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AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
NIEDZIELA, 9 GRUDNIA 2018

MALARSTWO TRADYCYJNE
godz. 1900

SZTUKA WSPÓŁCZESNA
ok. godz. 2030

WYSTAWA I LICYTACJA
Galerie AGRA-ART – Warszawa, ul. Wilcza 55

Rezerwacja miejsc, zamawianie licytacji telefonicznych oraz zlecenia
agra@agraart.pl lub tel. 22 625 08 08, 601 352 916

REGULAMIN AUKCJI DOMU AUKCYJNEGO AGRA-ART S.A.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w aukcji, której przedmiotem 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, zarejestrowany 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 klientów, 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 osobistego reprezentanta).
6. UCZESTNIK – osoba zarejestrowana, biorąca udział w aukcji.
7. NABYWCA – osoba (lub mocodawca, w przypadku licytacji przez pełnomocnika), która zgłosiła najwyższą 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 negocjacji 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 pracownik Domu Aukcyjnego zadzwoni do niej w czasie aukcji.
6. Do udziału w licytacji będą dopuszczone wszystkie osoby, które zostaną pozytywnie zweryfikowane 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 Uczestnika. 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 zastrzeżeniem 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 otrzyma 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 telefonicznej 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, oznaczonej 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 szczególności 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 ogłoszenie 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.

5.

6.
7.
8.

9.

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.
Przedmioty Aukcji są oceniane przez konserwatora dzieł sztuki.
Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech sprzedawanych obiektów opisanych w katalogu ze
stanem faktycznym.
Przedmioty Aukcji są udostępniane zainteresowanym w siedzibie Domu Aukcyjnego na 10 dni
przed aukcją na wystawie poprzedzającej aukcję. Dom Aukcyjny zaleca wykorzystanie tej możliwości bliższego zapoznania się z obiektem, jego opisem katalogowym i stanem faktycznym.
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 rozpoczęciem aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Wywoławczej przed aukcją.
3. Aukcjoner może w zależności od zainteresowania obiektem rozpocząć licytację od Ceny Wywoławczej 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:
PRZEDZIAŁ
CENOWY

MINIMALNE
POSTĄPIENIE

do 5 000 zł

100 zł

5 000 – 10 000 zł

500 zł

10 000 – 100 000 zł

1 000 zł

100 000 – 200 000 zł

2 000 zł

200 000 – 500 000 zł

5 000 zł

powyżej 500 000 zł

10 000 zł

Aukcjoner może stosować wielokrotność minimalnych postąpień.
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 sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego.
3.
4.

§ 12. PŁATNOŚĆ
1. Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie opłata organizacyjna (Premium) w wysokości 18%,
zawierająca podatek VAT oraz droit de suite, z zastrzeżeniem § 12. pkt 2.

2.

W przypadku obiektów, których jest mowa w § 9 ust. 9 do wylicytowanej ceny doliczona
zostanie dodatkowo kwota VAT-u granicznego w wysokości 8%. W przypadku tych obiektów
całkowita kwota premium (zob. § 12. pkt 1) wyniesie 26%.
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 księgowane 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 wylicytowaną 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.).

101 JERZY DUDA GRACZ
(Częstochowa 1941 – Łagów 2004)

OBRAZ 1524 (PEJZAŻ POLSKI – MGŁA), 1992
olej, płyta pilśniowa, 58,2 x 58,5 cm
sygn. l.d.: DUDA GRACZ . 1524/92 .
na odwr. na płycie nalepka autorska z danymi obrazu;
wzdłuż górnej krawędzi liczba: 1524/92
na płycie ślad pieczątki wywozowej
22 000 zł

estymacja: 25 000 – 40 000

102 JERZY DUDA GRACZ
(Częstochowa 1941 – Łagów 2004)

Obraz wystawiany i reprodukowany:
– Jerzy Duda Gracz, Kolekcja TOP ART, Warszawa
1997, kat. poz. 18.

OBRAZ 1975 (WIEŚ BUK
– MOJE PARANOJE), 1996
olej, płyta pilśniowa, 59,2 x 98 cm (w świetle oprawy)
sygn. l.d.: DUDA GRACZ . 1975/96 .
na odwrocie na płycie nalepka autorska
z danymi obrazu
42 000 zł

estymacja: 45 000 – 55 000

Więcej – www.agraart.pl

103 CZESŁAW RZEPIŃSKI

104 JAN LEBENSTEIN

(Strusów k. Trembowli 1905 – Kraków 1995)

(Brześć Litewski 1930 – Kraków 1999)

AKT Z INSTRUMENTEM, 1970

METRO BARBES – LOUVRE, ok. 1969

olej, płótno, 91, 5 x 53,5 cm
sygn. l.g.: Rzepiński
na odwrocie na górnym krośnie napis:
Własność prof. Zolich Kraków;
na lewym krośnie nalepka [druk wypełniony maszynowo]: Tow. Przyj. Sztuk Piękn. W Krakowie | Autor
Czesław Rzepiński | Tytuł dzieła Akt z instrumentem,
1970 | Rodzaj dzieła ol. pł. wym. Cena 54 | Pałac
Sztuki 1976 | Podpis autora…

olej, płótno, 96,5 x 129,5 cm
na odwrocie na płótnie napis:
„METRO BARBES – LOUVRE
na górnym krośnie napis:
METRO LOUVRE – CLIGNIANCOOURT [!]
60 000 zł

estymacja: 80 000 – 100 000

Obraz wystawiany i opisany:
– Czesław Rzepiński malarstwo, CBWA Warszawa,
Zachęta grudzień 1975, TPSP Kraków, Pałac Sztuki
styczeń 1976, kat. spis prac poz. 114.
8 000 zł

estymacja: 12 000 – 18 000

Więcej – www.agraart.pl

105 JERZY NOWOSIELSKI
(Kraków 1923 – Kraków 2011)

AKT, 1975
olej, płótno, 70 x 50 cm
sygn. na odwrocie:
IX. 1975 | JERZY NOWOSIELSKI | OLEJ

120 000 zł

estymacja: 130 000 – 150 000

Obraz reprodukowany:
– Chris Sztyber Mój drugi świat My second World
Kolekcja Malarstwa Polskiego Polish Painting
Collection, s. 142, il. barwna.

...sztuka Nowosielskiego kultywująca akt jako motyw główny wydaje się bronić czegoś więcej
niż tylko przywiązania do tradycji. Ona osłania przed zbrudzeniem coś ważnego dla nas,
widzów, co powoduje, że nagość możemy rozumieć jako wywyższenie i czystość – tak jak to
mówiły wszystkie wielkie mity. Obezwładnieni potocznymi wyobrażeniami kobiety możemy
zawsze jeszcze spojrzeć na odległą i samotną wyspę malarstwa Nowosielskiego, tak jak się
patrzy na wschodzące słońce czy niewzruszoność gór, najpierwsze znaki natury...
Kobiety w obrazach tego artysty są częścią jakiejś sytuacji ale i są w niej osobne...
Podobne do siebie są one pomnikami samotności.
Danuta Wróblewska
z katalogu Jerzy Nowosielski Kobiety we wnętrzu
Galeria Kordegarda, Warszawa maj-czerwiec 1998
[por. Akt z lustrem, 1977, olej, płótno, 70 x 50 cm, s. 27, il. barwna]

106 KAZIMIERZ MIKULSKI
(Kraków 1918 – Kraków 1998)

PRZEPOWIEDNIA, 1980
olej, płótno
50 x 61 cm
sygn. na odwr. na płótnie l.g.: Przepowiednia
p.d.: KMikulski | Kraków 1980

55 000 zł

estymacja: 65 000 – 85 000

Obraz wystawiany i opisany:
– Kazimierz Mikulski malarstwo, rysunek, collage,
wyst.: BWA Łódź kwiecień-maj 1987, Galeria Współczesna Toruń lipiec 1987, Arsenał Poznań sierpieńwrzesień 1987, BWA Płock październik 1987, Salon
Sztuki Współczesnej Bydgoszcz grudzień 1987,
Galeria Awangarda Wrocław styczeń 1988, kat.
poz. 183, s. nlb, il. czarno-biała.

W malarstwie Mikulski lubił kojarzyć ze sobą rozmaite elementy na zasadzie pokrewieństw
podsuwanych przez wyobraźnię, a nie rzeczywistość. Odwoływał się do „logiki“ marzenia
sennego (m.in. z erotycznymi podtekstami), fantazji, do poetyki baśni bądź bajki, do obrazów
zapisanych w pamięci i odtwarzanych z niej w sposób spontaniczny, podyktowany jedynie wolą
artystycznej kreacji. Szczególnie chętnie wykorzystywał arsenał ulubionych motywów, do których
należą postacie młodych, smukłych, nierzadko nagich, czarujących dziewcząt, ptaki, motyle,
stylizowane rośliny – drzewa, trawy lub kwiaty itp. Kompozycje malarskie Mikulskiego robią
nierzadko wrażenie rozgrywanych w teatrze scen z udziałem znieruchomiałych postaci-manekinów, otoczonych przez przedmioty pełniące rolę rekwizytów (Drewniany ptak, 1954). Mamy tu
do czynienia z rzeczywistością traktowaną umownie, kreowaną dla potrzeb sztuki, malowniczą,
zagadkową. Przede wszystkim jednak urzeka w tym malarstwie prostota dekoracyjnych form,
które wypełniają zabudowaną kulisowo przestrzeń imaginacyjnych, intymnych „krajobrazów
wewnętrznych“.
Małgorzata Kitowska-Łysiak
https://culture.pl/pl/tworca/kazimierz-mikulski

107 TADEUSZ KANTOR

108 JONASZ STERN

(Wielopole k. Tarnowa 1915 – Kraków 1990)

(Kałusz k. Stanisławowa na Ukrainie 1904
– Zakopane 1988)

SZKIC POSTACI SCENICZNEJ Z KRZESŁEM,
1971

KOMPOZYCJA, 1970

flamaster, papier kremowy
28,7 x 19,7 cm (w świetle passe-partout)
sygn brązowym atramentem p.d.: 71 | Kantor

olej, płótno, collage
53 x 64 cm (oprawny w gablotę z plexi)
sygn. p.d.: Stern | 970

4 500 zł

48 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 6 000 – 9 000

estymacja: 50 000 – 80 000

Por. obraz Dół, 1964 – il. cz.-b., s. nlb w katalogach:
– Jonasz Stern. Wystawa monograficzna, wrzesień
1983, Warszawa, Zachęta;
– Jonasz Stern. Wystawa Jubileuszowa, styczeń-luty
1985, Pałac Sztuki, Kraków.

109 ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
(Sanok 1929 – Warszawa 2005)

OZ, 1984
olej, płyta
87 x 87 cm
na odwrocie na płycie sygnatura: OZ | BEKSIŃSKI;
powtórzona czarnym flamastrem OZ | [w kółku
czerwonym flamastrem]: 3
przy dolnej krawędzi pieczątka zezwalająca
na wywóz za granicę

* 100 000 zł

estymacja: 120 000 – 160 000

Pochodzenie:
Obraz został zakupiony w 1990 r. w Paryżu do planowanego Muzeum Zdzisława Beksińskiego w Osace
w Japonii (Muzeum ostatecznie nie powstało).
Następnie w prywatnej kolekcji w Azji.

Obraz reprodukowany:
– Tadeusz Nyczek, Zdzisław Beksiński, Warszawa
1989, s. 104, il. barwna 56;
– Beksiński. Photographies Dessins Sculptures Peintures, Anna et Piotr Dmochowski API, „Galerie
Dmochowski – musee – galerie de Beksinski“, Paris,
s. 220, il. barwna 282.

Fenomen twórczości Beksińskiego związany jest przede wszystkim z unaocznieniem,
„zmaterializowaniem“ w technikach artystycznych „obrazów podświadomości“, które są
zapewne symbolami wewnętrznych doświadczeń artysty, a w dużym stopniu symbolami
stanów duchowych współczesnego człowieka. Groza śmierci, rozpadu, zniszczenia, samotności
jest tu nieustannie obecna. Czy sztuka Zdzisława Beksińskiego prowadzi nas ku rozpaczy czy
też działa na zasadzie catharsis, i czy światło które nieustannie odnajdujemy w jego sztuce daje
choć odrobinę nadziei – pozostanie zawsze osobistą refleksją każdego z widzów.
Wiesław Banach, ze wstępu do katalogu wystawy Zdzisław Beksiński Malarstwo,
Galeria Sztuki Współczesnej Esta, IV-V, 2002

*

do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczony
podatek graniczny VAT 8% (zgodnie z §12 pkt. 2 Regulaminu)

110 ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
(Sanok 1929 – Warszawa 2005)

WT, 1989
olej, płyta pilśniowa
92,5 x 88,5 cm
na odwrocie na płycie sygnatura: WT | BEKSIŃSKI
mała francuska nalepka transportowa; pieczątka
zezwalająca na wywóz za granicę z podpisem

* 75 000 zł

estymacja: 80 000 – 140 000

Pochodzenie:
Obraz został zakupiony w 1990 r. w Paryżu do planowanego Muzeum Zdzisława Beksińskiego w Osace
w Japonii (Muzeum ostatecznie nie powstało).
Następnie w prywatnej kolekcji w Azji.

Obraz reprodukowany:
– Beksiński. Peintures et Dessins 1987-1991, Anna
et Piotr Dmochowski API, „Galerie Dmochowski –
musee – galerie de Beksinski“, Paris, s. 83, il. b. 62.

„Okres fantastyczny“ [1967-1983] przyniósł Beksińskiemu sławę i wydawało się, że artysta
pozostanie mu wierny. A jednak już na początku lat osiemdziesiątych stopniowo zarzucał tę
przestrzenną, pejzażową najczęściej wizyjność, ograniczając motyw do jednej lub kilku postaci,
umieszczonych najczęściej na nieokreślonym tle. Obraz stał się znacznie bardziej syntetyczny
i już nie to „fotografowanie snu czy marzenia“ było najważniejsze, ale właśnie malarstwo.
Wiesław Banach, Zdzisław Beksiński,
Wydawnictwo Bosz, Olszanica 1999, s. 17

*

do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczony
podatek graniczny VAT 8% (zgodnie z §12 pkt. 2 Regulaminu)

111 JAN LEBENSTEIN

112 JAN LEBENSTEIN

(Brześć Litewski 1930 – Kraków 1999)

(Brześć Litewski 1930 – Kraków 1999)

DRUGIE CESARSTWO, 1966

INTERIEUR-EXTERIEUR, 1971

tusze pióro, pędzel, lawowanie, pastel, papier z suchą
pieczęcią, 48 x 59 cm (w świetle passe-partout)
sygn. wytłoczona w warstwie malarskiej: Lebenstein 66
na odwr. sygn. czerwoną kredką: Lebenstein |
„Seconde Empire“ | „Drugie Cesarstwo“
l.d.: 9 [w kółku]

tusz gwasz, pastel, ołówek, papier kremowy
50,5 x 37 cm (w świetle passe-partout)
sygn. oł. p.d.: „Interieur-exterieur“ | Lebenstein 1971
na odwr. nalepka Galerii Wahl, l.d. róg: 8 [w kółku],
p.g. ślad pieczątki z podpisem

14 000 zł

12 000 zł

estymacja: 16 000 – 20 000

estymacja: 14 000 – 20 000

Powstało zadziwiające bestiarium. To – jak się wyraził zaprzyjaźniony z malarzem konserwator
z Jardin des Plantes – zwierzęta, których na ziemi nigdy nie było, ale które mogłyby ją
zamieszkiwać. Prawdopodobieństwo owo leży w antropologicznym charakterze bestii.
Wspomina artysta: „Zacząłem malować ‘zwierzęta’, inspirowane poprzez uprzednio robione
notatki. Stwory te zastygłe są w ruchu, może lepiej powiedzieć w skurczu. Zależało mi teraz
na przedstawieniu w sposób żywy pewnych sytuacji, które ujmowałem symbolicznie, przedstawiając w swej relacji zarówno zwierzęta jak i ludzi. Nieważne czy relacja ta jest imaginowana,
pochodzi z natury czy jest rzutowana z własnego wnętrza – musi być tylko prawdziwa.
Nastąpiło tu właśnie połączenie świata zwierzęcego z ludzkim, co traktowane jest przeze mnie
symbolicznie – zestawienie to służy mi do określenia sytuacji, które istnieją między ludźmi.
Właściwie są to anegdoty opowiadane własnym językiem, a czasem i bełkotem“.
Łukasz Kossowski, Jan Lebenstein [1930-1999], Warszawa 2006

113 JAN LEBENSTEIN
(Brześć Litewski 1930 – Kraków 1999)

ANIMAL I, 1962
olej, płótno, 61,5 x 167 cm
sygn. l.d.: Lebenstein 1962
sygn. na odwr. na płótnie:
Lebenstein | „Animal I“ | 167 x 61 1/2 cm | 1962
na krośnie:
– napis flamastrem: kat 39;
– pieczątka Galerie Gmurzynska z Kolonii;
– nalepka (maszynopis): Animal I (Zwierzę I), 1963 |
wł. artysty;
– dwie francuskie nalepki transportowe
110 000 zł

estymacja: 120 000 – 150 000

Obraz wystawiany i reprodukowany:
– Jan Lebenstein, Musee Grimaldi Chateau d’Antibes,
21 aout – 3 octobre 1964, kat. poz. 22;
– Jerzy Stajuda, Rozmowa z Janem Lebensteinem,
Współczesność nr 7 z dn. 27 IV 1965, il. czarno-biała.
– Jan Lebenstein, Galeria Zachęta, Warszawa 22 IV 22 V 1992, spis prac – wkładka do katalogu, poz. 39.

114 IGOR MITORAJ

115 JAN DOBKOWSKI

(Oederan, Niemcy 1944 – Paryż 2014)

(Łomża 1942, mieszka w Warszawie)

ASKLEPIOS, 1988

NOKTURN CVIII, 2008

brąz patynowany
wys. 36 cm, z podstawą: 47 cm
sygn. p.d.: MITORAJ
na rewersie u dołu: C 883/1000 HC

akryl, płótno, 89 x 100 cm
sygn. p.d.: Jan Dobkowski 2008 ROK
na odwrocie na płótnie sygnatura: Jan Dobkowski |
„NOKTURN CVIII“ 2008 ROK | ACRYL | 89 cm x 100 cm

22 000 zł

9 000 zł

estymacja: 25 000 – 40 000

estymacja: 12 000 – 16 000

116 XAWERY DUNIKOWSKI
(Kraków 1875 – Warszawa 1964)

EWA, 1906
brąz
59 x 51,5 x 27 cm
na odwr. l.d. nakład: V/10
(odlew współczesny)

25 000 zł

estymacja: 35 000 – 50 000

Całopostaciowa figura Ewy powstała w 1906 roku, pierwotnie w gipsie (obecnie znajduje się
w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu), następnie została wykonana w drewnie (Ewa I);
istnieje też późniejszy wariant odlany w cemencie (Ewa II). Popiersie Ewy artysta wykonał
w gipsie prawdopodobnie jako jeden z wariantów lub szkiców do rzeźby. Gips będący matrycą
do odlewów w brązie różnił się szczegółami od gipsu „wawelskiego“, co można stwierdzić na
podstawie fotografii, bowiem nie zachował się lub nie został odnaleziony. Odlewy z tego nieznanego gipsu w nakładzie 10 egz., numerowane na odwrocie liczbami rzymskimi, są od ok. 10 lat
obecne na polskim rynku dzieł sztuki w wersjach różniących się kolorami patyny.
Zarówno całopostaciowa Ewa, jak jej wersja ograniczona do popiersia, są chrakterystyczne dla
etapu twórczości Dunikowskiego określanego – za Eligiuszem Niewiadomskim, który pierwszy
użył tego określenia – jako „sztuka niedoli“, w którym symbolizm łączył się z silnymi akcentami
egzystancjalnymi. Jak pisze monografistka artysty:

Młody Dunikowski stworzył własną galerię postaci i typów kobiecych, niekiedy odpowiadających popularnemu wówczas nurtowi mizoginizmu, lecz przede wszystkim bliskich pojęciu „sztuki niedoli“. Pokazywał kobiety uwikłane w różne, także tragiczne okoliczności, przygniecione
ciężarem egzystencji, oczekujące rozwiązania, czasem umierające. […] Rzeźbiarz zdefiniował
w nich swoisty typ fizyczności „feminy“, ukazując niepiękne, pospolite, zdeformowane ciała
(chociaż często przesycone duchową aurą) i łyse czaszki pozbawione „fetyszu“ bujnych włosów, których brak odziera te istoty z atrybutu kobiecości tak bardzo fascynującego mężczyzn.
W owych rzeźbach […] odcisnął się ślad mizoginizmu spod znaku Przybyszewskiego (pojętego
jako nieszczęsne skutki namiętności), przełamywanego jednak nutą zrozumienia i współczucia.
Aleksandra Melbechowska-Luty,
Kreator. Rzeźbiarskie dzieło Xawerego Dunikowskiego,
wyd. Neriton, Warszawa 2012, s. 69-71

117 WŁADYSŁAW JACKIEWICZ

118 WŁADYSŁAW JACKIEWICZ

(Podbrodzie na Wileńszczyźnie 1924
– 2016 Rotmanka na Kaszubach)

(Podbrodzie na Wileńszczyźnie 1924
– 2016 Rotmanka na Kaszubach)

OBRAZ, lata 90. XX w.

OBRAZ XI, 2000

olej, płótno, 119,5 x 100 cm
sygn. p.d.: Jackiewicz

olej, płótno, 114, 5 x 130 cm
sygn. p.d.: Jackiewicz
na odwrocie na górnej listwie sygnatura:
W. JACKIEWICZ OBRAZ XI/2000 114 x 130

10 000 zł
Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 12 000 – 18 000

10 000 zł

estymacja: 12 000 – 20 000

119 JAN BERDYSZAK

120 HENRYK STAŻEWSKI

(Zawory w Poznańskiem 1934 – Poznań 2014)

(Warszawa 1894 – Warszawa 1988)

KOŁO POTRÓJNE, 1963

KOMPOZYCJA, 1980

tempera, gwasz, karton, 68 x 44,5 cm
sygn. na odwr. g. [tuszem:] JAN | BER | DYSZ | AK |
[oł.:] 1963 | Koło | potrójne | [tuszem:] tempera |
i gwasz; p.d. oł.: 68 x ±45 cm; niżej niebieską kredką
w kółku: Światło | ramy | 71 x 55,5 cm

akryl, płyta pilśniowa, drewno, 42 x 42 x 3,5 cm
sygn. na odwr. śr.g.: 1980 | H. Stażewski
napis na ramie l.g.: MARTA

16 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 18 000 – 20 000

38 000 zł

estymacja: 40 000 – 50 000

121 RYSZARD WINIARSKI
(Lwów 1936 – Warszawa 2006)

PRZYPADEK W GRZE DLA JEDNEGO, 1987
akryl, ołówek, płyta pilśniowa
64 x 64 cm, wym. z oprawą: 81 x 81 cm
sygn. p.d. na czarnej oprawie: winiarski ‘87
l.d.: chance in game for one
sygn. na odwrocie na płycie:
przypadek w grze | dla jednego | winiarski ‘87

120 000 zł

estymacja: 130 000 – 160 000

[...] w kompozycjach z początku lat 70. obok czerni i bieli pojawiają się inne kolory: żółć, zieleń,
błękit, czerwień, szarość. Niby wszystko było już zaplanowane – rzut kostką i wszystko było od
samego początku rozstrzygnięte. Wystarczyło tylko wypełnić przyjęty schemat. Ale tak się
właśnie nie działo. Winiarski poszukiwał. Stosował różne rozwiązania. [...] Winiarski wciąż
odmieniał zasady kompozycji, sposoby wyliczania, perspektywy malarskie, zastosowane układy.
Można przyjąć, że jeżeli tak mocno ograniczymy wachlarz stosowanych środków malarskich,
każda ich zmiana, każde wahnięcie ma wielkie znaczenie kompozycyjne, wyrazowe, ale i estetyczne. Więc przy wszystkich podobieństwach i łatwości rozpoznawania zasady malarskiej
Winiarski wciąż coś zmieniał. I ta zmienność jest fascynująca.
Bogusław Deptuła, Podstawowe przeciwieństwa,
tekst w katalogu wystawy: Ryszard Winiarski, Galeria Opera, 2017, s. 37

122 JACEK SIENICKI
(Warszawa 1928 – Warszawa 2000)

WNĘTRZE, 1980
olej, płótno
146, 5 x 97 cm
sygn. p.g.: J SIENICKI
na odwrocie na płótnie sygnatura:
Jacek | Sienicki. | 20 XI 21 XII – 1980. | „Wnętrze“
poniżej dedykacja podpisana przez żonę artysty
Wandę Sienicką

50 000 zł

estymacja: 55 000 – 65 000

Rzeczywiście przekraczamy nasze umiejętności, nasz stan posiadania, idziemy w nieznane.
Pracuję bardzo dziwnie. Często zaczynam bardzo spokojnie i bardzo rzeczowo. W trakcie pracy
narasta emocja, którą w jakiś sposób kontroluję, ale nie do końca. To, że nie kontroluję jej do
końca, pozwala na dźwięk emocji nie do końca rozpoznanych. [...] Kiedyś rozmawiałem na ten
temat z Nachtem i on powiedział, że jest to zupełnie naturalne, że zaczynamy często od banału
i w trakcie prac zaczyna się to nam w jakimś kierunku klarować. Wtedy zapominamy o swojej
koncepcji, zapominamy o swojej drodze, zapominamy o swoich przyzwyczajeniach, o swoim,
jak powiedziałem dobrym wychowaniu – że tu wolno, a tego nie wolno, że to jest sztuka, a to
nie jest – nakazy profesjonalne przestają istnieć i udajemy się w dziwne rejony, które są niebezpieczne, ale dlatego najciekawsze.
Wiesława Wierzchowska,
Autoportrety, rozmowa z Jackiem Sienickim
„Coraz większy niepokój“, s. 107, Warszawa, 1991

123 HENRYK MUSIAŁOWICZ

124 HENRYK MUSIAŁOWICZ

(Gniezno 1914 – Warszawa 2015)

(Gniezno 1914 – Warszawa 2015)

Z CYKLU WOJNA PRZECIWKO
CZŁOWIEKOWI, 1972

Z CYKLU OCZEKIWANIE, 1994/5

technika mieszana, płyta pilśniowa, 96,5 x 58 cm
sygn. p.g.: MUSIAŁOWICZ; l.g.: 1972
na odwrocie na płycie sygnatura: Z CYKLU | WOJNA
PRZECIWKO CZŁO- |
WIEKOWI | 1972 | 96 x 58 | MUSIAŁOWICZ

technika mieszana, płyta pilśniowa, 72 x 88 cm
sygn. l.d.: MUSIAŁOWICZ
na odwrocie na płycie sygnatura: Z CYKLU:
„OCZEKIWANIE“ 72 x 89 | 1994/5 | MUSIAŁOWICZ
8 000 zł

Obraz wystawiany i reprodukowany:
– Henryk Musiałowicz, BWA w Kielcach, Galeria
Piwnica, 1-24 czerwca 2012, il. barwna, s. nlb.
10 000 zł

estymacja: 12 000 – 16 000

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 10 000 – 15 000

125 TADEUSZ DOMINIK
(Szymanów 1928 – Warszawa 2014)

ALASKA, 1998
olej, płótno, 73 x 92 cm
sygn. p.d.: Dominik
na odwrocie na płótnie sygnatura:
DOMINIK 1998 | OL. PŁ. 73 x 92 | ALASKA
19 000 zł

estymacja: 22 000 – 30 000

126 LEON TARASEWICZ
(Stacja Waliły na Białostocczyźnie 1957,
mieszka we wsi Waliły i w Warszawie)

BEZ TYTUŁU, 2015
akryl, płótno, 100 x 100 cm
sygn. na odwr. flamastrem l.g.:
L. Tarasewicz 2015 | 100 x 100 | Acrylic on canvas
48 000 zł

estymacja: 55 000 – 80 000

127 LEON TARASEWICZ
(Stacja Waliły na Białostocczyźnie 1957,
mieszka we wsi Waliły i w Warszawie)

BEZ TYTUŁU, 2017
akryl, płótno, 50 x 50 cm
sygn. na odwrocie na płótnie: L Tarasewicz 2017 | 50
x 50 | Acrylic on canvas
22 000 zł

estymacja: 25 000 – 30 000

128 TADEUSZ DOMINIK
(Szymanów 1928 – Warszawa 2014)

OGRÓD, lata 80. XX w.
olej, płótno, 65 x 95 cm
sygn. l.d.: Dominik
21 000 zł
Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 24 000 – 35 000

129 RAJMUND ZIEMSKI

130 ALFONS MAZURKIEWICZ

(Radom 1930 – Warszawa 2005)

(Düsseldorf 1922 – Wrocław 1975)

BEZ TYTUŁU, lata 60. XX w.

NISKIE ŁĄKI, 1962

gwasz, olej, papier, 62,5 x 25 cm

olej, płótno, 73 x 116 cm
na odwrocie na krośnie w narożniku nalepka:
BWA | ATEST Nr. 1/AM/82, poz. 13 | ALFONS
MAZURKIEWICZ | NISKIE ŁĄKI /1962/ | olej pł.,
73 x 116 cm, niesygnowany | Katalog – Wrocław 1976
poz. 92 | WROCŁAW
po lewej okrągła pieczątka z podpisem dyrektora;
na g. krośnie uszkodzona nalepka informacyjna

Obraz pochodzi ze zbiorów rodziny artysty.
3 500 zł

estymacja: 4 000 – 7 000

Obraz wystawiany i opisany:
– Wystawa Malarstwa, Grafiki, Rzeźby Grupy „Szkoła
Wrocławska“, ZPAP, Okręg Warszawski 1963,
kat. wystawy, poz. 54;
– Współczesne Malarstwo Wrocławskie III, Alfons
Mazurkiewicz, Muzeum Śląskie, Wrocław 1964,
kat. poz. 27;
– Mariusz Hermansdorfer, Alfons Mazurkiewicz,
BWA, Wrocław 1976, kat. poz. 92, s. 100.
Więcej – www.agraart.pl

9 000 zł

estymacja: 12 000 – 25 000

131 EDWARD DWURNIK
(Radzymin 1943 – Warszawa 2018)

U RZEŹNIKA, 1972
akryl, olej, płótno
114,5 x 146 cm
sygn. pośrodku prawej krawędzi:
1972 r. | E. DWURNIK; pr.g.: >>U RZEŹNIKA<< [w ramce]
>>PUSTE HAKI<< [ukośnie]; l.d.: NR: 76. [w ramce];
na odwrocie na płótnie sygn.: E. DWURNIK | 1972 |
>>U RZEŹNIKA<< | 190 [w ramce];
na odwrocie na płótnie nalepki:
– autorska: EDWARD DWURNIK 1972 IV-28 | CYKL
V Chwila | TYTUŁ U rzeźnika | WYMIARY 114 x 147 |
TECHNIKA akryl, olej | NR: 76.;
– STUDIO | TEATR | GALERIA z datą 16. XII. 1974 | 1
5. I. 1975;
– BWA LEGNICA z datą 8. 9. 1974;

43 000 zł

na krosnach nalepki:
– Galeria Sztuki BWA | ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE, 1982;
– BWA PŁOCK 1982;
– BWA w Łodzi 1978;
– Galeria Sztuki Współczesnej Olsztyn, grudzień 1980;
– Galeria Stuki Współczesnej Zachęta... Próba retrospektywy...;
– BWA w Lublinie, delegatura w Zamościu
2 – 30. V. 74 r.;
– GALERIA 72 MUZEUM CHEŁM, 26. I. 1984 r.
do 20 II. 1984 r.;
– JYVASKYLAN TALVI ‘83 | EDWARD DWURNIK,
Kuvia Puolasta | 27. 1 – 20. 2. 1983 ALVAR –
AALTO – MUSEO

estymacja: 45 000 – 55 000

Nalepki instytucji artystycznych na odwrociu obrazu świadczą najczęściej o uczestnictwie
obrazu w danej wystawie.
Często jednak wystawy urządza się bez katalogów i folderów lub wydaje się katalogi bez
dokładnego spisów obiektów, co może utrudniać stwierdzenie, czy obraz napewno był
eksponowany.
Ponieważ większość wydawnictw towarzyszących wystawom Dwurnika nie ma spisu prac,
nie możemy z całą odpowiedzialnością potwierdzić ich udziału w danej wystawie.

Edward Dwurnik zmarł 28 października 2018 w Warszawie.

132 EDWARD DWURNIK

133 IGOR MITORAJ

(Radzymin 1943 – Warszawa 2018)

(Oederan, Niemcy 1944 – Paryż 2014)

CZERWONE TULIPANY, 2008

STELLA

akryl, płótno, 119,5 x 89,5 cm
sygn. p.d.: 2008 | E. DWURNIK
na odwr. na płótnie sygnatura: 2008 | E. DWURNIK |
„CZERWONE | TULIPANY = | NR: XXIII [w ramce] –
239 = 3880 =

brąz patynowany, kamień, wys. 23,5 cm, z pods.: 33,5 cm
sygn. l.d.: MITORAJ
obok znak odlewni:
FONDER... | PIETR... [dalej nieczytelnie]
po prawej z boku nakład: 56/250; poniżej: ARTCURIAL

11 000 zł

30 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 15 000 – 20 000

estymacja: 35 000 – 45 000

Porównaj:
– Igor Mitoraj. Sculpture, (wyd.) Art-Objet,
Paryż 1988, s. 87 (Stella, 1981, marmur, 110 cm).

134 EDWARD DWURNIK
(Radzymin 1943 – Warszawa 2018)

BAR SASKI, 1990
olej, płótno
146 x 114,5 cm
sygn. p.d.: BAR >SASKI< E.D.
sygn. na odwr. na płótnie p.g.:
1990 | E. DWURNIK | BAR „SASKI“ II [w ramce] |
NR: XV – 239. | 1550 [w ramce]; l.g.: 1550 [w ramce]
na górnej i dolnej krawędzi płótna powtórzony
dwukrotnie tytuł: BAR SASKI BAR SASKI

44 000 zł

estymacja: 50 000 – 55 000

Obraz opisany i reprodukowany:
– Edward Dwurnik, Sportowcy 1972-1992, Warszawa
2011, poz. 239, s. 440, il. barwna s. 441.
– P. Sarzyński, Piewca i prześmiewca, tygodnik „Polityka“, nr 46, 14 – 20 XI 2018, s. 100, il. barwna s. 101.

Bar Saski to było bardzo fajne miejsce na ulicy Francuskiej w Warszawie, blisko Pracowni
Sztuk Pięknych [...] do których chodziliśmy z Teresą po chałtury. Czasami przy okazji tam
zaglądaliśmy, najczęściej o dziesiątej rano. Zawsze było dużo ludzi, wiele osób jadło tam
śniadania, a jedzenie było bardzo dobre; można było kupić fasolkę po bretońsku, prawdziwego
tatra albo bigos. Wiele osób brało do tego piwo o tej dziesiątej i już wpół do jedenastej wszyscy
byli przybzdryngoleni. Z witryny był widok na Francuską, ale ja tu namalowałem zielony podhalański pejzaż z rzeczką. Tak sobie jedzą i patrzą, i marzą o jakimś spokoju, odpoczynku, wakacjach. Albo o niczym właściwie nie myślą; tak bardzo są zajęci jedzeniem, że patrzą na ulicę
za oknem i jej nie widzą.
Edward Dwurnik, Sportowcy...

135 EUGENIUSZ MARKOWSKI

136 FRANCISZEK STAROWIEYSKI

(Warszawa 1912 – Warszawa 2007)

(Bratkówka koło Krosna 1930 – Warszawa 2009)

GRUPA Z TRĘBACZEM, lata 90. XX w.

DE PROFUNDIS, 2008

olej, gwasz, papier, 45 x 55, 5 cm (w św. passe-partout)
sygn. tuszem p.d.: E. Markowski

pastel, papier jasnobrunatny żeberkowy
98,5 x 69 cm (w świetle ramy)
sygn. p.g.: DE PROFUNDIS. | 17 FS 08 [monogram
wiązany połączony z datą] | W [w kółku]

9 000 zł
Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 12 000 – 15 000

12 000 zł

estymacja: 15 000 – 18 000

137 KIEJSTUT BEREŹNICKI
(Poznań 1935, mieszka w Sopocie)

ARLEKIN II, 2011
olej, płótno, 81 x 65 cm
sygn. l.d. na niebieskim polu, mało czytelna:
Arlekin | II | 2011 | Bereźnicki
sygnowany na odwrocie na płótnie:
Kiejstut Bereźnicki | Arlekin II. 2011.
11 000 zł

estymacja: 14 000 – 18 000

138 KIEJSTUT BEREŹNICKI
(Poznań 1935, mieszka w Sopocie)

ARLEKIN III, 2011
olej, płótno, 81 x 65 cm
sygn. p.d. na czerwonym polu, mało czytelna:
Arlekin | III | 2011 | Bereźnicki
sygnowany na odwrocie na płótnie:
Kiejstut Bereźnicki. | Arlekin III. 2011.
11 000 zł

estymacja: 14 000 – 18 000

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

MIŁOŚĆ DO GEOMETRII III, 2007
pastel, papier brązowy
91 x 80 cm (w świetle passe-partout)
sygn. l.g.: MIŁOŚĆ DO | GEOMETRII | NO III | 17 FS 08
[monogram wiązany połączony z datą] | W [w kółku]
9 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 12 000 – 15 000

140 WŁODZIMIERZ PAWLAK
(Korytów k. Żyrardowa 1957, mieszka w Korytowie)

LINIA BARWNA I, 2005

Obraz wystawiany i opisany:
– Malarstwo polskie XXI w., Zachęta Narodowa
Galeria Sztuki, Warszawa 2006, kat. pod red.
A. Morawińskiej, poz. 117, s. 141.

akryl, płótno, 135 x 150
sygn. na odwrocie na płótnie: WŁODZIMIERZ
PAWLAK | LINIA BARWNA I | 135 x 150 | 2005;
na lewym krośnie nalepka: ZACHĘTA | NARODOWA |
GALERIA | SZTUKI | WYSTAWA | MALARSTWO |
POLSKIE XXI | WIEKU | WARSZAWA | 2006/2007;
ołówkiem: 16. XII. 2006 – 25. II 2007
30 000 zł

estymacja: 35 000 – 40 000

Więcej – www.agraart.pl

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

CHŁOPIEC Z – IDŹ I PATRZ, 2009-2018
(THE BOY FROM “COME AND SEE“)
olej, płótno, 150,5 x 130 cm
sygn. na odwrocie na płótnie: l. d.:
NORMAN | 2009 – 2018 | (PILOT HELP);
p.d.: THE | BOY FROM | “COME | AND | SEE“

9 000 zł

estymacja: 12 000 – 18 000

Obraz wystawiany i opisany:
– Norman Leto. Idź i patrz, Muzeum Miejskie
w Zabrzu, Urząd Miejski w Zabrzu, wystawa,
kat. poz. 2, il. barwna, s. nlb.

Tytuł obrazu nawiązuje do filmu Elema Klimova z 1985 roku, jednego z najważniejszych obrazów
kinematografii rosyjskiej. „Bezkompromisowy w swojej antywojennej wymowie, był kamieniem

milowym w mówieniu o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej w czasach topniejącego powoli komunizmu i majaczącej na horyzoncie pierestrojki. Klimov uchwycił brutalną rzeczywistość niemieckiej
inwazji na Białoruś, opowiada historię Flora – czternastolatka, który opuszcza rodzinną wieś by
dołączyć do partyzantów. [...] Norman Leto uchwycił na płótnie twarz bohatera filmu [...].
Stojący w lesie, bladosiny Flor to [...] obraz wojny zaklęty w oczach dziecięcego aktora.
Patrzymy na chłopca, na młodego żołnierza, na decyzję artysty, którego przecież coś w tym
kadrze i jego twarzy urzekło.“
cytat za: Jakub Gawkowski, Przemoc widziana z fotela
– tekst w katalogu wystawy Norman Leto. Idź i patrz

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

RYBY, 2004
olej, płyta, 100 x 119,5 cm
sygn. pośrodku dolnej krawędzi: BANACH
na odwrocie na płycie sygn.: BANACH | 04
p.g.: pionowa strzałka
8 000 zł

W liście z dnia 16 lipca 2004 12:10 Beksiński pisze
do Banacha:
„Ryby doskonałe, chociaż obrzydliwe! Świetnie
wychodzi Panu światło. Bardzo mi się ten obraz
podoba.“
W odpowiedzi z 17 lipca 2004 21:12:
„Co mogę napisać – że bardzo się cieszę, że podobają się Panu ryby i światło. Pan mnie tego typu częściowo realistycznym oświetleniem parę lat temu
zaraził, więc koło się jakby zamyka“.

estymacja: 9 000 – 12 000

Norman Leto (właściwie Łukasz Banach) we wczesnym okresie swojej twórczości zafascynowany był
malarstwem Zdzisława Beksińskiego. Przez kilka lat,
aż do tragicznej śmierci Beksińskiego, systematycznie prowadził z nim korespondencję e-mailową.

Obraz reprodukowany i opisany:
– Jarosław Mikołaj Skoczeń, Detoks. Zdzisław Beksiński Norman Leto. Korespondencja/Rozmowa,
Warszawa 2018, s. 729-730, il czarno-biała.

143 LECH KUNKA
(Pabianice 1920 – Łódź 1978)

KOMPOZYCJA, 1967
olej, płyta pilśniowa, 122 x 61 cm
sygn. l.d.: L. Kunka 67
9 000 zł

est.: 12 000 – 16 000

Więcej – www.agraart.pl

144 STANISŁAW BAJ
(Dołhobrody n/Bugiem 1953,
mieszka w Warszawie i Dołhobrodach)

RZEKA BUG – ZMIERZCH, 2009
olej, płótno, 73,2 x 92 cm
sygn. p.d.: S. Baj
na odwrocie na płótnie sygnatura:
Stanisław Baj | Rzeka Bug | Zmierzch 2009
7 000 zł

estymacja: 8 000 – 12 000

145 STANISŁAW BAJ
(Dołhobrody n/Bugiem 1953,
mieszka w Warszawie i Dołhobrodach)

RZEKA BUG – JESIEŃ, 2013
olej, płótno, 60 x 100 cm
sygn. p.d.: S. Baj
na odwrocie na płótnie sygnatura: Stanisław Baj |
„Rzeka Bug – | – Jesień“ | 2013.
9 000 zł

estymacja: 10 000 – 12 000

146 JANINA KRAUPE

147 JAN SZANCENBACH

(Sosnowiec 1921 – Kraków 2016)

(Kraków 1928 – Kraków 1998)

KOMPOZYCJA, lata 60. XX w.

SEKWANA PŁYNIE PARYŻEM, 1958

olej, płótno, 100,5 x 70 cm
sygn. p.d.: J. Kraupe

olej, płótno, 66 x 85,5 cm
sygn. p.d.: 58 | Szancenbach
sygnowany na odwrocie na płótnie:
SEKWANA PŁYNIE PARYŻEM | MAL. |
JAN SZANCENBACH | 1958

7 000 zł

estymacja: 8 000 – 12 000

10 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 12 000 – 18 000

Obraz opisany i wystawiany:
– Jan Szancenbach, Państwowa Galeria Sztuki,
Sopot 2003, spis obrazów, s. 64, poz. 32.

148 STASYS EIDRIGEVICIUS

149 RAFAŁ OLBIŃSKI

(Medniskiai na Litwie 1949, mieszka w Warszawie)

(Kielce 1945, mieszka w Nowym Jorku)

WE DWOJE, 1997

ASCRIPTION OF EXPERIENCE, 1994

pastel, papier, 47 x 58 cm (w świetle passe-partout)
sygn. p.d.: 1997 | stasys

akryl, karton, 49,5 x 37,2 cm
sygn. p.d.: [odwrócone R w kółku] R Olbiński

na odwr. p.d. metryczka autorska oł.: 628 [w kółku],
w drugim wierszu czerwoną kredką: We dwoje | [oł.:]
49, 5 x 64 cm | 1997 | PASTEL

Obraz reprodukowany i wystawiany:
– New Dreams of Old Values Olbiński, The Jule Collins
Smith Museum of Fine Art, 2009, kat. il. czarno-biała, s. nlb.

6 000 zł

15 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 7 000 – 11 000

estymacja: 18 000 – 25 000

150 HENRYK WANIEK

151 JACEK YERKA

(Oświęcim 1942, mieszka w Warszawie)

(Toruń 1952, mieszka w Warszawie)

NIEBO, 1977

INNY WYMIAR, 1977

olej, płótno, przecięcie, 50 x 60 cm
sygn. na odwrocie na płótnie: 806 [w ramce] |
HENRYK WANIEK | DEC. 1977 | NIEBO [w ramce]
poniżej po prawej: ABRA-MELIM | CAP. III. MAGIC SQ
(6) | FOR DIVERS VISION IN FIRE | NASI | APIS |
SIPA | ISAN; l.g.: 908 [w ramce]

olej, akryl, płótno, 100 x 80 cm
na odwr. na górnej listwie zamazany napis: KREDENS
na płótnie nalepka ZPAP Oddział w Toruniu z danymi
obrazu

7 000 zł

Prezentowany obraz rozpoczyna znany cykl
Szafek przydrożnych.

estymacja: 8 000 – 15 000

35 000 zł

estymacja: 40 000 – 50 000

152 RYSZARD ZAJĄC

153 NATHAN WASSERBERGER

(Kosów 1929 – Szwajcaria 2016)

(Chrzanów 1928 – Nowy Jork 2012)

CAPESTRANO, 1980

DWAJ CLOWNI

olej, płótno, 65,5 x 116,5 cm
sygn. l.d.: RY | ZA | 80
na odwrocie na płótnie sygn.: RYSZARD ZAJĄC |
CAPESTRANO | /65 x 116/ | 1980

olej, płótno, 71 x 61,5 cm
sygn. p.d.: NATHAN WASSERBERGER

9 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 10 000 – 15 000

4 500 zł

estymacja: 6 000 – 8 000

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.

FORMULARZ REJESTRACJI / ZLECENIA NA AUKCJĘ
W DNIU 9 GRUDNIA 2018
IMIĘ:
NAZWISKO:
ADRES:
NR DOWODU OSOBISTEGO:
TELEFON:
EMAIL:

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

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
prezes zarządu

Konrad Szukalski
wiceprezes

Rafał Krajewski
wiceprezes

Anna Jóźwik
dyrektor Domu Aukcyjnego

Piotr Borkowski
dyrektor zarządzający

Jolanta Krasuska
kierownik działu
(sztuka współczesna)

Grażyna Zielińska
malarstwo
rzemiosło artystyczne

Joanna Dziewulska
historyk sztuki
(sztuka tradycyjna)

Marcin Zieliński
projekty
graficzne

Katarzyna Jedynak
promocja wydarzeń
aukcyjnych

Agnieszka Warska
księgowość

RADA NAUKOWA
Anna Tyczyńska
historyk sztuki, malarstwo

Renata Lisowska
konsultacje konserwatorskie

Anna Prugar-Myślik
historyk sztuki, malarstwo

Maryla Sitkowska
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 Agra-Art – 120 zł
numer konta: PKO sa 69 1240 6218 1111 0010 7726 1501

Zdjęcia do katalogów
Marcin Zieliński, Łukasz Macheta

WYDAWCA: Agra-Art SA
Wszelkie prawa zastrzeżone.

AUKCJA MALARSTWA
9 GRUDNIA 2018

