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NIEDZIELA, 17 MARCA 2019

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

SZTUKA WSPÓŁCZESNA
ok. godz. 2030

MALARSTWO TRADYCYJNE
godz. 1900

Rezerwacja miejsc, zamawianie licytacji telefonicznych oraz zlecenia

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

Uwaga! Zmiana w Regulaminie Aukcji (§9 pkt. 9, §12 pkt. 2, 3)

WYSTAWA I LICYTACJA W NASZEJ NOWEJ SIEDZIBIE

Galeria AGRA-ART – Warszawa, ul. Wilcza 70



§ 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.

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.
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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%, 

zawierająca podatek VAT z zastrzeżeniem § 12. pkt 2.
2. W przypadku obiektów, których jest mowa w §  9 ust. 9  (oznaczonych ) 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. Do Ceny Zakupu obiektów oznaczonych doliczana będzie dodatkowo opłata wynikająca 
z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 
4 lutego 1994 - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite).
Opłata wyliczana będzie na podstawie Ceny Uzyskanej, według poniższej tabeli: 

Kurs euro wg notowania NBP z daty aukcji lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję. 
4. Prawo własności przedmiotu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia całej ceny.
5. 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.

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

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

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

9. 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.

10. 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.

11. 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

0 – 50 000 euro
50 000,01 – 200 000 euro

200 000,01 – 350 000 euro
350 000,01 – 500 000 euro

powyżej 500 000 euro 

5,00 %
3,00 %
1,00 %
0,50 %

0,25%, nie więcej niż 12 500 euro



101 TADEUSZ BRZOZOWSKI
(Lwów 1918 – Rzym 1987) 

RENEGAT CHARCZY TĘGO, 1981

tusz pióro, pędzel, lawowanie, papier czerpany 
z suchą pieczęcią
50,5 x 72,5 cm
sygn. l.d.: „R | enegat charczy tęgo“, śr.d.: T.B. 81.

15 000 zł estymacja: 16 000 – 20 000

Rysunek wzmiankowana w katalogu oeuvre artysty:
– Tadeusz Brzozowski 1918-1987, pod red. Anny Ża-

kiewicz, Muzeum Narodowe, Warszawa 1997, s. 264,
kat. II. 940 jako własność rodziny.

Według tegoż katalogu rysunek był eksponowany 
na wystawach:
– Rysunki Tadeusza Brzozowskiego (prace z lat 1937-

1986), Muzeum Okręgowe, Radom 27 XI – XII 1986 (kat.);
– Tadeusz Brzozowski. Rysunki z lat 1980-1985, Gale-

ria Krzysztofory, Kraków 30 I – 25 II 1987 (kat.); 
wystawa przeniesiona: Uniwersytecka Galeria Sztu-
ki Współczesnej, Cieszyn III 1987; 

– Tadeusz Brzozowski – Figurynki kwilą żałośliwie. 
Wieczór z Tadeuszem Brzozowskim, Teatr im. Sta-
nisława Ignacego Witkiewicza, Zakopane 7 VI 1987,
wystawa towarzysząca spotkaniu (kat.);

– Tadeusz Brzozowski. Rysunki z lat 1980-1986,
BWA, Rzeszów 10 IX – 4 X 1987 (kat.);

– Tadeusz Brzozowski. Rysunki i malarstwo z lat 
ostatnich, BWA, Zamość 5-29 XI 1987 (kat.) 

– Tadeusz Brzozowski – Malarstwo i rysunek, BWA, 
Krosno 20 III – 20 IV 1989 (kat.).; wystawa przenie-
siona: BWA, Zakopane 6 V – 4 VI 1989;

– Tadeusz Brzzozowski. Rysunki, Galeria Profil, Poz-
nań, od 14 X 1993 (kat.); wystawa przeniesiona: 
Galeria Sztuki Współczesnej, Kołobrzeg III 1994.

Rysunek reprodukowany w: 
– Stanisław K. Stopczyk, Tadeusz Brzozowski: rysun-

ki ‘81, „Projekt“ 1986 nr 3.

Rysunek traktował Tadeusz Brzozowski jako dodatek do malarstwa. Rysował nieregularnie, 

ale był w jego życiu okres, kiedy rysunki wzięły górę nad obrazami – był to pierwszy rok stanu

wojennego, kiedy powstało ich ponad sto. 

Przyczyna tej nagłej rysunkowej eksplozji była – jak twierdzi syn artysty Wawrzyniec Brzozowski

– prozaiczna: po prostu nie można było nigdzie kupić lnianego płótna, nie mówiąc już o farbach

pierwszorzędnej jakości (a innych nie uznawał). Były natomiast w pracowni potężne zapasy

znakomitych papierów Schellera i Watmana i najwidoczniej jakieś tusze…





102 MARIA JAREMA
(Stary Sambor 1908 – Kraków 1958)  

CZYTAJĄCY (KORNEL FILIPOWICZ?), 1942

gwasz, akwarela, papier
27,5 x 21 cm (w świetle passe-partout)
sygn. oł. na odwrocie p.d.: Maria Jarema 1942

9 000 zł estymacja: 12 000 – 16 000



103 MARIA JAREMA
(Stary Sambor 1908 – Kraków 1958)  

SCENA FIGURALNA, ok. 1942-43

akwarela, gwasz, papier
19,7 x 15,6 cm (w świetle passe-partout)

9 000 zł estymacja: 12 000 – 16 000



104 JERZY NOWOSIELSKI
(Kraków 1923 – Kraków 2011) 

AKT, 1963

olej, płótno naklejone na płytę pilśniową
60 x 35,3 cm
na odwrocie na płycie: JERZY NOWOSIELSKI 1963

100 000 zł estymacja: 120 000 – 150 000

„Sztuka to moje prywatne misteria – mówi Nowosielski – Ja sobie stwarzam rzeczywistość, 

o której marzę. Marzę o kobietach, których nie ma i dopiero muszę je namalować.“ 

Od początku jednym z głównych nurtów jego malarstwa jest figuracja erotyczna. [...] Kobieta

pozostała ulubionym i najwdzięczniejszym modelem malarza, na zawsze zachowując mistyczno-

infernalną dwuznaczność. Wydłużone i ascetyczne akty – przefiltrowane przez doświadczenie

ikony – są przykładem estetycznej sublimacji zmysłowości, wciąż zachowują jednak niezwykły

ładunek erotyzmu.

Krystyna Czerni, Wielcy malarze…, nr 105 (Jerzy Nowosielski)





105 KAZIMIERZ MIKULSKI
(Kraków 1918 – Kraków 1998) 

PEJZAŻ PROWINCJONALNY, 1964

olej, płótno, 70 x 50 cm,

na odwrocie na górnej żerdzi krosna nalepka z wys-
tawy w Städtische Kunstgalerie w Bochum: Profile IV
1964/65 | Polnische Kunst heute [stempel]
obok oł. nr: K 733/5
na p. żerdzi napis dł.: Stan Laskowski

70 000 zł estymacja: 80 000 – 120 000

Patrzącemu na obrazy Kazimierza Mikulskiego muszą się one kojarzyć z doznaniami, wynie-

sionymi w młodym wieku z lunaparku. Właśnie tamten świat – jarmarcznych bud, strzelnic,

karuzel, cyrkówek podskakujących w takt katarynkowej muzyki – śmiesznych nagród zachęca-

jących do udziału w loterii fantowej – ten świat jakby się przeniósł na płótna krakowskiego

malarza, zamarł na nich w bezruchu, pozornie na chwilę tylko, aby na dany przez kogoś znak

czym prędzej wrócić do życia.

Tadeusz Kurlus

Obraz wystawiany lub reprodukowany:
– Profile IV – Polnische Kunst heute, Städtische Kunst-

galerie Bochum, 8 XI 1964 – 17 I 1965, il. czarno-biała;

– Dziewczyny Kazimierza Mikulskiego (rozmowa 
Tadeusza Kurlusa z Kazimierzem Mikulskim), 
„Dookoła Świata“ nr 43 (617), 24 X 1965 r, il. barwna. 





106 KAZIMIERZ MIKULSKI
(Kraków 1918 – Kraków 1998) 

ZATOPIONE MIASTO, 1987

olej, płótno
81,5 x 60 cm
sygn. na odwr. na płótnie: KMikulski | Kraków 1987 |
„Bez tytułu“ [przekreślone] | Zatopione miasto
p.d.: pieczątka wywozowa

60 000 zł estymacja: 70 000 – 140 000

Obraz reprodukowany i wystawiany:
– Galeria „Krakowska Kuźnica“, Kraków IV 1987, 

bez kat.;
– Malarz poezji i kwiatów. Wernisaż Kazimierza 

Mikulskiego w Galerii „Krakowska Kuźnica“, 
„Dziennik Polski“, Kraków 29 IV 1987, il. czarno-biała.

W ponurych latach Mikulski pracuje w dziecięcym teatrze lalek i w jakimś sensie w tym

wymyślonym, czarodziejskim świecie pozostanie. Od początku jego wyobraźnia jest pod 

urokiem poetyki surrealizmu – ale współpraca z „Groteską“ pomoże mu wykształcić charak-

terystyczną formułę malarską: baśniowy, senny klimat inscenizowanych wnętrz i ogrodów

w świecie, przepełnionym erotyzmem i atmosferą cudowności.

Krystyna Czerni, Wielcy malarze..., nr 125, s. 24





107 WŁADYSŁAW HASIOR
(Nowy Sącz 1928 – Kraków 1999) 

KOMPOZYCJA, 1980

deska, folia metalizowana, szkło, gwoździe, skrzynka
drewniana, metalowe figury, drut stalowy, tkanina
54 x 66 cm
sygn. na odwrocie na desce: HasiorW 1980
na odwrocie na desce mało czytelna nalepka:
...Hasior 1929 Nowy Sącz 

33 000 zł estymacja: 35 000 – 50 000

Prezentowany obraz sytuuje się w kręgu „obrazów pobożnych“. Tematy biblijne i motywy 

religijne, gdzie elementem wiodącym jest krzyż, podjął artysta już na początku lat 70. ubiegłego

wieku. Stosował podobne elementy komponując je śmiało, zestawiając w często zaskakujący 

dla widza sposób. Tworzył tym samym jakby nową rzeczywistość, pobudzając wyobraźnię 

i śmiałe, wręcz zaskakujące skojarzenia, które prowokowały subiektywną interpretację dzieł.

Porównaj:

– Hasior, red. A. Żakiewicz, MNW, Warszawa 2005, Obraz pobożny, 1982, kat. poz. 85, s. 219.





108 MARIAN BOGUSZ
(Pleszew w Wielkopolsce 1920 – Warszawa 1980) 

KOMPOZYCJA 21, 1964

olej, płótno, collage, deska
123,5 x 99,5
sygn. na odwrocie na płótnie: 
mbogusz | 64. | KOMPOZYCJA | 21 | 1.20 x 101
przed sygnaturą pionowa strzałka

Na odwr. na płótnie nalepka DESY z danymi obrazu
i wyst. w Musée Tel Aviv oraz cyfrą 2 [w kółku] po-
wtórzoną na nalepce umieszczonej na dolnej listwie.

26 000 zł estymacja: 30 000 – 60 000

Obraz wystawiany i opisany:
– 37 artistes polonais contemporains, Musée 

de Tel-Aviv, Pavillon Helena Rubinstein, X – XI 1965,
kat. Marian Bogusz, poz. 2, s. nlb.;

– Marian Bogusz, Wystawa prac, ZPAP, CBWA 
„Zachęta“, Warszawa styczeń 1967, kat. il., s. nlb.

U Bogusza wyodrębnienie tych „stylowych“ potocznych czy jakkolwiek inaczej nazwanych

czynników budujących obraz nie tylko nie jest możliwe, ale przeciwnie – obraz ten jest prze-

kształceniem i nową syntezą elementów plastycznych wyprowadzonych z własnego malarstwa…

Wiesław Borowski (fragment z wstępu do katalogu 
wystawy Bogusza w Galerii Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 1965)





109 RAJMUND ZIEMSKI
(Radom 1930 – Warszawa 2005) 

PEJZAŻ, 1957

olej, płótno
51 x 102 cm
sygn. p.d.: R. ZIEMSKI | 57

25 000 zł estymacja: 30 000 – 45 000

Prezentowany obraz jest jedną z najwcześniejszych kompozycji, w której artysta porzuca do-

tychczasowy świat realiów i wkracza na drogę abstrakcji. Stanie się ona językiem artystycznej

wypowiedzi już do końca życia. 

Tak Rajmund Ziemski o tym przełomowym okresie mówił w jednym z wywiadów:

W okresie Arsenału, a zresztą i później w latach 56 i 57, moje obrazy bliskie były malarstwu figu-

ratywnemu; obracałem się w świecie realiów znanych, realia te wystarczały jeszcze treściom,

które chciałem przekazać. Ale z czasem okazało się, że dla spraw, jakie mam do powiedzenia,

dla treści, jakie chcę w swoich obrazach zamknąć, muszę znaleźć formy będące czymś w rodza-

ju syntezy, formy obiektywnie kreujące, a nie powtarzające otaczający świat; formy, których

sugestywność odpowiadałaby zamierzanemu celowi. Inspiracji szukałem w pejzażu. 

Rajmund Ziemski Malarstwo, Akademia Sztuk Pięknych, 
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2010, s. 105  







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

FIGURA, 1985

marmur, wys. 56 cm, z podstawą 69 cm
sygn. z tyłu: T. KOPER 85

9 000 zł estymacja: 10 000 – 15 000

111 ALFRED LENICA
(Pabianice 1899 – Warszawa 1977) 

KOMPOZYCJA

gwasz, papier, 61 x 86 cm (w świetle passe-partout)
sygn. p.d.: Lenica

20 000 zł estymacja: 24 000 – 30 000

Więcej – www.agraart.pl



112 ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
(Sanok 1929 – Warszawa 2005) 

BEZ TYTUŁU, 1978

olej, płyta, 73 x 87,5 cm
sygn. na odwrocie na płycie: BEKSIŃSKI | 1978
na białym polu pieczątka zezwalająca 
na wywóz za granicę

80 000 zł estymacja: 100 000 – 140 000

Pochodzenie:
Obraz został zakupiony w 1990 r. w Paryżu do
Muzeum Sztuki Europejskiej w Osace w Japonii. 
Następnie, po zamknięciu muzeum, w prywatnej
kolekcji w Azji.

Obraz reprodukowany:
– Beksiński. Photographies Dessins Sculptures Pein-

tures, Anna et Piotr Dmochowski API, „Galerie 
Dmochowski – musee – galerie de Beksinski“, Paris, 
s. 240, il. barwna 307;

– Beksiński at Osaka Museum of Europe’s Art, program
gram japońskiej TV z Muzeum Sztuki Europejskiej
w Osace [www.youtube.com/watch?v=_J9-hXAAkLI];

– Beksiński w Japonii. Z Paryża do Tokio. Jak sprze
dałem obrazy za milion dolarów [relacja Piotra 
Dmochowskiego], film Jarosława Sołtyska, 2003;

– Strona internetowa Dmochowski Gallery NET 
(Wirtualne Muzeum);

– Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret pod-
wójny, Kraków 2014, il. barwna  s. nlb.;

– Beksiński – Dmochowski. Listy 1999-2003, Warsza
wa 2017, il. barwna s. nlb.;

– Beksiński 4, wstęp Wiesław Banach i Bogusław 
Szymanik, wydawnictwo Bosz, Olszanica, 2017, 
repr. na obwolucie, il. barwna s. 36 (p.t. BA).

Wszyscy znajdują na moich obrazach jakieś dziwne rzeczy, w najlepszym wypadku powiedzą:

przerażający, a w najgorszym wypadku czaszki, piszczele, co do czaszki, zaczynam się domyślać

skąd taka percepcja. Maluję bez włosów, bo na włosy nie bardzo potrafię znaleźć formę. 

A forma w moim rozumieniu to coś takiego co pozwala odróżnić jednego malarza od drugiego,

że jak ktoś spojrzy na mój obrazek, powie o, Beksiński, niezależnie od tego, co tam będzie

namalowane, i wydaje mi się, że aby stworzyć własną formę, trzeba zastosować deformację, 

tzn. formę, którą znamy z codziennego oglądu, trzeba poddać przeróbce, zgodnie z własnymi

preferencjami. Nie można poddać deformacji czegoś, co z samej swojej natury jest nie uformo-

wane i anarchiczne, a włosy i np. chmury takie właśnie są.
Fragment listu Zdzisława Beksińskiego 

do Piotra Dmochowskiego z 5 września 2000





113 ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
(Sanok 1929 – Warszawa 2005)  

OK, 1989 

olej, płyta, 73 x 61 cm
sygn. na odwrocie na płycie: OK | BEKSIŃSKI
obok pieczątka zezwalająca na wywóz za granicę

70 000 zł estymacja: 90 000 – 120 000

Pochodzenie:
Obraz został zakupiony w 1990 r. w Paryżu do
Muzeum Sztuki Europejskiej w Osace w Japonii. 
Następnie, po zamknięciu muzeum, w prywatnej
kolekcji w Azji.

Obraz reprodukowany i opisany:
– Strona internetowa Dmochowski Gallery NET 

(Wirtualne Muzeum).

A więc poszukiwanie formy zdolnej zaspokoić zarówno potrzeby estetyczne, jak i ekspresji była

jednym z podstawowych zagadnień sztuki Beksińskiego. Drugim elementem była – jak to sam

artysta określił – architektonika obrazu. Chodziło mu o taką kompozycję, która swoim charak-

terem, czasami monumentalnością, czasami nawet pewnym patosem, czasami dynamiką lub

przeciwnie – wiecznotrwałym bezruchem, wyzwalała siłę poruszania naszej wyobraźni lub

wywoływania w nas emocji. Beksiński nigdy tego nie definiuje, raczej porównuje z muzyką,

utworami symfonicznymi. Treść obrazu, ten najprostszy sposób komunikowania się z widzem,

jest dla niego bez znaczenia. „Że też nadal, mimo lekcji abstrakcjonizmu, ludzie muszą widzieć

na obrazie coś innego niż sam obraz – zanotował w Dzienniku 10 października 1996 roku – Ko-

bieta nalewająca mleko w obrazie Vermeera (chyba jednym z największych arcydzieł malarstwa)

mogłaby być (jeśli idzie o przekaz treściowy) mężczyzną czytającym książkę. To bez znaczenia,

co jest na obrazie! Ważny jest obraz.“

Wiesław Banach, Beksiński 4, s. 10 





114 ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
(Sanok 1929 – Warszawa 2005)  

V5, 2003

olej , płyta pilśniowa, 92 x 88 cm
sygn. na odwrocie na płycie: V5 [w ramce] |
BEKSIŃSKI | 2003 | wzór [podwójnie przekreślony]

90 000 zł estymacja: 100 000 – 140 000

Interesuje mnie raczej kameralna konstrukcja własnego świata oraz stopień doskonałości, 

jaki może być osiągnięty. 
Wypowiedź Artysty w: Zdzisław Beksiński, „Sztuka“ nr 6/1987, s. 5

Obraz reprodukowany:

– Strona internetowa Dmochowski Gallery NET 
(Wirtualne Muzeum);

– Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret 
podwójny, Kraków 2014, il. barwna, s. nlb.;

– Beksiński 4, wstęp Wiesław Banach i Bogusław
Szymanik, wydawnictwo Bosz, Olszanica, 2017, 

il. barwna s. 121;
– Jarosław Mikołaj Skoczeń, Detoks. Zdzisław Bek-

siński Norman Leto. Korespondencja/Rozmowa, 
Warszawa 2018, s. 431, 488, il czarno-biała.







115 EUGENIUSZ MARKOWSKI
(Warszawa 1912 – Warszawa 2007) 

DWIE POSTACI, po 1990

tusz pędzel, papier gazetowy zadrukowany
(„Polityka“ nr 48 z 1 XII 1990), 81 x 56,5 cm
sygn. dłg. l.d. pionowo: Eug. Markowski.

12 000 zł estymacja: 14 000 – 18 000

Więcej – www.agraart.pl

116 JAN LEBENSTEIN
(Brześć Litewski 1930 – Kraków 1999) 

LEDA Z ŁABĘDZIEM, 1968

długopis, tusz, akwarela, papier kremowy, 35 x 59 cm
(w świetle passe-partout)
sygn. dłg. p.d.: Lebenstein 68

W swej twórczości Jan Lebenstein często sięgał 
do mitologii, unikając jednak ujęć ilustratorskich.
Wybierał raczej typy postaci – w jego „bestiarium“
często pojawiają się fauny, Minotaur i podobne figu-
ry. Rzadziej tworzył konkretne wyobrażenia scen
mitologicznych. Leda z łabędziem, scena używana 
w sztuce od wieków do pseudonimowania aktu sek-
sualnego, w ujęciu Lebensteina jest z jednej strony
„klasyczna“, tj. odpowiada znanym ze sztuki świato-
wej kompozycjom na ten temat, z drugiej zaś strony
– zindywidualizowana, bowiem twarz Ledy jest wy-
raźnie odmienna od „typu“ jego kobiet, jest portretem. 

12 000 zł estymacja: 14 000 – 18 000



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

UMARŁA KLASA, 1975

tusze barwne, pastel, papier kremowy
29,5 x 20,7 cm
sygn. tuszem sepiowym śr.d.: ‘La classe morte’
p.d.: 75 t KantoR

5 000 zł estymacja: 6 000 – 12 000



118 JERZY NOWOSIELSKI
(Kraków 1923 – Kraków 2011) 

WNĘTRZE KOŚCIOŁA
(WIDOK NA ORGANY), 1958

tusz pióro, akwarela na szkicu ołówkowym
28 x 20,8 cm
sygn. oł. l.g. pionowo wzdłuż l. krawędzi: J.N. 58.

8 000 zł estymacja: 12 000 – 15 000



119 JAN TARASIN

SYTUACJE I, 1993
pastel, papier krem., 50 x 70 cm; sygn. l.d.: JTarasin 93
na odwr. oprawy p.d. napis oł.: Jan Tarasin | 1993 |
„Sytuacje I“, l.g. oł. tytuł nie odnoszący się do pracy 

12 000 zł estymacja: 15 000 – 20 000

Obraz wystawiany:
– Jan Tarasin. Bilder, Zeichnungen, Grafik, Galerie 

Ucher, Kolonia 30 IV – 20 VI 1993;
– Targi Sztuki Krajów Europy Wschodniej, Hamburg 1993;
– Formen der Askese, Galerie Ucher, Kolonia 1993;
– Obrazy, rysunki, grafika, wystawa indywidualna, 

Galerie Ucher, Kolonia 1993;
– Kunstübergrenzen I, II, Galerie Ucher, Kolonia 1994;
– Sztuka jest matematyką, Galerie Ucher, 

Kolonia 1995 (załącznik);
– Targi Sztuki „Art Cologne“ 1995, 1996.

120 JAN TARASIN
(Kalisz 1926 – Anin 2009) 

MAGAZYN, 1990
olej, płótno, 73 x 59,5 cm
sygn. p.d.: Jan Tarasin 90
sygn. na odwr. na płótnie p.g.: JAN TARASIN |
1990 „MAGAZYN“

50 000 zł         estymacja: 60 000 – 100 000

Więcej – www.agraart.pl







121 STEFAN GIEROWSKI
(Częstochowa 1925, mieszka w Warszawie) 

BEZ TYTUŁU, 2002

akwarela, karton, 65 x 50 cm 
sygn. dłg. p.d.: sgierowski 02

14 000 zł estymacja: 16 000 – 18 000

Obraz reprodukowany w katalogu:
– Gut und billig. Aktuelle polnische Malerei aus der 

Sammlung Cyganek / Dobre i tanie. Młode malar-
stwo polskie z kolekcji Cyganek, PackHof, Museum 
Junge Kunst, Frankfurt (Oder) 18 V - 13 VIII 2006, s. 75.

Więcej – www.agraart.pl

122 MARIAN WARZECHA
(Kraków 1930, mieszka w Krakowie) 

1960/34, 1960

collage, papier, 35 cm x 62,5 cm (w świetle passe-
partout)
sygn. na odwr. tuszem p.d.: MWarzecha | 1960/34
wyżej amerykańska nalepka aukcyjna

7 000 zł estymacja: 9 000 – 18 000

Pochodzenie:
– Galeria Bonino, New York, 1973 

(wystawa Mariana Warzechy);
– J. F. Kennedy University, Kalifornia;
– Prywatna kolekcja, Kalifornia, USA.  



123 JÓZEF HAŁAS
(Nowy Sącz 1927, mieszka we Wrocławiu) 

BEZ TYTUŁU, 1987

technika własna, karton
49 x 85 cm
sygn. czerwoną farbą p.d.: J. Hałas. 87

14 000 zł estymacja: 16 000 – 20 000

Obraz reprodukowany w katalogu:
– Gut und billig. Aktuelle polnische Malerei aus der 

Sammlung Cyganek / Dobre i tanie. Młode malar-
stwo polskie z kolekcji Cyganek, PackHof, Museum 
Junge Kunst, Frankfurt (Oder) 18 V - 13 VIII 2006, s. 81.

Więcej – www.agraart.pl



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

BEZ TYTUŁU, 1996

olej, płótno, 65 x 65.5 cm
sygn. na odwrocie na płótnie l.g.: L. Tarasewicz 1996
powyżej: WKZ -5333/1B/96 | poz. 3, dalej nieczytelnie

20 000 zł estymacja: 25 000 – 30 000

Obraz reprodukowany:
– Wielka Encyklopedia Malarstwa Polskiego, wstęp 

Jan K. Ostrowski, Wydawnictwo Kluszczyński, 
Kraków 2011, s. 651, il. barwna;

– Art & Business, grudzień 2009, [w stałym dodatku 
Kolekcjoner ], s. 22.

Więcej – www.agraart.pl



125 RYSZARD WINIARSKI
(Lwów 1936 – Warszawa 2006) 

CHANCE IN GAME FOR ONE, 1984

akryl, ołówek, dykta naklejona na płytę pilśniową
50 x 50 cm
sygn. wzdłuż dolnej krawędzi: 
Chance in game for one winiarski 84.

40 000 zł estymacja: 45 000 – 60 000



126 RYSZARD WINIARSKI
(Lwów 1936 – Warszawa 2006) 

CHANCE IN GAME FOR TWO, 1984

akryl, ołówek, dykta naklejona na płytę pilśniową
50 x 50 cm
sygn. wzdłuż dolnej krawędzi: 
Chance in game for two winiarski 84.

40 000 zł estymacja: 45 000 – 60 000



127 BRONISŁAW KRZYSZTOF 
(ur. Mszana Górna 1956) 

WOJOWNIK, 2017

brąz patynowany na czarno, podstawa metalowa
wys. 46 cm
sygn. na odwrocie (lewa noga): B K | 20 17 R 1/2

38 000 zł estymacja: 40 000 – 50 000

Więcej – www.agraart.pl



128 ANDRZEJ SZEWCZYK 
(Szopienice k. Katowic 1950 – Cieszyn 2001)  

ŚWIADEK, 1989

ołów, grafit, deska dębowa, płyta pilśniowa
58,5 x 54,5 cm
sygn. na odwrocie na płycie oł.: a. Szewczyk
l.d. napis: Galerie Ucher | Köln, l.g. nalepka
[maszynopis]: „Świadek“ | dąb, ołów, grafit 1989

11 000 zł estymacja: 12 000 – 20 000



129 MARIA ANTO (ANTOSZKIEWICZ) 
(Warszawa 1936 – Warszawa 2007) 

ANIOŁY POLSKIE II, 1982
olej, płótno, 81 x 130 cm
sygn. l.g.: Maria Anto 82
sygn. na odwrocie na płótnie l.g.: Maria Anto 1982
poniżej numer: 802 [w kółku ]
na górnej listwie krosna: „ANIOŁY POLSKIE II“ 80 x
130

7 000 zł estymacja: 8 000 – 10 000

Więcej – www.agraart.pl

130 JEAN LAMBERT-RUCKI
(Kraków 1888 – Paryż 1967)

MASKA NR 2 (PODWÓJNE MASKI), 1937
(odlew współczesny)
brąz polichromowany (replika z oryginału gipsowego)
23 x 17 cm, wys. z podstawą 43 cm
sygn. z tyłu po prawej wzdłuż tylnej krawędzi: Lam-
bert. Rucki, niżej nazwa odlewni i nakład: BLANCHET
FOUNDEUR 2/8, obok monogram wiązany: JDV

45 000 zł estymacja: 50 000 – 60 000

Na Międzynarodowej Wystawie „Sztuka i Technika“
w Paryżu w 1937, w pawilonie Union des Artistes Mo-
dernes, Lambert-Rucki pokazał, m.in. serię 23 polichro-
mowanych masek ceramicznych. Wprawdzie wśród
eksponowanych masek nie było Maski nr 2, lecz nie-
wątpliwie należy ona do tej serii i powstała współcześ-
nie z nią. Oferowana rzeźba jest repliką w brązie ory-
ginalnej Maski nr 2 wykonanej w gipsie polichromo-
wanym, repr. w: A. Winiarski, Jean Lambert-Rucki
1888-1967, Konstancin 2017, s. 123. Odlew w brązie po-
wstał na zamówienie Galerie Jacques De Vos w Pary-
żu (o czym świadczy monogram wiązany JDV przy
sygnaturze), która od lat 80. zajmuje się spuścizną
po artyście i reprezentuje go na rynku dzieł sztuki.





131 JAN DOBKOWSKI
(Łomża 1942, mieszka w Warszawie) 

AUSTRALIJSKI SEN XVIII, 2007-2008

akryl, płótno, 80 x 60 cm
sygn. p.d.: Jan Dobkowski 2007-2008 ROK
na odwrocie na płótnie sygn.: „Australijski Sen XVIII“
2007-2008 ROK | ACRYL | 80 cm x 60 cm

15 000 zł estymacja: 18 000 – 24 000

Obraz wystawiany i opisany:
– Obrazy. Jan Dobkowski, kat. Galeria ART + on, 

Warszawa 2009, s. 30, poz. 40. il.

Więcej – www.agraart.pl



132 WŁADYSŁAW JACKIEWICZ 
(Podbrodzie na Wileńszczyźnie 1924 – Rotmanka 
na Kaszubach 2016) 

CIAŁO X, 1975

olej, kredka, płótno, 120 x 100 cm
sygn. na odwr. na górnej żerdzi krosna: 
W. JACKIEWICZ CIAŁO X/75

12 000 zł estymacja: 15 000 – 25 000

...obrazy Jackiewicza mają prostą i jasną zasadę: po-
stać ludzka, dokładnie zaś jej fragmenty zostają zmo-
numentalizowane. Akt ludzki rozrasta się na płaszczy-
źnie obrazu do pomnikowych rozmiarów. Żaden
szczegół nie osłabia siły tej monumentalności: mię-
dzy płaszczyzną tła, a przedstawieniem ciała nie ma
łagodnych przejść – jest kontrast. Akt wolny jest od
przypadkowości. Kontury i linie wewnętrzne są swo-
bodną, uogólniającą interpretacją ludzkich ciał, dzięki
temu właśnie monumentalność zyskuje pełnię siły. 

Krzysztof Kostyrko, Władysława Jackiewicza 
powrót do tradycji, Sztuka 3/2/75, s. 32



133 JERZY DUDA GRACZ
(Częstochowa 1941 – Łagów 2004) 

OBRAZ 1123 (ZIMA), 1987

olej, płyta pilśniowa, 80 x 80 cm
sygn. l.d.: DUDA GRACZ . 1123/87 .

na odwr. nalepka autorska, śr. nr: 3007, p.g.: dwie pie-
czątki wywozowe, l.d.: nieczytelna pieczątka z numerem

30 000 zł estymacja: 35 000 – 55 000

Pochodzenie: 
Obraz został zakupiony w Galerii Alicji i Bożeny Wahl
w Warszawie ok. 1990 roku do Muzeum Sztuki Euro-
pejskiej w Osace w Japonii.
Następnie w prywatnej kolekcji w Azji.

Obraz reprodukowany:
– Jerzy Duda-Gracz, folder w języku niemieckim i an-

gielskim z tekstem Andrzeja Matyni, wydawnictwo
„Sztuka Polska“, Warszawa, il. barwna.



134 JERZY DUDA GRACZ

OBRAZ 1120 (WIOSNA), 1987

olej, płyta, 80 x 80 cm
sygn. l.d.: DUDA GRACZ . 1120/87 .

na odwrocie na płycie l.g. nalepka autorska z danymi
obrazu, obok dwie pieczątki zezwalające na wywóz
za granicę, l.d.: nieczytelna pieczątka z numerem

30 000 zł estymacja: 35 000 – 55 000

Pochodzenie: 
Obraz został zakupiony w Galerii Alicji i Bożeny Wahl
w Warszawie ok. 1990 roku do Muzeum Sztuki Euro-
pejskiej w Osace w Japonii.
Następnie w prywatnej kolekcji w Azji.

Obraz reprodukowany:
– Jerzy Duda-Gracz, folder w języku niemieckim i an-

gielskim z tekstem Andrzeja Matyni, wydawnictwo
„Sztuka Polska“, Warszawa, il. barwna.



135 JAROSŁAW MODZELEWSKI
(Warszawa 1955, mieszka w Warszawie) 

PRZECHODZIEŃ, 2000

tempera żółtkowa, płótno
136,5 x 160 cm
sygn. na odwrocie na płótnie: Jarosław Modzelewski |
„Przechodzień“ | 136 x 160 | tempera ż.
obok w owalu: 2000 | PIERWSZY

36 000 zł estymacja: 40 000 – 55 000

Obraz opisany i wystawiany: 

– P. Bernatowicz, Drobne kroki, „Gazeta Wyborcza“ –
„Gazeta Wielkopolska“ 2000, nr 119 (23 V);

– Galeria Zderzak: 100 % malarstwa, Galeria Miejska 
„Arsenał“ Poznań 2000; 

– Malarstwo, Bałtycka Galeria Sztuki, Ustka 2000;
– Malarstwo, Galeria BWA, Zielona Góra 2000; 

– Malarstwo, Galeria r, Poznań 2001;
– Jarosław Modzelewski, Galeria Nowy Wiek, Zielona 

Góra 2003; 
– M. Kurzac, Jan Michalski, Maryla Sitkowska, Marta

Tarabuła, Jarosław Modzelewski, obrazy 1977-2006,
Galeria Zderzak, Kraków 2006, s. 208, poz. 341, il.

Modzelewski nazywany jest „malarzem ikon codzienności“. W swoich obrazach podejmuje 

wątki polityczne, literackie, historyczne czy egzystencjalne. Poza człowiekiem, któremu poświę-

ca najwięcej uwagi, interesuje go także martwa natura i pejzaż. Cechą charakterystyczną jego

obrazów jest lapidarna forma i momentalna narracja, którą maluje ulotne chwile. Za każdym

razem ujmuje temat w sposób umowny, uproszczony, nie przekraczając jednak granicy realizmu. 

Maryla Sitkowska, Culture.pl





136 WILHELM SASNAL
(Tarnów 1972, mieszka w Krakowie) 

BEZ TYTUŁU, 2003

olej, płótno
45 x 40 cm
sygn. na odwrocie na g. listwie: 
WILHELM SASNAL 2003
na lewej żerdzi krosna nalepka aukcyjna Sotheby’s 
z datą aukcji 2017/03/02 i nr. katalogowym 361

70 000 zł estymacja: 80 000 – 100 000

Mam nadzieję, że moje malarstwo też jest psychodeliczne, bardzo bym chciał, żeby tak było. 

Nie chodzi mi o termin historyczny związany z latami sześćdziesiątymi, tylko raczej o atmosferę,

pewien rodzaj niejednoznaczności, tajemnicy, nierzeczywistego, nieistniejącego świata. 

Psychodelia to dziwaczność – niezgrabne słowo, ale właśnie dziwaczność jest dla mnie tak

pociągająca. [...] Z takiego podejścia wzięły się moje obrazy z UFO, hubami, pasożytami,

naroślami. Dla mnie coś jest psychodeliczne, jeżeli jest nieoczekiwane, niemożliwe do

rozszyfrowania na pierwszy rzut oka. 
wypowiedź artysty w: 15 stuleci. Rozmowa z Wilhelmem Sasnalem

Wydawnictwo Czarne, 2017, s. 141-142







137 ANDRZEJ ŻYGADŁO
(Przeworsk 1988, mieszka w Białobokach, Podkarpacie) 

RODZINA B nr 1, 2016
olej, sprej, płótno
100 x 81 cm
sygn. na odwrocie na płótnie: 
RODZINA B nr 1 | 2016 | Andrzej Żygadło

4 000 zł estymacja: 6 000 – 9 000

Więcej – www.agraart.pl

138 ŁUKASZ BANACH 
od 2007 pseudonim artystyczny Norman Leto
(Bochnia 1980, mieszka w Warszawie) 

SYZYF, 2003

olej, płyta
80 x 110 cm
sygn. na odwrocie na płycie: # 39 | BANACH 2003

6 000 zł estymacja: 10 000 – 15 000

Obraz reprodukowany:
– Jarosław Mikołaj Skoczeń, Detoks. Zdzisław Bek-

siński Norman Leto. Korespondencja/Rozmowa, 
Warszawa 2018, s. 541, il. czarno-biała. 



139 THE KRASNALS

TADEUSZ KANTOR z cyklu GoodFellas, 2014

olej, płótno, 40 x 40 cm
sygn. p.d.: THE KRASNALS I 2014
sygn. na odwrocie na płótnie: 
„Tadeusz Kantor | GoodFellas Series“ | 
The Krasnals ‘2015 | Whielki Krasnal

5 000 zł estymacja: 7 000 – 10 000



140 NORMAN LETO 
(Bochnia 1980, mieszka w Warszawie) 

MOSKWA B, 2018

olej, płótno, 120 x 160 cm
sygn. na odwrocie na płótnie l.: 
„MOSKWA B“ | NORMAN 18

8 000 zł estymacja: 14 000 – 21 000

Obraz wystawiany:
– Kinotop. Od filmu, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, 

Kalisz, VI-VIII 2018.

Więcej – www.agraart.pl





141 MICHAŁ CHUDZICKI
(ur. Kraśnik 1983) 

BEZ TYTUŁU, 2013

olej płótno, 70 x 60 cm
sygn. na odwrocie na płótnie l.d.:
Michał Chudzicki | 2013

2 000 zł estymacja: 4 000 – 6 000

142 MAKSYMILIAN NOVÁK-ZEMPLIŃSKI
(Warszawa 1974, mieszka w Warszawie) 

BEZ TYTUŁU, 2001

olej, płyta pilśniowa
77,5 cm x 92,5 cm
sygn. p.d.: Zempliński 2001

45 000 zł estymacja: 50 000 – 60 000





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

PERSEUSZ, 1988

brąz patynowany, podstawa: kamień
wys. 38 cm, z podstawą 48 cm
sygn. p.d: MITORAJ
na odwr. śr. d. wybity nakład: D 50/1000 HC

22 000 zł estymacja: 25 000 – 40 000

144 EDWARD DWURNIK
(Radzymin 1943 – Warszawa 2018) 

MAKI W ŁEBIE, 2017

akryl, płótno, 65 x 80,5 cm
sygn. p.d.: 2017 | E. DWURNIK
sygn. na odwrocie na płótnie l.g.: 
2017 | E. DWURNIK | „MAKI W ŁEBIE“ | 
NR: XXIII [w ramce] – 1144 – | – 6803

13 000 zł estymacja: 15 000 – 20 000

Więcej – www.agraart.pl



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

HELIOS, 1988

brąz patynowany, podstawa: kamień
wys. 29 cm, z podstawą 39 cm
sygn. p.d.: MITORAJ
na odwr. d. wybity nakład: B 777 /1000 HC

25 000 zł estymacja: 30 000 – 40 000

Więcej – www.agraart.pl



146 EDWARD DWURNIK
(Radzymin 1943 – Warszawa 2018) 

BŁĘKITNY, 2001

olej, płótno
60 x 73 cm
sygn. p.d.: 2001 | E. DWURNIK
sygn. na odwr. na płótnie: 21.01.2001. | E. DWURNIK |
NR: XX [w ramce] – 162 [w ramce] – 2668 [w ramce] |
Błękitny

15 000 zł estymacja: 18 000 – 25 000

Obraz należy do cyklu „Błękitne“, który powstał 
w latach 90. XX w. Inspirowały go fotografie wyko-
nane przez artystę podczas wakacji nad Morzem Bał-
tyckim. Różni się on znacznie od dotychczasowych fi-
guratywnych i architektonicznych kompozycji autora.
W skład cyklu „Błękitne“ wchodzą mocno uproszczo-
ne, zsyntetyzowane widoki utrzymane najczęściej 
w błękitnej tonacji.

Obraz wystawiany, opisany i reprodukowany:
– Gut und billig. Aktuelle polnische Malerei aus der 

Sammlung Cyganek / Dobre i tanie. Młode malar-
stwo polskie z kolekcji Cyganek, PackHof, Museum 
Junge Kunst, Frankfurt (Oder) 18 V – 13 VIII 2006, 
s. 70, il. barwna s. 71.



147 KAZIMIERZ GUSTAW ZEMŁA
(Jasienica Rosielna 1931, mieszka w Szydłowie) 

BOZZETTO POMNIKA POWSTAŃCÓW
ŚLĄSKICH W KATOWICACH, ok. 1966

brąz, podstawa: marmur
wys. 33,5 cm, z podstawą: 35,5 cm
na skrzydłach daty: 1919, 1920, 1921

5 000 zł estymacja: 6 000 – 8 000

Pomnik Powstańców Śląskich, odsłonięty w 1967 roku w centrum Katowic, był pierwszym 

i – jak przyznaje sam artysta – najlepszym z jego pomników. Powstał we współpracy z archi-

tektem Wojciechem Zabłockim, który zadbał o usytuowanie i otoczenie pomnika tak, by szybko

stał się symbolem miasta, zaakceptowanym przez mieszkańców i cenionym przez znawców

sztuki. Trzy stylizowane skrzydła symbolizują trzy Powstania Śląskie w 1919, 1920 i 1921 roku 

– te daty widnieją u podstawy każdego z nich. Opracowanie tych form – drobna faktura jakby

cienkiej draperii przylegającej do korpusu – nawiązuje do figur antycznych postaci w ruchu. 





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

RZEKA BUG. ZMIERZCH, 2017

olej, płótno, 75 x 150 cm
sygn. p.d.: S. Baj
sygn. na odwr. na płótnie p.g.: 
Stanisław Baj | Rzeka Bug | Zmierzch 2017

14 000 zł estymacja: 16 000 – 25 000



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

SKARPA NA RZECE BUG. LATO, 1999

olej, płótno, 73,5 x 100 cm
sygn. l.d.: S. Baj
sygn. na odwr. na płótnie: 
Stanisław Baj | „Skarpa na rzece Bug“ | Lato 1999 r.

14 000 zł estymacja: 16 000 – 25 000

Więcej – www.agraart.pl



150 JAN SZANCENBACH
(Kraków 1928 – Kraków 1998) 

DWA BUKIETY, 1984

olej, płótno
80 x 94 cm
sygn. p.d.: Szancenbach
sygn. na odwrocie na płótnie: 
JAN SZANCENBACH | DWA BUKIETY | 1984

12 000 zł estymacja: 15 000 – 20 000



151 JAN SZANCENBACH
(Kraków 1928 – Kraków 1998) 

PEJZAŻ Z LANCKORONY, 1984

olej, płótno, 95 x 110 cm
sygn. p.d.: Szancenbach
sygn. ma odwrocie na płótnie: JAN SZANCENBACH |
PEJZAŻ | Z LANCKORONY | 1984
na górnej listwie nalepka autorska 

12 000 zł estymacja: 15 000 – 20 000

Więcej – www.agraart.pl



152 RYSZARD ZAJĄC
(Kosów Huculski 1929 – Binningen k. Bazylei 2016) 

FRAGMENT MIASTECZKA – UMBRIA, 1968

olej, płótno, 65 x 81 cm
sygn. p.d.: R | ZA | 68
na odwr. na płótnie sygnatura: RYSZARD ZAJĄC |
FRAGMENT MIASTECZKA – UMBRIA | (65 x 81) | 1968

6 000 zł estymacja: 7 000 – 9 000

Więcej – www.agraart.pl



153 HENRYK WANIEK
(Oświęcim 1942, mieszka w Warszawie) 

SIEDMIOPIĘTROWA GÓRA, 1989

olej, deska, 49,5 x 55 cm
sygn. na odwr.: HENRYK WANIEK |
SIEDMIOPIĘTROWA GÓRA [w ramce] | .1989.

6 000 zł estymacja: 8 000 – 16 000

Więcej – www.agraart.pl





154 RENE PORTOCARRERO
(El Cerro k. Hawany 1912 – Hawana 1985) 

PORTRET KOBIETY, 1983

tusz pędzel, akwarela, gwasz, papier, 47 x 34,5 cm
(w świetle passe-partout)
sygn. tuszem p.d.: PORTOCARERRO | 83
wyżej dedykacja dłg. (częściowo oł.): 
Para Isabel | y Tony René 

10 000 zł estymacja: 12 000 – 15 000

Pochodzenie:
Obraz był darem – o czym świadczy dedykacja –
artysty dla pani Elżbiety Dzikowskiej i Tony Halika,
pary znanych podróżników; pochodzi z kolekcji 
p. Dzikowskiej.

155 STASYS EIDRIGEVICIUS
(Medniskiai na Litwie 1949, mieszka w Warszawie) 

BEZ TYTUŁU, 1992

pastel, papier żeberkowy
47 x 60 cm (w świetle passe-partout)
sygn. pastelem p.d.: 1992 stasys

7 000 zł estymacja: 8 000 – 9 000

Więcej – www.agraart.pl



156 JACEK YERKA
(Toruń 1952, mieszka w Warszawie) 

KOSMICZNA ZAGRODA, 1992

akryl, płótno, 65 x 73 cm
sygn. p.d.: YERKA 92
sygn. na odwr. na dolnej listwie krosna: 
JACEK YERKA | „KOSMICZNA ZAGRODA“ | 1992

30 000 zł estymacja: 35 000 – 45 000

Pochodzenie: kolekcja prywatna we Francji.



157 JACEK YERKA
(Toruń 1952, mieszka w Warszawie)  

POD PEJZAŻEM II, 1990

akryl, płótno, 65 x 73 cm
sygn.: JERKA90
na dolnej listwie krosna napis: 
JACEK YERKA | „POD PEJZAŻEM II“ | AKRYL 1990
na płótnie i krośnie numer: 6008

30 000 zł estymacja: 35 000 – 55 000

Pochodzenie: 
Obraz został zakupiony w Galerii Alicji i Bożeny Wahl
w Warszawie ok. 1990 roku do Muzeum Sztuki Euro-
pejskiej w Osace w Japonii.
Następnie w prywatnej kolekcji w Azji.

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 Agra-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.





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.



IMIĘ:

NAZWISKO:

ADRES:

NR DOWODU OSOBISTEGO:

TELEFON:

EMAIL:

FORMULARZ REJESTRACJI / ZLECENIA NA AUKCJĘ
W DNIU 17 MARCA 2019

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



AUKCJA MALARSTWA
17 MARCA 2019


