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NIEDZIELA, 17 CZERWCA 2018

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Rezerwacja miejsc, zamawianie licytacji telefonicznych oraz zlecenia

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

WYSTAWA I LICYTACJA

Galerie AGRA-ART – Warszawa, ul. Wilcza 55

SZTUKA WSPÓŁCZESNA
ok. godz. 2030

MALARSTWO TRADYCYJNE
godz. 1900



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Dom Aukcyjny może uzależnić uczestnictwo osoby w aukcji od zweryfikowania jej tożsamości na
podstawie dokumentów, podania przez nią numeru karty kredytowej lub wpłacenia wadium.

8. Wadium, o którym mowa w ust. 7 powyżej, jest zaliczane na poczet Ceny Zakupu przez Uczest-
nika. W przypadku niedokonania zakupu, wadium jest zwracane Uczestnikowi.

9. Wadium, o którym mowa w ust. 7 powyżej, wynosi:
a. 1 000 zł – jeśli wartość przewidywanych zakupów wynosi do 15 000 zł,
b. 10% przewidywanych przez uczestnika wydatków – jeśli wartość planowanych zakupów
przekracza kwotę 15 000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

zawartych umów. 

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

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

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

skontaktować się z Domem Aukcyjnym, celem zarezerwowania linii telefonicznej.

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

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

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

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

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

§ 7. LICYTACJA PRZEZ INTERNET 
W CZASIE RZECZYWISTYM

1. Dom Aukcyjny udostępnia możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem 
z Uczestnikami zgromadzonymi na sali aukcyjnej.

2. Warunkiem uczestnictwa w aukcji w sposób opisany w ust. 1 powyżej, jest zarejestrowanie się
przez Uczestnika na stronie internetowej www.agraart.pl oraz uzyskanie statusu VIP.

3. Status VIP można uzyskać kontaktując się z Domem Aukcyjnym lub wpłacając wadium w sposób
opisany pod adresem www.agraart.pl.

4. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy, utrudnienia, a w szczegól-
ności brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną po stronie
Uczestnika lub operatora łącza internetowego, z którego korzysta Uczestnik.

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

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

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

bez podania przyczyny.

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

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

aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość składania oświadczeń i poprawek po publikacji
katalogu, które uzupełniają opisy tam zawarte. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie 
sprzedaży uzupełniają opis katalogowy.
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5. Opisy zawarte w katalogu, o którym jest mowa w ust. 4 powyżej, przygotowywane są przez
historyków sztuki posiadających rozległe i udokumentowane doświadczenie, potwierdzone 
pracą zawodową.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 12.  PŁATNOŚĆ
1. Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie opłata organizacyjna (Premium) w wysokości 18%, 

która zawiera podatek VAT oraz droit de suite.

2. W przypadku przedmiotów, o których jest mowa w § 9 ust. 9, do wylicytowanej ceny doliczona 
zostanie opłata organizacyjna (Premium) w wysokości 26%, która zawiera podatek VAT, droit 
de suite i podatek graniczny.

3. Prawo własności przedmiotu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia całej ceny.
4. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowiązany jest wpłacić należność za zakupione obiekty 

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

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

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

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

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

9. Niewykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz Domu Aukcyjnego.
Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu
wylicytowania przedmiotu aukcji, w tym ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej Umowy
kupna-sprzedaży.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zamieszkania) oraz uzasadnienie reklamacji.

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

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

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

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

PRZEDZIAŁ
CENOWY

MINIMALNE
POSTĄPIENIE

do 5 000 zł

5 000 – 10 000 zł

10 000 – 100 000 zł

100 000 – 200 000 zł

200 000 – 500 000 zł

powyżej 500 000 zł

100 zł

500 zł

1 000 zł

2 000 zł

5 000 zł

10 000 zł



101 JERZY NOWOSIELSKI 
(Kraków 1923 – Kraków 2011) 

GIMNASTYCZKA, ok. 1955

gwasz, tusz pióro, papier
42,2 x 29,5 cm

14 000 zł estymacja: 16 000 – 20 000

Praca z serii „Gimnastyczek“, datowanej na 1955 rok. 

Bliźniacza praca jest reprodukowana w katalogu Jerzy Nowosielski, 

[wyd.] Galeria Starmach, Fundacja Nowosielskich, Kraków 2003, kat. 208, il. s. 101 

– ma zbliżone wymiary, postać stoi frontalnie z prawą ręką wyciągniętą w bok, 

ma duży numer „3“ na koszulce i podobnie ujęta jest w sinoniebieskie „passe-partout“.





102 TERESA PĄGOWSKA
(Warszawa 1926 – Warszawa 2007) 

PORTRET RUDEJ, 1990

akryl, tempera, płótno
139,5 x 130 cm
sygn. l.d.: TP. 90
na odwr. na płótnie napis l.g.: TERESA PĄGOWSKA 1990
140 x 130 cm | PORTRET RUDEJ
poniżej: DLA BARBARY I KLAUSA PERCH Z WIELKĄ PRZYJAŹNIĄ |
Teresa Pągowska | 2.1.1996 | WARSZAWA
na krośnie fragment nalepki Galerii Arsenał Białystok

130 000 zł estymacja: 150 000 – 200 000

Teresa Pągowska skupiła się na postaci ludzkiej. W latach 60. jej malarstwo zdominował motyw

silnie zdeformowanej, traktowanej skrótowo, ludzkiej (głównie kobiecej) figury, ukazywanej

często w nieoczekiwanych, dynamicznych, tanecznych układach. Najczęściej postać ludzka jest

w tym malarstwie pozbawiona rysów indywidualnych. Tym razem artystka przedstawia jednak

konkretną osobę. Pągowska sportretowała swoją synową, modelkę, fotografowaną również

przez słynną Annie Leibovitz.





103 ERNA ROSENSTEIN
(Lwów 1913 – Warszawa 2004) 

BEZ TYTUŁU, 1994

technika mieszana, sklejka, 30,8 x 36,2 cm
sygn. ołówkiem p.d.: 1994 Rosenstein

5 000 zł estymacja: 8 000 – 25 000

Więcej – www.agraart.pl

104 ERNA ROSENSTEIN
(Lwów 1913 – Warszawa 2004) 

OSOBNA PORA, 1971

tempera, węgiel, płótno, 74 x 60,5 cm
sygn. p.d.: E. Rosenstein [niebieską farbą]
obok czerwoną farbą: 1971
na odwr. na płótnie napis p.g.: E. Rosenstein | 
[adres] | 1971; śr.: Osobna pora | 74 x 60
na płótnie i na krośnie fragmenty starych nalepek
wystawowych [?]; na jednej czytelnie: Erna R...enstein

85 000 zł estymacja: 100 000 – 120 000

Obraz opisany i wystawiany:
– XXVI Festiwal Sztuk Plastycznych w Sopocie Porów-

nania 5, BWA,Sopot 28 VI – 5 VIII 1973, kat. poz. 2;
– Erna Rosenstein, Malarstwo, ZPAP, BWA w Olszty-

nie, VII – VIII 1974, kat. poz. 16, il. czarno-biała s. nlb.





105 KAZIMIERZ MIKULSKI
(Kraków 1918 – Kraków 1998) 

PATRZĄ NA NAS, 1984

olej, płótno, 50 x 40,5 cm
na odwrocie na płótnie wzdłuż g. krawędzi napis: 
KMikulski | „Patrzą na nas“ | Kraków | 1984
pośrodku: Agnieszce | Balzak

95 000 zł estymacja: 100 000 – 130 000

Kazimierz Mikulski był ważną i barwną postacią środowiska krakowskiego. Nazywano go „Balza-

kiem“. Pseudonim pochodził jeszcze z czasów studenckich. Jego sylwetka bardzo przypominała

figurę słynnego pisarza, utrwaloną przez wybitnego francuskiego rzeźbiarza Augusta Rodina. 

Z drugiej strony, także styl pracy Mikulskiego był podobny do stylu wielkiego pisarza. Obaj po-

trzebowali bezwzględnego spokoju, ciszy oraz izolacji od świata, aby tworzyć. 

„Mikulski swoją sztuką przeciwstawiał się całej naszej epoce. Tam jest tyle poezji, magii, teatru –

że to działa jak tabletki zrzucane z nieba, rozweselające i uspakajające.”

Marta Stebnicka, 1998

Obraz reprodukowany i opisany:
– Krzysztof Kucharski, Ach, ten cudowny Mikulski, 

„Gazeta Robotnicza“, Magazyn Tygodniowy, 
Wrocław, nr 37 z dn. 11 IX 1987, il. czarno-biała;

– Kazimierz Mikulski malarstwo, rysunek, collage, 
BWA Łódź, BWA Bydgoszcz, BWA Płock, BWA Po-
znań, BWA Toruń, BWA Wrocław 1987-1988, kat. 
poz. 202, il. czarno-biała s. nlb.;

– Kazimierz Mikulski Malarstwo, Galeria Piano Nobile, 
Kraków luty-marzec 1993, kat. poz. 40;   

– Kazimierz Mikulski, Galeria Piano Nobile, Kraków 
V – VI 1998, kat. s. nlb., repr. barwna.





106 JERZY NOWOSIELSKI 
(Kraków 1923 – Kraków 2011) 

GÓRSKA DROGA, 1961

olej, płótno, 60 x 80 cm
sygn. na odwr. na płótnie: JERZY NOWOSIELSKI | 1961
nieczytelna okrągła pieczęć

100 000 zł estymacja: 130 000 – 180 000

Obraz reprodukowany i opisany:
– Nowe obrazy. Kolekcja Olgi i Wojciecha Fibaków, 

Warszawa 2010, s. 160, il. barwna.

107 JERZY NOWOSIELSKI 
(Kraków 1923 – Kraków 2011) 

PORTRET KOBIETY W OKULARACH, 1973

olej, płótno, 35,5 x 27 cm
sygn. na odwrocie na płótnie: 
JERZY | NOWOSIELSKI | 1973

50 000 zł estymacja: 60 000 – 120 000

Pochodzenie:
obraz z kolekcji Stanisława Balewicza, założyciela
i wieloletniego dyrektora Galerii Krzysztofory.







108 TADEUSZ KANTOR
(Wielopole k. Tarnowa 1915 – Kraków 1990)  

BEZ TYTUŁU (POSTAĆ Z OBRAZEM), 
ok. 1987

tusz sepia, pióro, papier kremowy
32 x 25,8 cm
sygn. p.d.: Kantor

4 000 zł estymacja: 6 000 – 12 000

Do rysunku dołączona jest informacja, że został za-
kupiony od Stanisława Balewicza, dyrektora Galerii
Krzysztofory w latach 1957-1987. Być może przed-
stawia samego Balewicza w charakterystycznym
geście galerzysty, który odsłania/rozpakowuje obraz.
Praca powstała w związku z jubileuszem Krzysztofo-
rów w 1987 roku.

109 TADEUSZ KANTOR
(Wielopole k. Tarnowa 1915 – Kraków 1990) 

BEZ TYTUŁU

tusz pióro, akwarela, papier kremowy, 18 x 26,5 cm
w p.d. rogu okrągły autorski stempel z napisem 
w otoku: t. Kantor, 
na nim sygnatura odręczna tuszem: T. Kantor

6 000 zł estymacja: 8 000 – 14 000

Więcej – www.agraart.pl



110 JAN LEBENSTEIN
(Brześć Litewski 1930 – Kraków 1999) 

VUE DES DIABLERETS, 1982

ołówek, tusz pióro, pastel, gwasz, papier
57 x 93 cm (w świetle passe-partout)
sygn. tuszem l.d.: Lebenstein 82 „Vue des Diablerets“
na odwr. oprawy l.g. nalepka wystawowa CBWA Za-
chęta z nr kat. 124 oraz francuskie nalepki transportowe 

Obraz opisany i wystawiany:
– Jan Lebenstein, Galeria Zachęta, Warszawa, 

22 IV – 22 V 1992, spis prac (wkładka do katalogu)
poz. 124.

18 000 zł estymacja: 20 000 – 30 000

Więcej – www.agraart.pl

111 JAN LEBENSTEIN
(Brześć Litewski 1930 – Kraków 1999) 

FIGURA KREŚLONA, 1957

olej, płótno
110 x 70 cm
sygn. l.d.: LEBENSZTEJN 57.
sygn. na odwr. na płótnie p.g.: 
Lebenstein | 1957 | figure gravée
– na górnym krośnie 2 nalepki CBWA Warszawa 

Zachęta z danymi obrazu oraz mała nalepka 
odręczna: expo ZACHĘTA | VARSOVIE | No 1/32;

– na środkowej listwie nalepka Zachęty z danymi 
i nr. kat. 9;

– dwie francuskie nalepki transportowe

Obraz opisany, reprodukowany, wystawiany:
– Mirosław Kijowicz, Jan Lebensztein, „Ekran“ 

19 I 1958, il. czarno-biała;
– Jan Lebenstein, Galeria Zachęta, Warszawa, 

22 IV – 22 V 1992, spis prac (wkładka do katalogu)
poz. 9, il. czarno-biała s. nlb.

60 000 zł estymacja: 80 000 – 140 000





112 JAN LEBENSTEIN
(Brześć Litewski 1930 – Kraków 1999) 

FIGURE AXIALE, 1960

olej, płótno
130 x 97 cm
sygn. p.g. na odwrocie na płótnie: 
Lebenstein | figure axiale | 1960
powtórzone l.g.: figure axiale

– mało czytelna podłużna pieczątka francuska;
– nalepki na krośnie: 1. informacyjna z danymi obrazu;

2. CBWA z wystawy 1960, kat. 56

130 000 zł estymacja: 150 000 – 200 000

Obraz wystawiany i opisany:
– Jan Lebenstein, Galeria Zachęta, Warszawa, 22 IV

- 22 V 1992, spis prac (wkładka do katalogu) poz. 56.

„Piszący o figurach osiowych krytycy przywołują archaiczne totemy, prehistoryczne cywilizacje,

a nawet – jak Miłosz – transpozycje motywu Ukrzyżowania. W istocie bowiem stajemy twarzą 

w twarz z monumentalnymi postaciami, wyabstrahowanymi z neutralnego tła, trwającymi 

w ciszy i skupieniu. To strażnicy wielkiej tajemnicy, której źródła poszukać w mrocznych po-

czątkach cywilizacji. Warto zauważyć, że figury świecą w półmroku światłem własnym, emanu-

jącym z bogatej, gęstej materii malarskiej, z jakiej zostały stworzone. To światło właśnie nadaje

im autonomię i podmiotowość. Lebenstein żądał od sztuki realnej materii, pikturalnego ciała. 

Jedna rzecz – twierdził – która wydawała mi się zawsze ważna, to nie tylko sama koncepcja

obrazu, ale też jego pikturalność, jego optyczna wymowa. Optyczność obrazu, według mnie,

uzyskuje się poprzez nasycenie płótna materią: może być wypukła albo płaska. Materią, która

jest dla oka do pożarcia. Albo też: Materia, która nie jest piaskiem, a która by przywodziła na

myśl skojarzenie, właśnie ślad człowieka na piasku. I właśnie figury osiowe spełniają te postulaty

artysty. One właśnie stanowią ślad człowieka na piasku.“

cytat za: Łukasz Kossowski, Lebenstein, Edipresse, Warszawa, s, 45





113 FERNANDO DE SZYSZLO
(Lima 1925 – Lima 2017) 

VILLAC UMU, 1986

akryl, płótno
121,5 x 120 cm
sygn. na odwr. na płótnie l.g.:
‘VILLAC UMU’ | ORRANTIA/86

150 000 zł estymacja: 160 000 – 240 000

Obraz wystawiany:
– Jesteśmy. Wystawa artystów polskich tworzących 

za granicą, (komisarz: Elżbieta Dzikowska i Wiesława
Wierzchowska), Warszawa, Zachęta IX – X 1991 
[poza katalogiem].

Villac Umu (Willaq Umu) – kapłan, który opowiada – to miano kapłanów słońca w Imperium Inków. 

Obraz został zakupiony bezpośrednio od artysty w roku 1986 przez polskiego dyplomatę

pełniącego wówczas w Peru swoją misję. Był wystawiony w Galerii Zachęta na słynnej wystawie

Jesteśmy w roku 1991. Jak pisał jego właściciel: „Z jakiegoś powodu obraz wysłany na wystawę

przez artystę nie dotarł na czas do Warszawy, a katalog był już wydrukowany. W tej sytuacji

przychyliłem się do prośby Dyrekcji Galerii i wypożyczyłem na wystawę obraz Fernando 

de Szyszlo będący w moim posiadaniu.“

Fernando de Szyszlo – peruwiański malarz, rzeźbiarz
i grafik. Syn Peruwianki i polskiego geografa, wybitne-
go podróżnika, konsula polskiego w Peru w latach
1918-1939, Witolda Szyszły. W 1943 roku rozpoczął
studia w Instytucie Architektury im. Niepokalanej Marii
Panny, rok później naukę malarstwa w Szkole Sztuk
Plastycznych na Uniwersytecie Katolickim w Limie. 
Po ukończeniu studiów w 1948 roku podróżował do
Europy, gdzie studiował dzieła mistrzów: Rembrand-
ta, Tycjana i Tintoretta oraz zapoznał się z nowymi
prądami w sztuce: kubizmem, surrealizmem, abstrak-
cją i informelem. W Paryżu poznał, m.in. Octavio Pa-
za i André Bretona; był członkiem grupy południo-
woamerykańskich emigrantów – artystów i pisarzy,
stawiających sobie za cel łączenie współczesnych
nurtów artystycznych z poszanowaniem i dążeniem
do zachowania latynoskiej tożsamość kulturowej. 
W 1955 wrócił do Peru. Był profesorem na Uniwersy-
tecie Katolickim w Limie, wykładał także na Uniwer-
sytetach Cornell i Yale; był doradcą rządu USA ds.
sztuk wizualnych.

Charakterystycznymi cechami malarstwa Szyszly były
liryczna kolorystyka, stosowanie efektów fakturalnych
i mistrzowskie posługiwanie się światłocieniem.
Łączył motywy czerpane ze starożytnych – głównie
prekolumbijskich – kultur z nowoczesnym językiem
artystycznym.
Od czasu swojej pierwszej wystawy indywidualnej 
w Limie w 1947 r. Szyszlo miał ponad 100 wystaw
indywidualnych w muzeach i galeriach w Ameryce
Łacińskiej, Europie i Stanach Zjednoczonych oraz
uczestniczył w prestiżowych międzynarodowych
biennale w Sao Paulo i Wenecji. Jego prace są pre-
zentowane w wielu publicznych i prywatnych kolek-
cjach na całym świecie (Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Nowym Jorku; Solomon R. Guggenheim Museum,
Nowy Jork; Anita Shapolsky Gallery, Nowy Jork; Mu-
seum of Fine Arts, Houston; Muzeum Sztuki Ameryk,
Waszyngton, D.C.; Muzeum Sztuki w Limie (Peru);
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Sao Paulo, Brazylia. 







114 TADEUSZ KOPER
(Lwów 1910 – Włochy [?] 1995) 

FIGURA, lata 70.-80. XX w.

marmur, podstawa kamienna
wys. 73 cm

8 000 zł estymacja: 10 000 – 16 000

Więcej – www.agraart.pl

115 ALFONS MAZURKIEWICZ
(Düsseldorf 1922 – Wrocław 1975) 

DOMKI, ok. 1960/61

olej, płótno, 75 x 100 cm
na odwrocie na narożniku krosna nalepka: BWA |
ATEST Nr. 1/AM 82, poz. ... | ALFONS MAZURKIEWICZ |
DOMKI /1960/61/ | olej, 75 x 100 cm, niesygnowany |
Katalog – Wrocław 1976, poz. 85 | WROCŁAW;
po lewej okrągła pieczątka z podpisem dyrektora

9 000 zł estymacja: 12 000 – 24 000

Obraz wystawiany i opisany:
– Mariusz Hermansdorfer, Alfons Mazurkiewicz, 

BWA Wrocław 1976, kat. poz. 85, s. 99.



116 HENRYK STAŻEWSKI
(Warszawa 1894 – Warszawa 1988) 

NR 5, 1973

akryl, płyta pilśniowa, 60 x 60 cm
sygn. na odwr. na płycie śr.: 
H. Stażewski; l.g.: nr. 5 – 1973

niżej nalepka Desy z 1975 roku [druk, rękopis]: 
Nr. 9 [w kółku] | DI/171/75 UBBBB | Autor HENRYK
STAŻEWSKI | Tule No. 5 – 1973 colored | Year 1973
Dimension 60 x 60 cm Technic Acril | Destination
PAPE-RUDDY Art. Assoc. | USA; 
na p. marginesie: Rev 754;
u dołu stempel: GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ |
Nowe Miasto | Rynek Nowego Miasta nr 21/23 | 
00-229 Warszawa (powtórzony na d. listwie krosna)

95 000 zł estymacja: 120 000 – 150 000

„Najważniejszy jest moment, gdy nasze widzenie rzeczywistości przekształca się na zobaczenie

jej bez perspektywy i przestrzeni, płasko – zapanowanie świata geometrii, w którym następuje

wypaczenie proporcji, gdzie krzywe staje się proste i na odwrót, kolor przestaje być lokalnym

zabarwieniem przedmiotów i staje się chromatyczną harmonią wyrażającą nasz stan

wewnętrzny… Formy znajdują się w nieprzerwanym ruchu, widoczne są na płaskiej przestrzeni 

– harmonia barwna osiąga najwyższą skalę jaskrawości. Tworzą się zjawiska nieeuklidesowe,

więc sprzeczne z naszymi dotychczasowymi doświadczeniami. Rzeczywistość zdominowana

przez geometrię zredukowana zostaje do niewielkiej ilości linii i płaszczyzn.“

Ta wypowiedź Stażewskiego jest esencją jego postrzegania świata i malarstwa. 

Zamieszczona została w katalogu wystawy Henryk Stażewski, Dzieła z lat 1923-1980,

zorganizowanej z okazji 60-lecia twórczości Artysty przez BWA w Toruniu (1981).





117 HENRYK STAŻEWSKI
(Warszawa 1894 – Warszawa 1988) 

NR 1, 1976

akryl, płyta, 63,5 x 63,5 cm
sygn. na odwr. na płycie: nr 1 | 1976 | H. Stażewski
obok podłużna pieczątka zezwalająca na wywóz 
za granicę 

100 000 zł estymacja: 130 000 – 160 000

Obraz przez wiele lat wchodził w skład kolekcji sztuki
polskiej Grażyny i Andrzeja Kendów w USA. Był re-
produkowany w publikacji omawiającej tę kolekcję:

Czesław Czapliński, Kolekcje sztuki polskiej 
w Ameryce, Polish Art Collections in America, 
Warszawa/Nowy Jork, il. barwna s. 246.

Po 1974 r. pojawiają się także kreskowe obrazy, w których na bieli występuje oszczędna kreska.

„W ramach narastania cyklu narasta też ład. Kompozycje stają się coraz bardziej uproszczone;

rozwichrzone wiązki skośnie rozlatujących się kresek uspokajają się w smugi prostych równo-

ległych wobec siebie; coraz mniej w nich dynamiki i niepokoju, zmniejsza się ich różnorodność 

i liczba, maleją napięcia kierunkowe. Wszystko do 1976 r. uspokaja się, porządkuje i ogranicza.“

Sam artysta tak o tym procesie pisał: 

„Człowiek porusza się w labiryncie, gdzie nie jest w stanie osiągnąć wzrokiem rozpiętości

między przyczyną a skutkiem. Formy znajdują się w nieprzerwanym ruchu, widoczne są na

płaskiej przestrzeni [...] Rzeczywistość zdominowana przez geometrię zredukowana zostaje 

do niewielkiej ilości linii lub płaszczyzn. Jest to wynikiem obserwacji ruchu linii biegnących

równolegle, oddalających się od siebie lub przecinających się – wraz z zawartą między tymi 

liniami nicością.“
cytat za: Bożena Kowalska, Henryk Stażewski, Warszawa 1985, s. 36-37





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

KŁUJĄCY SŁOŃCE I (ZAGŁADA), 1964

olej, płótno, 75 x 40 cm; sygn. p.d.: Kobzdej | 64
na odwrocie na płótnie sygn. i napis: Aleksander | Kobzdej | 
1964 | I | „Kłujący słońce“ (Zagłada) | 75 x 40

25 000 zł estymacja: 30 000 – 45 000



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

KŁUJĄCY SŁOŃCE II (ZAGŁADA), 1964

olej, płótno, 75 x 40 cm; sygn. p.d.: Kobzdej | 64
na odwrocie na płótnie sygn. i napis: Aleksander | Kobzdej | 
1964 | II | Kłujący słońce | (Zagłada) | 75 x 40

25 000 zł estymacja: 30 000 – 45 000





120 HENRYK MUSIAŁOWICZ
(Gniezno 1914 – Warszawa 2015) 

Z CYKLU „PRAMATKA“, 1991

technika mieszana, olej, płyta pilśniowa, 103 x 88 cm
sygn. dwukrotnie p.d.: MUSIAŁOWICZ
na odwr. na płycie: Z CYKLU: | „PRAMATKA“ | 1991 |
103 x 88 | MUSIAŁOWICZ; w l.g. rogu nr: 146.W

11 000 zł estymacja: 13 000 – 20 000

Obraz wystawiany i opisany:
– Henryk Musiałowicz, Muzeum Narodowe w Poznaniu,

Poznań 2002, kat. poz. 169 s. 91, il. barwna nr 35 s. 70.
– Henryk Musiałowicz Malarstwo, BWA Kielce 2012;
– Henryk Musiałowicz Malarstwo Rzeźba, Płocka 

Galeria Sztuki, lipiec-sierpień 2014;    
– Henryk Musiałowicz Malarstwo Galeria Miejska 

Wrocław 2014.

121 TADEUSZ DOMINIK
(Szymanów 1928 – Warszawa 2014) 

KOMPOZYCJA, 2010

akryl, płótno
73 x 92 cm
sygn. p.d.: Dominik
na odwrocie na płótnie data: 2010

28 000 zł estymacja: 32 000 – 40 000

Więcej – www.agraart.pl



122 JACEK SEMPOLIŃSKI 
(Warszawa 1927 – Warszawa 2012) 

UKRZYŻOWANY U ŚW. ANNY, 2007

pastel, papier kremowy żeberkowy, 63 x 48,5 cm
sygn. oł. na odwr. śr.d.: Sempoliński | Nieborów, 
sierpień 2007 | Ukrzyżowany u św. Anny

Cykl obrazów Jacka Sempolińskiego pt. „Ukrzyżo-
wanie u św. Anny w Kazimierzu“ powstawał w latach
1994-1997, ale liczne prace, zwłaszcza rysunki, paste-
le i gwasze z motywem tego krucyfiksu malarz tworzył
aż do śmierci w 2012 roku.

3 000 zł estymacja: 4 000 – 8 000



123 JACEK SEMPOLIŃSKI
(Warszawa 1927 – Warszawa 2012) 

MĘĆMIERZ, WISŁA, 1999

olej, płótno, 65 x 50 cm
sygn. na odwr. na płótnie:
Sempoliński | 6.VII.99. | Męćmierz, Wisła

8 000 zł estymacja: 12 000 – 16 000

Jacek Sempoliński, związany emocjonalnie z okolica-
mi Kazimierza Dolnego, ujął je malarsko w cykl „Męć-
mierz“, wystawiając obrazy, m.in. w Salonie Letnim 99
w Muzeum Nadwislańskim (15 VIII – 26 IX 1999) czy 
w Domu Michalaków w Kazimierzu Dolnym (IX 2001).

O inspiracjach wynikających z pobytu w Męćmierzu
i wpływie na jego sztukę, tak mówił artysta:
„Prace, które pokazuję, pochodzą z okresu zmian 
w moim malarstwie. Wszystkie związane są z Kazimie-
rzem ale w odmienny sposób niż to było przedtem.
Już nie krajobraz tutejszy sam w sobie jest tematem,
a więc nie Wisła, pola i urwiska maluję, tylko wspo-
mnienia własne z czasów młodości, gdy przyjeżdża-
łem tu jako student na plenery i później po studiach…
Dziś jestem kim innym, inne jest moje życie i jak pa-
trzę na tamte lata, robię to z dzisiejszej perspektywy,
przebijając się przez gęstą zawiesinę oddalenia...
Przez to ostatnie moje obrazy i rysunki mają cechy
swoistej deformacji upływem czasu“.      

(wypowiedź zamieszczona w Kurierze Lubelskim 
nr 209 z dn. 7 VIII 2001)



124 JAN DOBKOWSKI
(Łomża 1942, mieszka w Warszawie) 

DWIE KOBIETY, 1988

akryl, płótno, 32,5 x 26,7 cm; sygn. p.d.: Jan Dobkowski 88
na odwrocie na płótnie sygn. ołówkiem: Jan Dobkowski | 
18-10-1989, poniżej rysunek 

4 000 zł estymacja: 6 000 – 10 000



125 TERESA PĄGOWSKA
(Warszawa 1926 – Warszawa 2007) 

HORYZONTY, 2002

akryl, tempera, płótno, 140 x 130 cm
sygn. l.d.: TP.
na odwr. na płótnie p.g.: T. Pągowska 2002

95 000 zł estymacja: 120 000 – 150 000

Obraz wystawiany i opisany:
– Teresa Pągowska Malarstwo, MN w Poznaniu, 

Poznańska Galeria Nowa, Poznań 2003, 
wystawa 11 X – 7 XII 2003, kat. il. barwna, s. 79.

Więcej – www.agraart.pl



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

ASKLEPIOS, 1988

brąz patynowany na zielono
wys. 37 cm, z podstawą 47 cm
sygn. p.d.: MITORAJ
na rewersie u dołu: A 413/1000 H.C.

25 000 zł estymacja: 30 000 – 40 000

Więcej – www.agraart.pl

127 FRANCISZEK STAROWIEYSKI
(Bratkówka koło Krosna 1930 – Warszawa 2009) 

AKT Z WĘŻEM, 1995

pastel, gwasz, papier, 99 x 68,5 cm (w świetle ramy)
sygn. p.g.: 16 FS 95 [monogram wiązany]
niżej P [w kółku]
na odwr. oprawy nalepka Galerii Wahl w Warszawie

14 000 zł estymacja: 16 000 – 25 000





128 JERZY DUDA GRACZ
(Częstochowa 1941 – Łagów 2004) 

PRZEJAŻDŻKA JAŚNIE PANI, 1994

olej, płyta pilśniowa, 30 x 30 cm
sygn. l.d.: . DG . 1679 . 94 .

na odwr. na płycie nalepka autorska z danymi obrazu

18 000 zł estymacja: 20 000 – 30 000



129 JERZY DUDA GRACZ
(Częstochowa 1941 – Łagów 2004) 

OBRAZ 1816. MIASTO MIĘDZYRZECZ –
ZMARTWYCHWSTANIE JAŚNIE PANI, 1995

olej, płyta pilśniowa, 38 x 48 cm (w świetle oprawy)
sygn. p.d.: DUDA GRACZ . 1816/95 .

na odwrocie na płycie nalepka autorska z danymi
obrazu oraz napis: passp. | brąz.

Obraz opisany i reprodukowany:
– Duda Gracz, tekst: Ireneusz J. Kamiński, wybór 

ilustracji, opracowanie biografii i bibliografii: 
Agata Duda Gracz, wyd. Penta, Warszawa 1997, 
poz. 86, s. 221, il. barwna.

29 000 zł estymacja: 35 000 – 45 000



130 ADAM MARCZYŃSKI
(Kraków 1908 – Kraków 1985) 

MARTWA NATURA Z PTASZKIEM, 1947

olej, płótno, 82 x 65,5 cm
sygn. p.g.: Marczyński 47
na odwrocie na górnym krośnie napis: 
MARTWA NATURA Z PTASZKIEM 1947 64,5 x 82;
obok nalepka z cyfrą: 18

14 000 zł estymacja: 16 000 – 22 000

Więcej – www.agraart.pl

131 KIEJSTUT BEREŹNICKI
(Poznań 1935, mieszka w Sopocie) 

CHŁOPIEC W NIEBIESKIM III, 2009-2014

olej, płótno, 70,3 x 50 cm
sygn. na odwrocie na płótnie: Kiejstut Bereźnicki |
Chłopiec w niebieskim III. 70 x 50 | 2009-2014 

8 000 zł estymacja: 10 000 – 14 000

Obraz opisany i reprodukowany:
– Kiejstut Bereźnicki Malarstwo i Rysunek, Państwo-

wa Galeria Sztuki, Sopot 2015, il. barwna s. 31.





132 ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
(Sanok 1929 – Warszawa 2005) 

BEZ TYTUŁU, 1980

olej, płyta
87 x 87 cm
sygn. na odwr. na płycie: BEKSIŃSKI | 1980

90 000 zł estymacja: 100 000 – 140 000

[…] nie lubię rozmów o moich obrazach. Mój stosunek do nich jest chyba autystyczny i uważam,

że ich treści są po prostu nieprzekazywalne. […] Dla mnie wartość moich obrazów tkwi w tym,

co one sobą reprezentują z punku widzenia malarskiego, ale oczywiście chodzi mi też o atmos-

ferę, którą usiłuję wyrazić, którą czuję, ale której nie umiem nazwać.

cytat za: Krystyna Nastulanka, Dla siebie czy dla ludzi? „Polityka”, 28.02.1981

[…] lubiłem i nadal lubię malować fałdy, strzępy, draperie i inne pokrętne formy, wydaje mi się,

że wyrażam w ten sposób siebie. To co jest namalowane, nie jest dla mnie nigdy tak dosłowne

jak dla oglądających, którzy do obrazu przystępują ze słownikiem symboli: drzewo symbol życia,

zieleń symbol odrodzenia, czerń symbol śmierci, ptak, krowa […] – wszystko – to symbole. […]

Nie cierpię określenia ‘powiedzieć coś przez coś’.

Jan Czopik, Sfotografować sen, „Kultura”, 27 VII 1978.





133 JERZY DUDA GRACZ
(Częstochowa 1941 – Łagów 2004) 

SOBOTA, 1967

olej, płyta pilśniowa, 91,5 x 79 cm
sygn. p.d.: Jerzy Duda-Gracz | . 1967 .

sygn. na odwr. u góry: „SOBOTA“. olej – 79 x 92 cm |
nr. w katalogu – 1 | mal. Jerzy Duda-Gracz. 1967 r. 

Do obrazu dołączony certyfikat autentyczności
Fundacji Wschód Sztuki wystawiony przez Agatę
Duda Gracz.

25 000 zł estymacja: 30 000 – 45 000

Porównaj:
– Duda Gracz, tekst: Ireneusz J. Kamiński, wybór 

ilustracji, opracowanie biografii i bibliografii: 
Agata Duda Gracz, wyd. Penta, Warszawa 1997, 
poz. 4, s. 135, il. czarno-biała [jako: Getto. Sobota]

Lata 60. to w twórczości Dudy-Gracza to okres fascynacji tematyką żydowską. Wtedy powstaje

cykl linorytów „Judaica“, przedstawiających kulturę i tradycję polskich Żydów, zacieśniają się

też relacje ze środowiskiem żydowskim. Przypadek sprawił, że w 1961 roku jeszcze jako uczeń

liceum plastycznego został instruktorem malarstwa i rysunku w żydowskim klubie w Często-

chowie, a potem (1962-1968) w Katowicach prowadził zajęcia z młodzieżą żydowską. 

Te kontakty były zapewne inspiracją do powstania cyku „Getto“. Taki tytuł miała również 

pierwsza wystawa Dudy Gracza odbywająca się w gliwickim, katowickim i warszawskim klubie

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.





134 ZBIGNIEW MAKOWSKI
(Warszawa 1930, mieszka w Warszawie) 

ALEJE JEROZOLIMSKIE 1960, 1999

tusz pióro, pędzel, gwasz, papier kremowy 
(obiekt złożony z dwóch części zszytych białą nicią,
w dolnej części tekst); 33,5 x 34 cm (w św. p-partout)
sygn. tuszem na g. części l.d.: Aleje Jerozolimskie 1960,
p.d.: Z.M. II. 1999., w p.d. rogu oł. dedykacja: dla Mag-
daleny Szafkowskiej, obok data i sygn.: 2.IV.20,14 |
Zbigniew | Makowski

Na odwr.  rysunek tuszem sygn. l.g.: Z. M. I .1999., 
p.d. tuszem: „Darmo“., dalej ołówkiem: 1999 | 35 x 36,
tusz, gwasz

4 000 zł estymacja: 6 000 – 9 000



135 JACEK SIENICKI
(Warszawa 1928 – Warszawa 2000)  

OKNO, 1986

olej, płótno, 80 x 65,5 cm
sygn. p.g. [drapana]: JS. X 86
na odwr. p.g.: Jacek | Sienicki | „Okno“ | ol pł. 1986.

20 000 zł estymacja: 25 000 – 30 000



136 HENRYK WANIEK
(Oświęcim 1942, mieszka w Warszawie) 

SYLVUM PHILOSOPHORUM, 1988

olej, płótno, 50 x 61 cm
sygn. na odwr. na płótnie: Jul. 1988 | HENRYK
WANIEK | SYLVUM PHILOSOPHORUM [w ramce]
nieczytelny stempel wywozowy [?] 

7 000 zł estymacja: 8 000 – 15 000

Obraz opisany i wystawiany: 
– Modern Polish Masters, Helen de Borchgrave Fine 

Art, London, 6 – 27 VI 1989, kat. poz. 48, s. 28.



137 HENRYK WANIEK
(Oświęcim 1942, mieszka w Warszawie) 

WEJŚCIE DO OGRODU, 1977 – 1988

olej, płótno
46 x 55 cm
sygn. na odwrocie na płótnie: HENRYK WANIEK |
1977. JAN 1988 | WEJŚCIE DO OGRODU [w ramce]

6 000 zł estymacja: 8 000 – 12 000

Obraz reprodukowany: 
– Jacek Juszczyk, Na zamarłej scenie, Plastyka

i okolice, „Gazeta Zachodnia“ nr 25 z dn. 5 II 1981, 
il. czarno-biała.

– Modern Polish Masters, Helen de Borchgrave Fine 
Art, London, 6 – 27 VI 1989, kat. poz. 47, s. 28.

Więcej – www.agraart.pl



Motyw słonia na nienaturalnie długich, cienkich nogach pojawił się w ma-

larstwie Salvadora Dali w 1944 roku w obrazie Sen spowodowany przez lot

pszczoły wokół granatu, na sekundę przed przebudzeniem. Został rozwinię-

ty w słynnym Kuszeniu św. Antoniego z 1946. W obrazie tym słonie symbo-

lizują pokusy. Pierwszy z nich niesie puchar pożądania z nagą kobietą na

szczycie, drugi dźwiga obelisk inspirowany rzeźbą Berniniego, a symbolizu-

jący magię i kabałę. Kolejne niosą budynki w stylu palladiańskim – będące

symbolem chciwości. 

Motyw słonia wykorzystany został także w rzeźbach Dalego, czego przykła-

dem jest prezentowany na aukcji Kosmiczny słoń z 1980 r.

Porównaj:
– Dali. Sculpture Editions, Balerna, Switzerland 2010, s. 68, repr. barwna s. 69.

138 SALVADOR DALI
(Figueres 1904 – Figueres 1989) 

KOSMICZNY SŁOŃ, 1980

brąz polerowany i patynowany na zielono, 
piramida z plastiku, marmur 
wysokość z podstawą: 94 cm
sygn. na lewym boku: Dali, na prawym: 277/350
na grzbiecie: Perseo SA (znak odlewni)

80 000 zł estymacja: 100 000 – 120 000





139 ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
(Sanok 1929 – Warszawa 2005) 

BEZ TYTUŁU, 1997

tusz, akwarela, papier kremowy
29,5 x 23,5 cm (w świetle passe-partout)
sygn. tuszem l.d.: BEKSiński 97

8 000 zł estymacja: 10 000 – 18 000



140 ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
(Sanok 1929 – Warszawa 2005) 

BEZ TYTUŁU, 1997

tusz, akwarela, papier krem., 29,5 x 23,5 cm (w św. p.p.)
sygn. tuszem p.g.: BEKsiński
na odwr. oprawy nalepka Galerii Wahl w Warszawie

8 000 zł estymacja: 10 000 – 18 000



141 NORMAN LETO
(właśc. Łukasz Banach)
(Bochnia 1980, mieszka w Warszawie) 

GAINSBOROUGH 2, 2009

olej, płótno, 100,5 x 125 cm
sygn. na odwr. na płótnie: 
GAINSBOROUGH 2 | 2009 | NORMAN L
na poprzecznej belce krosna: 
2009 NORMAN GAINSBOROUGH 2

8 000 zł estymacja: 12 000 – 18 000

Więcej – www.agraart.pl

142 THE KRASNALS

I DON’T KNOW WHAT IS IT ALL ABOUT…,
2014

akryl, płótno, 50 x 40 cm
sygn. l.d.: 2014 | The KRASNALS
na odwrocie na płótnie napis i sygantura: ‘I DON’T
KNOW | WHAT IS IT ALL | ABOUT... | ‘2014 | 
The Krasnals | Whielki Krasnal

4 000 zł estymacja: 6 000 – 12 000

Obraz wystawiany i opisany:
– The Krasnals. Mission impossible, Galeria Sztuki 

Współczesnej BWA Sokół w Nowym Sączu, 
9 III – 22 IV 2018, kat. il. czarno-biała, s. nlb.  





143 OTTO AXER
(Przemyśl 1906 – Warszawa 1983) 

AKT SIEDZĄCEJ KOBIETY, 1978

olej, płótno, 92,5 x 72,5 cm
sygn. p.d.: O Axer
na odwr. l.g.: OTTO AXER | 1978

18 000 zł estymacja: 22 000 – 25 000

Obraz reprodukowany:
– Chris Sztyber, Mój drugi świat My second World, 

Kolekcja malarstwa polskiego, Polish Painting Col-
lection, okładka: il. barwna; dział Galleria Gallery
s. nlb, il. barwna  

Więcej – www.agraart.pl



144 MARIA ANTO
(Warszawa 1936 – Warszawa 2007) 

MIELNO (PORTRET MULCI 
I MIŚKA – PANKRACEGO), 1987

olej, płótno, 100,5 x 120 cm
sygn. pośrodku dolnej krawędzi: Maria Anto 1987
na odwr. na pł. sygn.: Maria Anto 1987 | 915 [w kółku]
pieczątka zezwalająca na wywóz za granicę
Na górnym krośnie sygnatura i napis: 
MARIA ANTO 1987 „MIELNO“ 100 x 120 
(Portret Mulci i Miśka-Pankracego).

6 000 zł estymacja: 9 000 – 12 000

Duża pośmiertna wystawa Marii Anto odbyła się w Za-
chęcie dwa lata po śmierci Artystki. Towarzyszyło jej
obszerne wydawnictwo z reprodukcjami prac, w któ-
rych odnajdujemy motywy i formy z przedstawionego
do sprzedaży obrazu. W połowie lat 70-tych powstał
cykl obrazów z wachlarzem, który to rekwizyt pozor-
nie mało eksponowany, kreuje nastroje kompozycji
wprowadzając niepokój i tajemniczość. I chociaż
uwagę widza przyciągają psy, usytuowane centralnie
i będące bohaterami sceny, to postać w błękitnej
sukni kryjąca twarz za wachlarzem tworzy surrealną
atmosferę tego dzieła.  

Więcej – www.agraart.pl



145 JACEK YERKA
(Toruń 1952, mieszka w Warszawie) 

NOCNA ZMIANA, 2009

pastel, papier
47,2 x 59,3 cm (w świetle passe-partout)
sygn. p.d.: YERKA 09

10 000 zł estymacja: 12 000 – 15 000



146 EDWARD DWURNIK
(Radzymin 1943, mieszka w Warszawie) 

KRAKÓW, 2017

olej, płótno, 100 x 73 cm
sygn. śr.d.: 2017 | E. DWURNIK
na odwr. na płótnie: 2017 | E. DWURNIK | „KRAKÓW“ |
NR: IX [w ramce] – 2349 | – 7003

15 000 zł estymacja: 18 000 – 25 000

Obraz posiada autorski certyfikat autentyczności. 

Kraków jest jedną z wersji widoku miasta z lotu pta-
ka, z aktualnymi akcentami politycznymi. Poprzednia,
malowana rok wcześniej, włączona do cyklu „Podró-
że autostopem“ eksponowana była w warszawskiej
Galerii Grafiki i Plakatu na Hożej w lutym 2016 roku
na wystawie pt. Kalejdoskop czyli Elita, 40 lat Galerii
Grafiki i Plakatu.   

Więcej – www.agraart.pl





147 RAFAŁ OLBIŃSKI
(Kielce 1945, mieszka w Nowym Jorku) 

SCHODY, ok. 1990

olej, tektura, 39 x 32,5 cm
sygn. p.d.: Olbiński
na odwr. na tekturze uszkodzone nalepki informacyjne
do górnego krosna przyczepiona nalepka Society | 
of Illustrators | 128 East 63rd Street | ...w York, N.Y. |
33rd ANNUAL EXHIBITION | METHOD OF RETURN |
[dalej informacje techniczne, m.in. zobowiązanie do
odbioru obrazu między 19 kwietnia a 8 maja 1991 roku]

19 000 zł estymacja: 22 000 – 26 000

148 JACEK YERKA
(Toruń 1952, mieszka w Warszawie) 

UCIECZKA DO DOMU, 2018

akryl, płótno, 50 x 61 cm
sygn. pd.: YERKA 18
na dolnej listwie krosna: JACEK YERKA |
>>UCIECZKA DO DOMU<< | AKRYL 2018

28 000 zł estymacja: 32 000 – 45 000

Więcej – www.agraart.pl



149 JERZY TADEUSZ MRÓZ 
(Łódź 1946 – Łódź 2010) 

NIEOKREŚLONE MIEJSCE, 1988

olej, płótno
54 x 65 cm
sygn. p.d.: JERZY T. MRÓZ

3 000 zł estymacja: 4 000 – 8 000

Obraz opisany i wystawiany: 
– Modern Polish Masters, Helen de Borchgrave Fine 

Art, London, 6 – 27 VI 1989, kat. poz. 19, s. 16.

Więcej – www.agraart.pl



150 EDWARD DWURNIK
(Radzymin 1943, mieszka w Warszawie) 

ABSTRAKCJA NR 212, 2004

olej, akryl, płótno, 100 x 100 cm
sygn. na odwr. na płótnie p.g.: 2004 | E. DWURNIK | Obraz nr: 212 [w ramce];
l.g.: XXV [w ramce] – 212 [w ramce] | 3215 [w ramce]

7 000 zł estymacja: 9 000 – 15 000

Obraz posiada autorski certyfikat autentyczności.



151 JAN SZANCENBACH
(Kraków 1928 – Kraków 1998) 

KWIATY I SKRZYPCE, 1996

olej, płótno, 75 x 85 cm
sygn. p.d.: Szancenbach
na odwr. na płótnie: 
JAN SZANCENBACH | KWIATY I SKRZYPCE | 1996
na górnej listwie krosna drukowana nalepka: 
prof. JAN SZANCENBACH | [krakowski adres]

10 000 zł estymacja: 12 000 – 18 000

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

PERSEUSZ, 1988

brąz patynowany na zielono
wys. 37,3 cm, z podstawą 47,3 cm
sygn. p.d.: MITORAJ
na rewersie śr.d.: D 160/1000. HC

22 000 zł estymacja: 30 000 – 40 000

Więcej – www.agraart.pl





DOM AUKCYJNY AGRA-ART SPÓŁKA AKCYJNA

00-679 Warszawa, ul. Wilcza 55/63

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

ZARZĄD

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

Anna Jóźwik Piotr Borkowski
dyrektor Domu Aukcyjnego dyrektor zarządzający

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

Marcin Zieliński Katarzyna Jedynak Agnieszka Warska
projekty promocja wydarzeń księgowość
graficzne aukcyjnych

RADA NAUKOWA

Anna Tyczyńska  Renata Lisowska
historyk sztuki, malarstwo konsultacje konserwatorskie

Anna Prugar-Myślik Maryla Sitkowska
historyk sztuki, malarstwo historyk sztuki, grafika, rysunek

AUTORKI KATALOGU

Anna Tyczyńska – historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Muzeum Narodowego 
w Warszawie w latach 1971-2005, znawca malarstwa polskiego XIX/XX w., starszy kustosz zbiorów malarstwa
polskiego, współautorka wielu wystaw i katalogów organizowanych w MNW.

Anna Prugar-Myślik – historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy Muzeum 
Narodowego w Warszawie w latach 1976-2005, starszy kustosz zbiorów sztuki współczesnej, autorka wielu publikacji,
katalogów i wystaw organizowanych w MNW i innych polskich i zagranicznych muzeach.

Maryla Sitkowska – historyk i krytyk sztuki. Była kustosz Gabinetu Grafiki i Rysunków Współczesnych Muzeum
Narodowego w Warszawie. W latach 1990-2013 kierowała Muzeum ASP w Warszawie. Kuratorka wystaw, autorka
licznych katalogów i publikacji o sztuce współczesnej.

Uprzejmie informujemy, że w zakresie obsługi prawnej współpracujemy z kancelarią prawniczą 
Anny Staniszewskiej w Warszawie.

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

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



IMIĘ:

NAZWISKO:

ADRES:

NR DOWODU OSOBISTEGO:

TELEFON:

EMAIL:

FORMULARZ REJESTRACJI / ZLECENIA NA AUKCJĘ
W DNIU 17 CZERWCA 2018

BĘDĘ UCZESTNICZYĆ OSOBIŚCIE W AUKCJI

ilość miejsc do zarezerwowania:

CHCĘ LICYTOWAĆ PRZEZ TELEFON

pozycje wg numerów katalogowych:

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

CHCĘ ZŁOŻYĆ ZLECENIE

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

ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ I AKCEPTUJĘ REGULAMIN UMIESZCZONY W KATALOGU AUKCYJNYM
(LUB NA WWW.AGRAART.PL)

Stosownie do wymogów ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
przez Agra-Art SA dla celów marketingowych. Dane podaję dobrowolnie i mam prawo wglądu do nich oraz do ich poprawiania.

DATA PODPIS



Posiadanie i zakres przetwarzania danych osobowych.

Niniejszym przekazujemy informacje dotyczące przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych przez Agra-Art S.A.

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agra-Art S.A., z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Wilczej 55/63, 00-679 Warszawa.

KRS: 0000101181, REGON: 012478229, NIP: 5261879258

Dane kontaktowe administratora:

Agra-Art S.A., ul. Wilcza 55/63, 00-679 Warszawa.
tel: (22) 625-08-08, e-mail: agra@agraart.pl

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna 
oraz prawnie uzasadnione interesy Agra-Art S.A.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

– wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą 
(Ustawa o ochronie danych osobowych: art 23 ust. 3, RODO: art. 6 ust 1. lit. a i b);

– spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych umożliwiających realizację umów 
wynikających z prawa polskiego, w szczególności przetwarzanie i udostępnianie danych 
transakcji państwowym instytucjom upoważnionym, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku
jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (Ustawa o ochronie 
danych osobowych: art 23 ust 2 i 4, RODO: art. 6 ust 1. lit. c);

– wykonania zadań informacyjnych i marketingowych (Ustawa o ochronie danych osobowych: 
art. 23 ust. 5 pkt 4-1, RODO: art. 6 ust 1. lit. a i f).

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty:

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

– z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;

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

– doradcze, audytorskie i kontrolne;

– prawne i windykacyjne.

Przysługujące prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
ich przetwarzania lub usunięcia. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych.
W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Agra-Art S.A. 
Dane kontaktowe wskazane są powyżej.





Agra-Art S.A.
Warszawa    ul. Wilcza 55    (22) 625 08 08    (22) 745 10 20 

www.agraart.pl    agra@agraart.pl


