po pierwsze trzeba być rzeczywistym. Dwurnik jest. Osiągnął to, być 
może, nie najbardziej ekonomiczną metodą (zobaczyć i ‘zanotować’ 
polskę ‘jak leci’), ale osiągnął. Był to swojego rodzaju bunt przeciw 
nieautentyczności, widmowości, filisterstwu. zaowocowało goryczą, 
owszem, ale nie była to gorycz rodem z cafe mozaika i moralnym 
prawem do samostanowienia. Wtedy akurat zerwała się burza.

mam takie ukryte podejrzenie, ze wielkie wydarzenia historyczne, 
gwałtowne ruchy społeczne dziwnie są odbierane przez artystę, 
o ile ważna jest dla niego sztuka i jej przede wszystkim chcą służyć, 
(swoistej formie poznania życia, swoistemu osądowi życia, próbie jej 
przekształcenia), niczemu ani nikomu więcej. takie wydarzenia są w ich 
oczach rodzajem gigantycznej bójki, rodzajem prawie kosmicznych 
chuligańskich ekscesów, brutalnych, okrutnych, godnych najwyższej 
litości. Gorzej, bo ta bójka połyka w swojej bezmiernej zachłanności to, 
co dla nich najcenniejsze: ich małą, osobistą świętą wojnę toczoną ze 
światem. W tym punkcie sprawy stają się głębokie, muszą zajść zmiany 
w świadomości dotychczasowej. Ale nie może to być tylko zmiana 
‘poglądów’, postawy politycznej lub podobnych zewnętrzności. jeżeli 

mam rację w swojej intuicji, to w wypadku Dwurnika rzeczy miały 
się mniej więcej tak: jego twórczość do początku lat osiemdziesiątych, 
jego ówczesny bunt zderzył się z nadciągającą falą i groziło mu 
rozmycie, wchłonięcie przez zbiorowość, (inna sprawa, że tego rodzaju 
‘pochlebstwo’ historii przez wielu witane jest z ulgą, i mocno trzymają 
w dłoni kwit na emeryturę); prawdziwy artysta jednak, (z satysfakcją 
piszę właśnie ‘prawdziwy’), świadomie lub intuicyjnie, ( jeszcze 
lepiej), musi się temu biegowi rzeczy przeciwstawić. W dwójnasób. 
zbiorowości, oraz sobie takiemu, jakim był. A nie może, ot po prostu, 
odciąć sobie ręki czy nogi, tym bardziej kawału własnej duchowości. 
musi walczyć w inny sposób.

całe to piekło oglądane na obrazach Dwurnika, (życzyłbym wszystkim, 
aby mogli kiedyś obejrzeć wystawę jego obrazów w liczbie, 
powiedzmy, dwustu, trzystu) jest jego własnym piekłem, wyrąbywaniem 
sobie drogi w żywiołach zbiorowości, tworzeniem wizji zdolnej 
objąć i przeniknąć je wszystkie. to walka o własną wybitność jako 
artysty, i daje ona rezultaty. pole się oczyszcza, pojawia się wielka, 
dojrzała metafora ludzkiego losu, synteza, filozoficzna głębokość. 
Dwurnik stał się dla samego siebie jeszcze bardziej okrutnym niż 
czas. zanurzył się ( jako artysta – powtarzam) w jego wrzątku 
i smole doznając oczyszczenia. to klasyczna formuła: katharsis. potrafił 
stanąć przeciw sobie, żeby ocalić siebie, potrafił też zaakceptować 
siebie niegdysiejszego i obecnego. (to nie jest sprzeczność, ani pusty 
paradoks). Dobrał się w końcu do jedności własnego stworzenia, 
a więc do każdego w sobie, l tu pojawia się uniwersalizm. to 
co znajduje się na jego obrazach, ta ‘publicystyka’, znane nam 
postacie i wydarzenia, to tylko tło ‘małej, świętej wojny ze światem’. 
całość jest wizją ogólnoludzką, przerażającą i niemal piękną w tej 
intensywności, wizją edwarda Dwurnika. ma do niej prawo. (ktoś 
napisał o jego obrazach, ze są: ‘namalowanymi olejną farbą formami 
naszej powszechnej i narodowej świadomości’, i że są to ‘wyobrażenia 
zbiorowe’. Śmiem twierdzić, że to nieprawda; a jeżeli – to tylko 
‘poniekąd’, ‘mimochodem’. nie muszę nawet powoływać się na fakt, 
że pewien sukces, jaki Dwurnik odniósł w RFn, Francji, Holandii czy 
w Stanach zjednoczonych świadczy o uniwersalności jego malarstwa).

Ostatnio, nawet parokrotnie, artysta ten wyjawił swoje marzenie: 
malować piękne, czyste obrazy, stworzyć ‘prawdziwe’ dzieło sztuki, 
z uśmiechu a nie z błota, jasne i zrozumiałe dla wszystkich, takie, 
jakiego wszyscy zawsze pragną, i o jakim marzą wszyscy artyści. piękne 
i Dobre. nie myślę, że to tylko przekora, raczej świadectwo godności”. 

miROSłAW RAtAjczAk, DWuRnik. kOnSpekt, „ODRA”, nR 12, 1990

„Żart interesuje mnie jedynie w sferze obrazowania. to może być karykaturalna twarz, zabawna 
sytuacja czy wydarzenie opowiedziane plastycznie. jednak problemy, które w ten sposób chcę 
wyrazić, są zawsze poważne”.  

eDWARD DWuRnik, „GAzetA WYBORczA” nR 148, 25.06.1992



Edward dwurnik, 2016



„Właśnie skończyłem nowy cykl zatytułowany niecH ŻYje WOjnA! Są to głowy w hełmach, 
czapkach wojskowych, całe ich mnóstwo, a wszystko umieszczone na błękitnym tle. Obrazy te 
mówią o walce. mają być zachętą, akceptacją wojen wyzwoleńczych prowadzonych przez małe 
państwa. uważam, że im więcej takich wojen wybuchnie, tym lepszy będzie tego skutek dla 
świata”.  

eDWARD DWuRnik, „pOLitYkA” nR 13, 28.03.92

76

eDWARD DWuRnik (ur. 1943 r.)
“Niech żyje wojna”, 1992 r.

olej/płótno, 146 x 97 cm
datowany i sygnowany l.d.: '1992 | e. DWuRnik'
opisany na odwrociu: 'niecH zYje WOjnA | 37 | XiX | 1778 | e.DWuRnik | 1992'

cena wywoławcza: 18 000 zł  
estymacja: 25 000 - 40 000

LiteRAtuRA: 
- Dwurnik. Spis prac malarskich, [red.] pola Dwurnik, Warszawa, zachęta 2001, wydane jako 

dodatek do katalogu wystawy „edward Dwurnik. malarstwo. próba retrospektywy”, 8.09-
7.10.2001, cykl XiX, poz. 37, nr 1778





pRzeWODnik DLA kLientA

i. pRzeD AukcjĄ

1. cena wywoławcza

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

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

wywoławcza lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna

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

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

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

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

kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAt. na zakupione 

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

dni od daty zapłaty.

3. estymacja

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

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

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

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

opłat dodatkowych. 

4. estymacje w walutach innych niż polski złoty

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

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

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

5. cena gwarancyjna

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

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

poszczególne obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. jeżeli w drodze licytacji cena 

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

Fakt ten zostaje ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

6. transakcja warunkowa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

7. Obiekty katalogowe

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

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

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

z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw 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 za-

chowania 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 szczegóło-

we informacje o poszczególnych obiektach.

10. Legenda

poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą państwo znaleźć w niniejszym katalogu:

 - obiekty bez ceny gwarancyjnej

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

bierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 

egzemplarzy dzieł. powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:

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

(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 gra-

niczny w wysokości 8% kwoty wylicytowanej

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

określanych jako chronione lub zagrożone

◊ - obiekty z pozwoleniem na wywóz

11. prenumerata katalogów

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

drogą mailową na adres: prenumerata@desa.pl. 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 mię-

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

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

zastrzegamy sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji 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 aukcyj-

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

udział klienta w aukcji regulują WARunKI SPRZEdAŻY AuKcYjnEj, WARunKI POTWIERdZEnIA AuTEnTYcZnOŚcI oraz niniejszy PRZEWOdnIK dLA KLIEnTA. 

Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku prawnego pomiędzy domem Aukcyjnym dESA unicum 

a kupującym w ramach aukcji. dESA unicum pełni 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.
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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 licytacji. 

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

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

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

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

wartych transakcji.

3. Licytacja telefoniczna

jeżeli nie mogą państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość licytacji przez telefon za po-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w państwa imieniu. zastrzegamy prawo do nagrywania 

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

4. Licytacja w imieniu klienta

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

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

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

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

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

wodnika. jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. nasi 

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

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

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

kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

5. tabela postąpień

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

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

kości postąpienia. 

iii. pO Aukcji

1. płatność

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

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

nienia w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi (mastercard, ViSA) oraz 

przelewem bankowym na konto:

Bank pkO Bp SA 88 1020 1042 0000 8102 0271 6405, SWiFt BpkOpLpW

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

2. płatność w walutach innych niż polski złoty

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

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

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

przeliczenia dokonujemy po dziennym kursie kupna waluty Banku pkO Bp. 

3. Odstąpienie od umowy

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

upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.

4. Reklamacje

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

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

bec osób 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 tożsa-

mość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. może 

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

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

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

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

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

tu jedynie przez okres 30 dni od aukcji.

6. transport i przesyłka

zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. na 

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

waniem i wysyłką dzieł sztuki. 

7. pozwolenie na eksport

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

potrzeby wywozu obiektu 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. koralo-

wiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależ-

nie od wieku, procentu zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów 

przed wywozem. prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających eksport nie jest 

równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. nabywca jest zobowiązany do prze-

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

opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu 

pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały oznaczone dla państwa wygody symbolem 

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

czeniu przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub regulowanych prawem 

gatunków roślin i zwierząt.

cena postąpienie

0 – 2 000 100

2 000 – 3 000 200

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

5 000 – 10 000 500

10 000 – 20 000 1 000

20 000 – 30 000 2 000

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

50 000 – 100 000 5 000

100 000 – 300 000 10 000

300 000 – 500 000 20 000

powyżej 500 000 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 ko-

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

zmianach lub w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

3. LicYtOWAnie nA Aukcji

1) DeSA unicum może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału 

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

czyć wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający 

tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, DeSA unicum 

może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim przypadku nieobecni licytujący powinni 

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

towej DeSA unicum lub otrzymać w siedzibie DeSA unicum. kwoty wskazane przez licytu-

jącego 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 akceptu-

je zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której DeSA unicum 

może zrealizować zlecenie. DeSA unicum dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt 

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

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 tożsa-

mości 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 telefo-

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

internetowej DeSA unicum lub w siedzibie DeSA unicum. Wszystkie zlecenia licytacji powinny 

być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście do siedziby DeSA unicum przy-

najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania fotokopii doku-

mentu 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, pracow-

nik domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej cenę wywoławczą.

4) podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem pracownika DeSA uni-

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

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

uzgodnione na piśmie z DeSA unicum, że oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby 

trzeciej akceptowalnej przez DeSA unicum. 

5) usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. DeSA unicum zobo-

wiązuje się dochować należytej staranności w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności 

za niezrealizowanie takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po stronie 

DeSA unicum.

4. pRzeBieG Aukcji

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

gwarancyjnej, która jest poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między DeSA unicum i komi-

tentem. cena gwarancyjna nie może przekroczyć dolnej granicy estymacji.

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

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

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

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

wynik sprzedaży w ramach aukcji uznaje się za ostateczny. 

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

ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy DeSA unicum mogą składać w toku licytacji oferty 

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

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

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

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

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

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

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

i dolarach amerykańskich mają charakter wyłącznie orientacyjny.

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

tacji. 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 ozna-

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

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

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

w sprzedaży poaukcyjnej.

2) 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 uiszczo-

ne w polskich złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:

a) DeSA unicum akceptuje płatność kartami płatniczymi mastercard, ViSA

b) DeSA unicum akceptuje płatność przelewem bankowym na konto

Bank pkO Bp SA 88 1020 1042 0000 8102 0271 6405, SWiFt BpkOpLpW

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

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 prze-

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

w tym koszty jego ubezpieczenia. DeSA unicum odpowiada względem kupującego za szkody z tytułu 

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

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.



Aukcja prac na papierze 
Sztuka Współczesna
9 czerwca (czwartek) 2016 r., godz. 19
Wystawa obiektów: 31 maja - 9 czerwca 2016 r.

Franciszek Starowieyski, chronos i thanatos, 1988 r.

Dom Aukcyjny DeSA unicum
ul. marszałkowska 34-50, Warszawa
tel. 22 584 95 34, www.desa.pl



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 zle-

cenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, DeSA unicum nie bierze odpowiedzialności za niepra-

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

transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się z DeSA unicum telefonicznie przynajmniej 

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 prowa-

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

4) z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 DeSA unicum nie bierze odpowiedzialności wobec ku-

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

niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przy-

padkowa 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 oszu-

stwa 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 nieważ-

ne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązy-

wać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw  wynikających z WARunkóW SpRze-

DAŻY AukcYjnej nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla  

obowiązywalności całości bądź części z postanowień WARunkóW SpRzeDAŻY AukcYjnej.

12. pRAWO OBOWiĄzujĄce 

prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARunkóW SpRzeDAŻY AukcYjnej oraz WA-

RunkóW pOtWieRDzeniA AutentYcznOŚci, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane 

z powyższymi postanowieniami podlegają prawu polskiemu. DeSA unicum w szczególności zwraca 

uwagę na przepisy:

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

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

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

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

większoną o opłatę aukcyjną,

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

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

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

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

żej 15 000 euro.

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

wanie. DeSA unicum udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na 

okres 5 lat od daty sprzedaży przez DeSA unicum z poniższymi zastrzeżeniami: 

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

(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.





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

Wyceny: wtorek 11-15, czwartek 15 -19

AUKCJA PLAKATU

31.05    termin przyjmowania obiektów do 31.03.2016

HARmOnOGRAm 
Aukcji 2016

AUKCJA SZTUKI DAWNEJ

2.06   termin przyjmowania obiektów do: 23.04.2016

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 

 część współczesna – 9.06    termin przyjmowania obiektów do 30.04.2016
część dawna – 16.06   termin przyjmowania obiektów do 30.04.2016

AUKCJA MŁODEJ SZTUKI

7.06    termin przyjmowania obiektów do 24.04
5.07    termin przyjmowania obiektów do 22.05
18.08    termin przyjmowania obiektów do 03.07

AUKCJA BIŻUTERII

24.05   termin przyjmowania obiektów do 7.04.2016

„Księżniczka malarstwa polskiego” — tak nazwał  Zofię Stryjeńską 
redaktor „Wiadomości Literackich”, Mieczysław Grydzewski. Ceni-
li ją m.in. Iwaszkiewicz, Sterling, Wallis, Witkacy.
Zofia Stryjeńska to malowanie na śmierć i życie, podziw i zawiść, 
wielka sława i straszna nędza. Do tego w tle kręcił się polski roller 
coaster: krótka chwiejna niepodległość, elity kulturalne między-
wojennej Polski – Pawlikowska-Jasnorzewska, Lechoń, Słonimski,  
 

Witkacy – a zaraz potem Hitler i Stalin. Za swój talent Stryjeńska 
zapłaciła ogromną cenę: brak miłości, nieudane macierzyństwo, 
samotność, w końcu choroba psychiczna.
W książce odnajdziemy odpowiedzi na setki pytań, które pozwolą 
nam w artystce zobaczyć człowieka z krwi i kości, a w jej rozter-
kach ponadczasowe dylematy.

Specjalnie dla ART BOOKSTORE Angelika Kuźniak

STRYJEŃSKA. DIABLI NADALI
Kuźniak Angelika

KSIĄŻKA DOSTĘPNA W ODDZIAŁACH ART BOOKSTORE W CENTRUM 
SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKI, W MUZEUM RZEŹBY IM. 
XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO, W MUZEUM NARODOWYM W WARSZA-
WIE, MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE, KAMIENICY SZOŁAYSKICH, 
SUKIENNICACH ORAZ RONDZIE SZTUKI W KATOWICACH.

www.artbookstore.pl
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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.

prosimy czytelnie wypełnić formularz, by uniknąć ewentualnych pomyłek

zLecenie LicYtAcji 
Aukcja Sztuki Współczesnej • 414ASW040 • 19 maja 2016 r.

ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję WARunki SpRzeDAŻY 
AukcYjnej i WARunki AutentYcznOŚci Domu 
Aukcyjnego DeSA unicum opublikowane w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie 
z niniejszymi WARunkAmi, w szczególności do zapłacenia 
wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 
10 dni od daty aukcji,
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe 
i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia 
lub podania nieprawdziwych danych DeSA unicum nie ponosi 
odpowiedzialności,
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia,  zgodnie 
z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez 
DeSA unicum oraz podmioty powiązane z DeSA unicum 
w rozumieniu kodeksu spółek handlowych,
5)  wyrażam zgodę    nie wyrażam  zgody  na przetwa-
rzanie moich danych osobowych w celach marketingowych 
oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez DeSA unicum, 
a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, 
zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, 
przez DeSA unicum oraz podmioty powiązane z DeSA unicum 
w rozumieniu kodeksu spółek handlowych,
6) zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich 
danych osobowych jest DeSA unicum S.A. 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 dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, 
prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub faksem: w formie kserokopii lub skanu 
takiego dokumentu).

 

imię i nazwisko    

Dowód osobisty (seria i numer)          nip (dla fi rm) 

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

należność za zakupiony obiekt 

  Wpłacę na konto bankowe Bank pkO Bp SA 

  88 1020 1042 0000 8102 0271 6405 

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

Faktura
proszę o przekazanie informacji zawartych 
w transakcjach:

  telefonicznie                      faksem

  listownie                            e-mailem 

  proszę o wystawienie faktury VAt bez podpisu odbiorcy

Data i podpis klienta składającego zlecenie Data i podpis pracownika DeSA unicum

DeSA unicum S.A., ul. marszałkowska 34-50, 00-554 Warszawa, tel. 22 584 95 25, fax 22 584 95 26, 
e-mail: biuro@desa.pl, www.desa.plnip: 525-00-04-496 ReGOn: 012669260 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 
dla m.st. Warszawy Xii Wydział Gospodarczy kRS0000596761, o kapitale zakładowym 7.728.100 zł

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. Dom Aukcyjny nie ponosi 
odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w wyniku 
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem. 

numer telefonu do licytacji   

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

e-mail: zlecenia@desa.pl



Wznieś się wyżej
z dwuosobową Radą Doradców
Kiedy jesteś wysoko, wiesz, ile zależy od wsparcia zaufanych ludzi.  
Osobista, dwuosobowa Rada Doradców to ukoronowanie sukcesu każdego  
Klienta Private Banking. To siła, która wznosi finanse na wyższy poziom.

EliteLine: 801 19 19 19 (opłata wg obowiązujących stawek operatora), www.eliteprivatebanking.pl
Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Deutsche Bank
Private Banking

DEU_079-14_PRIVATE_BANKING_FOTEL_205x270_ DESA.indd   1 27.08.2015   08:13
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